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נוטים בדרך כלל לתאר פנימייה כמקום קשוח ,לא?

הפנימייה היא למעשה אבן דרך חשובה בחיים שלי ,כי שם השקיעו
בנו  -לימודים וחוגים וממש כל דבר שרק רצינו .שם גם התחלתי ללמוד
צילום .אבל הדבר החשוב הוא ששם נהייתי בן אדם וידעתי מה אני
רוצה מהחיים שלי.

hotography.

com

כצלם אתנוגרפי ,האם יש משהו בשורשים שלך שנמשך
למגוון תרבויות? מעברים כלשהם והיכרויות עם אנשים?

אני גר בנס ציונה כבר יותר מ 30-שנה .בבית הספר היסודי הייתי בפתח
תקווה ,אחר כך למדתי בפנימייה בירושלים ,ואחרי כן חזרתי הביתה
והלכתי לצבא .אחרי הצבא עברתי לאילת וכעבור שנה חזרתי למרכז
וגרתי באור יהודה ואז עברנו לנס ציונה .כלומר
נווד ,בלי שורשים .באף מקום.

אתה יליד ישראל?

1

לא ,נולדתי באירן .כעולים חדשים רצינו
להיות קודם כול ישראלים ושכחתי
די מהר את השפה הפרסית ,אף על פי
שלמדתי שם שתי כיתות ,א' ו–ב' ,וידעתי
קרוא וכתוב.

כחלק מהשורשים שלך ,עוד לפני
שנצלול לעולם הצילום ,אתה בכלל
מגיע מהעולם העסקי כתעשיין.

נכון .למדתי בבית ספר מקצועי אורט
בירושלים ,ובצבא עברתי קורס מכונאי
טנקים .במלחמת יום הכיפורים הייתי מכונאי
טנקים ברמת הגולן ,וכל חיי סבבו סביב
מכניקה .הייתי שותף עם אחי במשך שמונה
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אולי המעברים האלה בין אנשים ותרבויות מההיסטוריה
האישית שלך השפיע על הבחירה שלך כצלם תרבויות?

הכרתי את הצד הזה שבי לפני בערך  15שנה .בהתחלה צילמתי כל מיני
נושאים .הבחנתי שאני מתחבר לנושא של דת במאה שערים ,בני ברק
וכדומה .גם במסעותיי בחו"ל התמקדתי בדת :בודהיזם ,הינדואיזם,
אסלאם .ממש התרגשתי מזה.

2
התחלת כמובן עם מצלמת פילם עם סרט צילום.

בוודאי .בפנימייה ,בחוג לצילום פתחו לנו חדר חושך .צילמנו בפילם
ואפילו עשיתי מזה כסף בזמנו .באתי מבית פשוט ,לא היה שפע ,וכילד
הייתה לי הכנסה ממשהו שאני אוהב.

באיזה שלב עברת לדיגיטלי?

בשנת  2004הלכתי ללמוד שלוש שנים צילום ברצינות ב"מדרשה
לצילום גיאוגרפי" בתל אביב .אבל איך למדתי? הייתי הרי מנהל מפעל,
אז אמרתי לשמעון השותף שלי שאני רוצה ללכת ללמוד צילום ולאט
לאט לפרוש מהעבודה .אלה היו לימודים ממש כמו אוניברסיטה:
תיאוריה ,תולדות האמנות ,פיענוח תמונה ,התבוננות פיתוח תמונה .זו
הייתה למידה ברמה גבוהה מאוד.

איך היה עבורך המעבר מפילם לדיגיטלי?

נגעת בציפור נפשי .זה היה מעבר טראומטי ,שנאתי את הדיגיטלי
וצחקתי על אלה שעברו .אחרי חמש-שש שנים העזתי לגעת בדיגיטלי
וכבר לא יכולתי להיפרד ממנו .בזמן לימודי הצילום שלי למדנו עם
מצלמות פילם ,וזו הייתה רק ההתחלה של הדיגיטלי .היום אני מצלם
 100אחוז רק דיגיטלי.
 1דיפלומות לתוארי הצילום כצלם אמן בארצות הברית ( GPSAגולד) ( MPSAמאסטר).
 2רמת החיים הנמוכה בפזורה הבדואית אינה מונעת מהילדים לחייך חיוך מלא
שמחה.

אתה מצלם באופן מקצועי גם וידhאו או רק סטילס?

רק סטילס .אם תמונה מספרת סיפור בלי סאונד ובלי תנועה אז זו
תמונה טובה.

זה נשמע כאילו משנות ה 70-ועד תחילת שנות האלפיים
לא ממשת את האהבה הכי גדולה שלך  -את הצילום.

אתה צודק לגמרי .הייתי פשוט צריך לפרנס את המשפחה שלי .לאחר
שסיימתי את לימודיי ,הרגשתי שאני מאוהב בצילום הסטילס .ואז
באתי למשפחה שלי ואמרתי להם שאני רוצה להיפטר מהמפעל ,ואם
מישהו רוצה לרשת אותי  -שיגיד עכשיו .אשתי והילדים לא ממש
שמחו ,אבל שני הילדים לא רצו להמשיך את דרכי.

אתה מגדיר את עצמך כ"צלם אתנוגרפי" .מה זה אומר בפועל?
ניתן לומר גם צלם תרבויות או צלם גיאוגרפי ,אבל היות שרציתי
להתמקד בנושא של שבטים בכל העולם ,שזו נישה מיוחדת ,אז קראתי
לזה אתנוגרפי כי זה משהו אתני .גם אם אני מצלם חרדים במאה
שערים אז זה אתנוגרפי .ההגדרה שלי את עצמי כצלם אתנוגרפי סייעה
לי להתמקד בתחום שאני אוהב לעסוק בו.

להבנתי נדרשת רגישות אנושית כדי להיות צלם בז'אנר
הזה ,כי כניסה לתרבויות וטקסים יכולה להיות עניין
רגיש מאוד.

זה נכון .אני אדם צנוע שמסתכל בגובה העיניים ולא מתנשא מעל
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1

האנשים שהוא פוגש .אני בא אליהם עם מבט טוב וחיוך ובגישה
חברית .גם אם אין לנו שפה מילולית משותפת אני יכול לחבק ולקבל
חיבוק בחזרה .אני גם שואל אם ניתן לצלם ,אני מראה את התמונה
למצטלם .אבל בשביל לרכוש את אמונו של אדם צריך יומיים-שלושה,
ואז אני נהיה כמו זבוב על הקיר .לא עושים לי פוזות ,וככה אני מצלם
את התמונות האותנטיות .כמו למשל ,ילדים שפולים כינים מסבתא
שלהם בשבט בפפואה גינאה החדשה ,התייחסו אליי כאילו אני חלק
מהמשפחה .הם לא הסתכלו עליי בכלל ועשו את זה בטבעיות.

המצלמה והעדשה לא גורמות לריחוק בינך לבין
האובייקט? אין איזו רתיעה או חשש של האובייקט
הצילומי להחשף?

יש כאלה שנפרדים בקלות ,יש כאלה שרואים אותך כארנק של כסף,
ויש כאלה שמתחברים לנשמה .לדוגמה :הייתי בגיאורגיה ,בכפר עתיק
ולא מפותח בכלל ,שם עדיין עודרים בידיים .ביקשתי לגור לבד בבית
של משפחה בכפר במשך שבוע ,והמדריך שלי לא הבין מה אני רוצה.
הוא חשב שאתייאש אחרי יום .אך אני גרתי עם המשפחה הזאת ,זוג
הורים וילדים ונכדים .הלכתי איתם לשדה ,קטפנו תפוחי אדמה וממש
התחברתי אליהם .עד עכשיו אני בקשר איתם.

כשאתה בוחר זווית צילום ,האם זה עניין יותר טכני
או רגשי?

אחרי ארבעה-חמישה ימים יש גם סצנה של פרדה מהמשפחה.

 1כצלם ,אני מתחבר לסביבה ,ונהפך ל"זבוב על הקיר" מתייחסים אלי כבן השבט,
ואז אני משיג צילומים אותנטיים בלי הצגות ופוזות .הילדות שפולות כינים
מסבתם ,אינן מתייחסות אל האיש עם המצלמה שעומד כמטר מהן.
 2באתיופיה ,חייתי כשבוע בכפר של שבט המורסי ,כדי לחוות את חיי היומיום
שלהם .בתמונה :בהתאם לבקשתי ,הילדים צובעים אותי כפי שהם צובעים
את עצמם.
 3אתיופיה – עמק האומו .את בשר הציד מחלקים בין אנשי השבט .בתמונה:
אישה שבה לביתה עם ירך איילה שניצודה.
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אפשר להתפרנס מזה?

מה פתאום .זה לא מכניס לי אגורה אחת ,להפך .הצילום הוא האהבה
שלי ,כך שגם אם אני מעביר הרצאה על הצילום שלי ,אני מבקש
שייתרמו כסף לעמותה כלשהי ושלא ישלמו לי.

3

אני לא מתחיל מייד לצלם .בהתחלה אני מתחבר לאנשים ורק אז
מתחיל לצלם ,אלא אם כן זו סיטואציה שהולכת לברוח לי .העדשה שלי
רחבה וקטנת מידות.אני מתקרב למרחק של חצי מטר-מטר מהאדם.
אני רוצה ליצור ממש קשר עין בעין .אני אוהב את העדשה הרחבה כי
היא מאפשרת לי לראות את האדם לפרטים מקרוב ,וגם את הסביבה
שלו .לטעמי ,צילום אדם ללא סביבתו זה לא מספיק טוב.

אם אתה מצלם פורטרט אז זה יותר רגשי ,ואם זו סיטואציה שמתרחשת
אז זה יותר טכני .הנושא של אור משחק הרבה תפקיד אצלי ,אני אוהב
שצילומי הפורטרט ישתלבו נכון עם האור והאווירה.

בתחילת דרכך כצלם בחרת נושאים קהילתיים כמו
הבדואים והחרדים.

שם הבנתי שזה מה שאני אוהב לעשות ,ושם גם התחלתי להתמקד
ולהתמקצע .לא הכרתי בכלל את הבדואים ואפילו לא ידעתי היכן הם
גרים ,ידעתי שהם בכיוון ערד ,והחלטתי לנסוע לשם .ראיתי שם נער,
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רועה בדואי ,ושאלתי אותו אם ניתן להצטרף אליו והוא הסכים .לקחתי
את המצלמה איתי והתחלתי ללכת איתו .שאלתי אותו היכן הוא גר
והוא אמר לי שעל הגבעה המרוחקת .המשכתי ושאלתי אם ניתן לבוא
אליהם והוא אמר שאשאל את אביו סלמן ,כאשר יגיע מאוחר יותר.
שאלתי כמה זקנים באוהל ,עם גלימות וכאפייה על הראש ,היכן גר
סלמן ,והם הזמינו אותי לשבת איתם עד שיבוא .רציתי מאוד להוציא
את המצלמה ,אך התאפקתי .לא רציתי לעורר בהם התנגדות.

לא היה לך מוזר שהם לא התעניינו בסיבת בואך?

הם כיבדו אותי ולא התעניינו בסיבה שאני ממתין לו .אחרי חצי שעה
שאלתי אם אפשר לצלם והם הסכימו .ואז בא סלמן והתחברתי איתו.
זה היה המגע הראשון שלי עם הבדואים ונהייתי בן משפחה שם.
התחלתי לבקר ביישובים בדואיים נוספים ,כי אם אתה יודע שם של
מישהו אז זה פותח דלתות .התחלתי לישון שם ,ובמשך שנתיים וחצי
הסתובבתי בדרום והכרתי את הבדואים.

אחרי שנה וחצי-שנתיים שצילמתי את הזקנים והזקנות ,כבשים וכל
מה שיש שם ,התגלה לי "האור" .ראיתי שהצעירים הבדואים הם מזן
אחר ,ואני צריך למצוא גם אותם .בכל פעם שנסעתי לסלמן ראיתי
צעירים עושים חרקות עם הרכבים במנחת של המטוסים הקלים,
ובכל פעם שהייתי עובר שם הם הסתכלו עליי באופן משונה ופחדתי
מהם ,אבל החלטתי לנסות ולהתקרב אליהם .אז יום אחד הגעתי לערד
והחלטתי להמתין להם במנחת ,אך אף אחד לא הגיע .לפתע הגיע ילד
של תושב מקומי שאני מכיר ושאל מה אני עושה שם .אמרתי לו שאני
רוצה לצלם את אלה שעושים חרקות ,והוא אמר שזו לא בעיה כי הם
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2
יושבים בבית הקפה בערד .נסענו יחד לשם ,והתוודעתי לצעירים האלה.
הם כולם מתוקתקים ,עם ג'ינס ושעונים .ביקשתי לצלם אותם עם
המכוניות שלהם עם הספוילרים ,ואתה שואל את עצמך מהיכן יש להם
את הרכבים האלה ,שהרי הם חיים באוהל ואין להם באמת כסף.

3

אז צילמת אותם עושים חרקות עם הרכבים?

כן ,צילמתי אותם עושים חרקות ,ומתברר שחלקם מתגייסים לצבא
והם מפחדים שהדודים שלהם ידעו שהם מתגייסים ,אז הם מגיעים
לכפר ,מורידים את הבגדים הצבאיים ועוברים לאזרחי .התחלתי לצלם
את החיילים האלה בפתחת רפיח ,נמצא גדוד הסיירים הבדואים .הם
שומרים על הגבול ,אך כשהם גומרים את הצבא הם לא יכולים לקבל
רישיון לנשק ולעבוד בשמירה.

עבדת על תערוכה שמשלבת את הסיפור המיוחד הזה?

בהחלט .נושא התערוכה והעבודה שלי היה "אני בדואי ישראלי?!"
זאת אומרת ,אני טוב בשביל לשרת בצבא אבל לא טוב מספיק כדי
לקבל רישיון לנשק?! התערוכה הייתה בנס ציונה .שלחתי לחברים
 1ריקוד החסידים עם האדמו"ר שלהם בהילולה בהר מירון .אם הייתי חייב לבחור
את התמונה היותר אהובה עליי ,הייתי בוחר בתמונה זו .נאלצתי לחצות את
חומת האדם כדי להגיע אל מול האדמו"ר.
 2בערב חתונתו הזמין אותי מוחמד משבט אל-קוראן שבפזורה הבדואית לחדר
הכלולות שהכין עבור אשתו .התרגשתי מאוד מפתיחות ליבו.
 3הודו – שבע אחיות .השווקים כאן צבעוניים ומלאי חיים ויצירתיות.
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הבדואים שני מיניבוסים שיביאו אותם .המוכתר של הבדואים מרהט
הגיע ,למרות שבכלל התמקדתי בבדואים בפזורה ,לא באלה שבחורה
או ברהט .הזמנתי אותם אליי הביתה והגשנו להם אוכל ,ערכנו שולחן
ענק והם באו וישבו .משם הלכנו לפתיחת התערוכה ,לא לפני שביקשתי
מהם שבזמן התערוכה ידברו עם אנשים ויספרו על כל מה שכואב להם.
היו שם בפתיחה כ 300-איש ,לא היה מקום באמפיתאטרון .זו אחת
מגולות הכותרת של העשייה הצילומית שלי .עד היום אני בקשר איתם.

מה עם תיעוד טקסים? כצלם זה בוודאי שיא הריגוש
הצילומי.

הטקס הכי מרגש שהיה לי בחיים היה בפפואה גינאה החדשה ,אצל
"שבט התנין" .זה היה טקס בגרות של נערים ,שעוברים אותו נערים
שמחליטים בעצמם שהגיעו לבגרות .מי שלא עובר את הטקס לא נחשב
חבר שבט בוגר ,לא יכול לשבת עם השבט ולקבל החלטות ,לא יכול
לשאת אישה וגם לא להיכנס לבית הרוחות ,שזה המקום החשוב שלהם.
לכן הבחורים האלה צריכים לעבור את הטקס הזה.

מהם המאפיינים של הטקס?

הטקס עצמו מאוד מאוד קשה וניתן למות ממנו .מה שעושים בטקס
הטקס עצמו מאוד מאוד קשה ומסוכן .בטקס הזה ,עושים חתכים בעור
עד שהוא נראה כמו עור תנין .הם חותכים מהכתף ,עד הבטן ,הגב ועד
הישבן .מדובר במאות חתכים והם מאבדים המון דם .יש כאלה שמתים.
אני הייתי בשני שבטים כאלה ובאחד מהם מישהו מת.
חודש וחצי לפני הטקס לוקחים את הילדים האלה לג'ונגל .הם נפרדים
מהוריהם ,ואז מאביסים אותם באוכל .בתקופה הזאת הם לא עובדים.
בפפואה גינאה החדשה אתה לא יכול להיות אוכל חינם ואם ,למרות
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ההשקעה הזאת ,הנער מסרב לטקס ,ההורים מחויבים לשלם עבור
האוכל שהוא אכל במהלך התקופה.

נשמע קשוח.

בכל הלילה שלפני הטקס הנערים הללו היו צמודים לעץ בננה על מנת
בלילה שלפני הטקס הנערים הללו מוצמדים בעמידה לעץ בננה כדי לקרר
את הדם שלהם .בבוקר לוקחים אותם תחילה לנהר ,וכל נער מלווה על ידי
שני דודים שלו .טובלים אותם בנהר כדי שיתקררו היטב ,ואז משכיבים
אותם על עלה בננה ומתחילים לחתוך אותם .מבין שמונת הנערים אחד
לא עמד בזה ,והתחיל לצעוק מפחד ,והם הרחיקו אותו משם .הכול
מתבצע בלי הרדמה ובלי שום סם .השבעה הנותרים נחתכו ואיבדו המון
דם .לאחר מכן ניקו אותם ומרחו על פני החתכים ,בעזרת נוצה ,שמן
תינוקות .הייתי איתם כל הלילה ,וכשהם הלכו לנוח גם אני הלכתי לנוח.
לאחר שלוש שעות התעוררתי וראיתי שמקשטים אותם לקראת טקס
הבגרות .לעת ערב הושיבו אותם על כיסאות מיוחדים ,והשמיעו להם את
נאום הבגרות .זה היה מרגש.

הם רגילים לזה שמצלמים אותם?

לא ,מה פתאום .המפגש הזה מאוד אישי ,פרטי ,וזה לא טריוויאלי
שאדם יסכים להיחשף ככה.

בסופו של דבר אתה עובד עם אנשים שלא מכירים אותך,
ולעיתים יש אנשים לא צפויים וסיטואציות לא צפויות.
אין בזה סיכון?

יש כל מיני סכנות .כדי לקבל צילום טוב אתה לפעמים עושה שטויות
כמו שקרה לי בביקור האחרון בנפאל ,לפני כמה ימים .רציתי לתעד שם

את ציידי הדבש ,אנשים שקוטפים דבש מהטבע .הדבורים בטבע בונות
יערות (חלות) דבש על הגג של הצוק ,והציידים יורדים עם סולם חבלים
מהצוק בגובה של  30מ' עד ליערות הדבש עצמן .עם קנה במבוק הם
חותכים את היערות ,מכניסים לתוך סלים ומישהו מרים את זה למעלה.
זה היה חלום ילדות שלי לראות את זה במציאות.

3

וככה הם הסכימו שתצטרף אליהם?

כשהגעתי היה שם סולם במבוק והציידים אמרו לי שאני לא יכול
להצטרף אליהם כי הסולם מיועד רק לציידים .הסברתי להם שכל מטרת
ההגעה שלי היא לרדת איתם בסולם ,והם אמרו שזה קשה מאוד ושזה
לא מתאים לרגליים שלי .בסופו של דבר הם הסכימו אבל הייתי צריך
להתאמן על שיטת הירידה.

 1ילדים בכפר דוידי שבטוגו משחקים באמצעים הדלים שעומדים לרשותם  -צמיגי
מכוניות מרופטים .התמונה צולמה בטכניקה של פנינג ,הזזת המצלמה במקביל
לתנועת הילדים.
 2בג'ונגלים שבאי ניו-אירלנד ,שנמצא בפפואה גינאה החדשה ,מנצלים את המשאבים
הקיימים .בתמונה :ילדה שותה את נוזל הקוקוס כדי להרוות את צימאונה.
 3כילד ראיתי סרט בנשיונל ג'יאוגרפיק על אודות ציידי הדבש שבנפאל .השנה
הגשמתי את חלום הילדות שלי לקחת חלק בחוויה הזאת .ירדתי בסולם חבלים
במקביל לצייד מהכפר לנדרוק ,והנצחתי את החוויה הזאת כשאני תלוי על צוק
בגובה  200מ' מעל לנהר המודי.

בשביל להגיע מהכפר למצוק עצמו ירדתי כ 4,000-מדרגות ואז התחלתי
לרדת בסולם .אני עם רשת הגנה מהדבורים על הראש וכפפות ,אבל
כתוצאה מהמאמץ בירידה בסולם ,השרוולים הארוכים של החולצה עלו
למעלה והדבורים התחילו להתנפל עלי .אני לא ידעתי שאלה דבורים
שונות משלנו ,הגודל שלהן שלושה סנטימטר והארס שלהן הרבה יותר
מזיק מאשר הדבורים שלנו בישראל.
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2

3

ממאות אלפי התמונות שלך ,יש אחת ספציפית שאתה
אומר לעצמך" :זו תמונת חיי"?

1
ועדיין לא נשברת?

המשכתי .כשהגעתי לשלב האחרון בסולם התיישבתי עליו ,תפסתי
פוזיציה טובה והדבורים זימזמו ,כשאני לא יודע אם הן בתוך או מחוץ
לרשת שלי .ואז אני מרגיש עקיצות בכל הגוף .אבל לא התחרטתי לרגע,
לא איבדתי את העשתונות ואני גאה בעצמי .התחלתי להחזיר לדבורים
מלחמה ,סידרתי את השרוולים ,תפסתי דבורים ביד והשלכתי אותן.
נוסף לכל זה ,הייתי צריך לצלם...

והצלחת לצלם עם כל סרט הבלהות שעברת?

החבר'ה הנפאלים התחילו כבר לחתוך את היערות וביקשתי מהם
שיעצרו כיוון שהחמצתי את תחילת התהליך .קשה היה להתמודד בכיוון
המצלמה ,פוקוס ,חשיפה ,קומפוזיציה וכדומה ,כשמתחת פעורה תהום
ואלפי דבורי בר תוקפים אותך ועוקצים ללא רחם .זה ממש הפחיד ,אבל
למרות זאת הייתי בסדר .בשביל הצילום אני מוכן לעשות את הכל.

לא שכחתי לתעד את עצמי כשאני שוכב שם וכל הגוף שלי רועד .זה
היה סיפור שהלכתי בו עד הקצה.

כדרך אגב ,את הדבש עצמו טעמת?

הוא לא טעים ומזל שלא טעמתי ממנו הרבה ,כי הסתבר לי שזה דבש
שגורם להזיות ועושים ממנו בייחוד תרופות ויאגרה מקומית .שמתי
ממנו קצת על קצה הלשון וזהו.

איך המשפחה שלך מגיבה לתחביב שלך ,שגם כרוך
לעיתים בסיכון אישי?

בלי התמיכה של אשתי נוגה בשגעונות האלה שלי ,לא הייתי עושה
כלום .לא הייתי רוכש את הציוד ולא היו הנסיעות המשוגעות האלה,
שגוזלות מתקציב הבית וגוררות להיעדרות שלי לזמן רב .היא מלווה
ותומכת בי ורק רוצה שאשמור על עצמי.
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בקריירה שלך כצלם זכית בהמון פרסים ומדליות ברחבי
העולם וכמובן שאתה משתתף בתערוכות.

אני שולח תמונות בעיקר לתחרויות בחו"ל ,ויש גם תערוכות שלי.
כרגע יש לי תערוכה ב'מוזיאון ישראל' בירושלים .הם פנו אלי וביקשו
תמונות למייצג שנקרא 'תכשיטים פרהיסטורים' .האוצר של התערוכה
צילצל אלי וביקש להשתמש בתמונות שלי בשביל לקשט את התערוכה
והסכמתי כמובן .הוא ביקש תמונות של קישוטים של שבטים שאני
מבקר בהם .התערוכה הזו תוצג עד שנת  2023ככל הנראה .יש גם
תמונות שלי שתלויות במסדרונות בית החולים הדסה ,תערוכה
תמידית .תערוכה נוספת שלי היתה עד לא מזמן ב'בנייני האומה' " רוח
מעל הגשר" והוצגה שם כחצי שנה.

מהי הזכייה היוקרתית ביותר מבחינתך?

האפי אנדינג .עשית לפחות סלפי של צלם שסובל?

אף אחד לא יכול היה לצלם אותי .הייתי עם חברי למסע ליהו שהמתין לי
ולא ירד בסולם והוא צילם אותי מתחתית הואדי .הקושי לעלות בחזרה
היה עצום .היות וישבתי על השלב של הסולם כשצילמתי ,אז הדם נעצר
ולא זרם לרגליים שלי ,הן כאילו מתו לאחר שעתיים של ישיבה .ניסיתי
לעלות בסולם ולא יכולתי ,הן לא נשמעו לי .הצלחתי לעלות שלב אחד
ועוד אחד ועקב המאמץ גם איבדתי את הנשימה שלי והציד עזר לי,
הוא קירב את הסולם שלו אלי ,קשר את שני הסולמות יחד והתחיל
להרים את הרגליים שלי משלב לשלב עד שהגעתי למעלה .הגעתי חסר
נשימה ,באפס כוחות ותשוש ,אבל לשאלתך ,ברגע שנשכבתי למעלה

זו שאלה מאוד קשה .יש תמונה שאני אוהב מאוד מאוד ,והיא דווקא
צולמה בישראל .צילמתי בהר מירון בל"ג בעומר ,עוד לפני שהיה האסון.
הייתי שם כמה פעמים ולמדתי איך האירוע מתנהל שם .יש שם קבוצות
של חסידים שעושים מעגל מסביב לאדמו"ר שלהם ,הם רוקדים בכוח
ובעוצמה ולא אכפת להם מכלום .אני רציתי באחד המפגשים האלה
לצלם את האדמו"ר שנמצא במרכז ואת החסידים מקיפים אותו.
תחשוב שבעיגול סביבו יש שכבה של בערך חמישה עד שמונה אנשים,
ואתה צריך לפלס את דרכך דרכם ולהגיע למרכז העיגול .אז פרצתי את
המעגל וראיתי את האדמו"ר רוקד עם מטפחת ובשביל לצלם ולהעצים
אותו ,רציתי לצלם מלמטה .ניסיתי לשבת על הברכיים שלי והם ,בלי
כוונה ,בעטו בי בזמן הריקוד .אני נפלתי וקמתי עד שלבסוף הצלחתי
לצלם אותו ,כשהוא מרים מטפחת ,וגם קיבלתי פוקוס .אמרתי :זו
התמונה שלי  -וזו תמונה שאני כל כך אוהב וגאה בה.

1
2
3
4

בפפואה גינאה החדשה חיים  829שבטים ,ולכל אחד מהם שפה משלו ,מנהגים
אחרים ותרבות שונה .בתמונה :בני שבט לוחמים ממאונט האגן.
הודו בפסטיבל הפוראם .להקת נגנים מלהיבה את הקהל בנגינה קצבית אשר
אינה משאירה איש עומד על מקומו.
טקס הבגרות בקרב שבטי התנין שבפפואה גינאה החדשה .הדור הצעיר
מביט על בן שבט שעובר את התהליך הקשה והמדמם ,וכל גופו מכוסה
חתכים שנעשו בסכין גילוח.
בשלושת הרגלים ,לפני עליית השחר ,עולים בני הקהילה השומרונית בישראל
אל הר ברכה עטויים בשמלותיהם הלבנות ,לתפילה והודיה .ברקע העיר שכם.

התמונות שזוכות בתחרויות בחוץ לארץ נבחרות על ידי צוות שופטים.
מתוך עשרות אלפי תמונות הם בוחרים מאה או מאתיים תמונות
שאותן הם מציגים .אני גאה במיוחד בתואר שיש לי בארה"ב שנקרא:
 GPSAשזו מדליית זהב מטעם ארגון הגג של כל הצלמים בעולם .הגשתי
להם עבודה שכללה שלוש סדרות שונות של תמונות ואם עוברים את
כל השלבים של הסדרות ,לרבות הצגת אמירה שלי כצלם ,נניח" :הידיים
בעולם גם עושות טוב ,אוהבות מנשקות ומתפללות ,אבל גם מעוללות
נזק" .התמונות עצמן צריכות להגיד את האמירה .אני האדם ה26-
בעולם שזכה בתואר הזה .זכיתי גם בתואר האירופאי ,ה EPSA-שזה

4

4
צלם אמן מצטיין .בארה"ב קיבלתי גם תואר מאסטר ,אני חושב שאני
היחידי בישראל בעל תואר כזה.

כצלם מקצועי מה היחס שלך לטלפונים הניידים?

זה עונש לא נורמאלי .גם כשאני מגיע לשבטים מרוחקים מהצוויליזציה,
אז הם עם ניידים וזה מפריע לי.

מה החלום שבכוונתך להגשים כצלם?

לחזור לאינדונזיה כצלם .הייתי שם בעבר ,לפני כ 25-שנים ,אבל לא
כצלם .אהבתי את מה שקורה שם ברמה האנתרופולוגית .זה טיול יקר
מאוד.

ולסיום ,מה אתה מאחל לעצמך?

להמשיך ולצלם כמה שיותר .המסעות הללו מתחילים להיות קשים
יותר ויותר עבורי  ,ואני יודע שיום אחד אני כבר לא אוכל.
מוזמנים לבקר באתר של יהודה שמח:
h t t p s : / / c u l t u r e s p h o t o g r a p h y. c o m

אם יש לכם הצעות לראיונות מרתקים שיכולים להתאים למדור,
כתבו ישירות לעמרי גלפריןo m r i g a l p e r i n @ g m a i l . c o m :
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