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תל-אביב של פעם

בדירה קטנה וסגורה ,ברחוב "אחד העם" בתל-אביב נמצאו לפני 25
שנים כ 1,500 -תמונות ְיָשנוֹתַ ,מְצֵלָמה ְיָשָנה ותיק גדול של מסמכים
אישיים .בדירה הזאת גר פעם ִשְׁמעוֹן קוְֹר ֶבַּמן ,איש עני וערירי .הוא
ִציֵלם את העיר תל-אביב במשך  17שנים .אנשים כמעט לא הכירו אותו
ואת הצילומים שלו .הוא נולד בשנת  1887בעיר מינסק ,עלה לארץ
בשנת  ,1919עבד בחקלאות ,והיה גם מורה לאנגלית .בשנת  ,1978בגיל
 90בערך ,מת קורבמן.
שמעון קורבמן היה צלם חוֵֹבב ,ואנשים לא הזמינו אצלו תמונות .הוא
צילם כמעט בלי הפסקה את החיים בתל-אביב כאילו היו הצגה אחת
גדולה .בתמונות אפשר לראות פגישות וביקורים של אנשים חשובים
מהארץ ומהעולם ,כמו הביקורים של ז'בוטינסקי וַהלוְֹרד בלפור.
קורבמן אהב לצלם אנשים פשוטים בזמן העבודה :עובדי בניין ,דייגים
ומוכרי עיתונים .הוא צילם גם משחקי ספורט ,ועל-פי הצילומים
האלה אפשר ללמוד הרבה על ההיסטוריה של הספורט בארץ.
בינואר  2004פתחו במוזיאון "ארץ ישראל" בתל-אביב תערוכה ,ובה
 350מהצילומים שלוֵ .שם התערוכה" :קורבמן ַ -צָלם תל-אביבי ָאֵחר
 ."1936 - 1919בצילומים אפשר לראות " ָפּ ִנים" מיוחדות ולא רגילות
של תל-אביב ,בשנים שהעיר התחילה להיות המרכז הכלכלי והתרבותי
של ארץ-ישראל.
בתערוכה שני נושאים" :קורבמן  -איש התרבות והספורט",
ו"תל-אביב של פעם  -מקומות ואנשים" .בתערוכה רואים אימהות
וילדים מטיילים בשדרות "רוטשילד" .אפשר לראות גם את "הירקון",
את חוף-הים ובתי קפה ,ועוד .התערוכה מציגה חלק חשוב בהיסטוריה
של העיר תל-אביב.
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ֵתּלָ-אִביב ֶשׁל ַפַּעם

ְבִּדיָרה ְקַטָנּה וְּסגוָּרהִ ,בְּרחוֹב "ַאַחד ֵהֵעם" ְבֵּתלָ-אִביב ִנְמְצאוּ ִלְפֵני 25
ָשׁ ִנים כְ 1,500 -תּמוּנוֹת ְיָשנוֹתַ ,מְצֵלָמה ְיָשָנה ְוִתיק ָגּדוֹל ֶשׁל ִמְסָמִכים
ִאי ִשׁ ִיּיםַ .בִּדּיָרה ַה ֹזּאת ָגּר ַפַּעם ִשְׁמעוֹן קוְֹר ֶבַּמןִ ,אישׁ ָע ִני ַוֲעִריִרי .הוּא
ִציֵלם ֶאת ָהִעיר ֵתּלָ-אִביב ְבֶּמ ֶשְׁך ָ 17שׁ ִניםֲ .אָנ ִשׁים ִכְּמַעט לֹא ִה ִכּירוּ אוֹתוֹ
ְוֶאת ַה ִצּלּוִּמים ֶשׁלּוֹ .הוּא נוַֹלד ִבּ ְשַׁנת ָ 1887בִּעיר ִמי ְנְסקָ ,עָלה ָלָאֶרץ
ִבּ ְשַׁנת ָ ,1919עַבד ַבַּח ְקָלאוּתְ ,וָהָיה ַגּם מוֶֹרה ְלַא ְנ ְגִּליתִ .בּ ְשַׁנת ַ ,1978בּ ִגּיל
ְ 90בֵּעֶרְךֵ ,מת קורבמן.
ִשְׁמעוֹן קורבמן ָהָיה ַצ ָלּם חוֵֹבבְ ,וַא ְנ ִשׁים לֹא ִהְזִמינוּ ֶאְצלוֹ ְתּמוּנוֹת .הוּא
ִצ ֵלּם ִכְּמַעט ְבִּלי ַהְפָסָקה ֶאת ַהַח ִיּים ְבֵּתלָ-אִביב ְכִּאלּוּ ָהיוּ ַה ָצָּגה ַאַחת
ְגּדוָֹלהַ .בּ ְתּמוּנוֹת ֶאְפ ָשׁר ִלְראוֹת ְפּ ִגישׁוֹת וִּבקּוִּרים ֶשׁל ֲאָנ ִשׁים ֲחשׁוִּבים
ֵמָהָאֶרץ וֵּמָהעוָֹלםְ ,כּמוֹ ַה ִבּקּוִּרים ֶשׁל ז'בוטינסקי וַהלוְֹרד ַבְּלפוּר.
קורבמן ָאַהב ְלַצ ֵלּם ֲאָנ ִשׁים ְפּשׁוִּטים ִבְּזַמן ָהֲעבוָֹדה :עוְֹבֵדי ִבּ ְנָיןַ ,דָּיִּגים
וּמוְֹכֵרי ִעתּוֹ ִנים .הוּא ִצ ֵלּם ַגּם ִמ ְשָׂח ִקי ְספּוְֹרטְ ,וַעלִ -פּי ַה ִצּלּוִּמים ָהֵא ֶלּה
מד ַהְר ֵבּה ַעל ַהִהיְסטוְֹרָיה ֶשׁל ַה ְסּפּוְֹרט ָבָּאֶרץ.
ֶאְפ ָשׁר ִלְל ֹ
ְבָּינוָּאר ָ 2004פְּתחוּ ְבּמוֵּזאוֹן "ֶאֶרץ ִי ְשָׂרֵאל" ְבֵּתלָ-אִביב ַתֲּערוָּכה ,וָּבהּ
ֵ 350מַה ִצּלּוִּמים ֶשׁלּוֵֹ .שם ַה ַתֲּערוָּכה" :קורבמן ַ -צָלם ֵתּלֲ-אִביִבי ָאֵחר
ַ ."1936 - 1919בּ ִצּלּוִּמים ֶאְפ ָשׁר ִלְראוֹת " ָפּ ִנים" ְמֻיָחדוֹת ְולֹא ְר ִגילוֹת ֶשׁל
ֵתּלָ-אִביבַ ,בּ ָשּׁ ִנים ֶשֵׁהִעיר ִהְתִחיָלה ִלְהיוֹת ַה ֶמְּר ָכּז ַה ַכְּל ָכִּלי ְוַה ַתְּרבּוִּתי ֶשׁל
ֶאֶרץִ -י ְשָׂרֵאל.
ַבּ ַתֲּערוָּכה ְשֵׁני נוֹ ְשִׂאים" :קורבמן ִ -אישׁ ַה ַתְּרבּוּת ְוַה ְסּפּוְֹרט",
ו" ֵתּלָ-אִביב ֶשׁל ַפַּעם ְ -מקוֹמוֹת ַוֲאָנ ִשׁים"ַ .בּ ַתֲּערוָּכה רוִֹאים ִא ָמּהוֹת
ִויָלִדים ְמַט ְיִּלים ִבּ ְשֵׂדרוֹת "רוְֹט ִשׁיְלד"ֶ .אְפ ָשׁר ִלְראוֹת ַגּם ֶאת "ַהַיְּרקוֹן",
ֶאת חוֹףַ-הָיּם וָּב ֵתּי ָקֶפהְ ,ועוֹדַ .ה ַתֲּערוָּכה ַמ ִצּיָגה ֵחֶלק ָחשׁוּב ַבִּהיְסטוְֹרָיה
ֶשׁל ָהִעיר ֵתּלָ-אִביב.
)עפ"י "שער למתחיל" (13/4/2005
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הפעלים
Traduction
être trouvé
commander
photographier
présenter

 הווה- הוא
נמצא
הזמין
מצלם
מציג

 עבר- הוא
נמצא
הזמין
צילם
הציג

בניין
נפעל
הפעיל
פיעל
הפעיל

שם הפועל
להימצא
להזמין
לצלם
להציג

Vocabulaire

exposition
portraits
spécial
habituel
centre
économique
culturel
sujet
boulevard
bord de mer
cafés
part, partie

תערוכה
פנים
מיוחד
רגיל
מרכז
כלכלי
תרבותי
נושאים
שדרות
חוף הים
בתי קפה
חלק

fermé
appareil photo
documents
personnel
sans famille
photographies
agriculture
photographe
amateur
spectacle
ouvriers bâtiment
pêcheurs
vendeurs journaux
jeux sportifs

Les traductions sont données dans le contexte

 סגורה,סגור
מצלמה
מסמכים
אישי
ערירי
צילומים
חקלאות
צלם
חובב
הצגה
עובדי בניין
דייגים
מוכרי עיתונים
משחקי ספורט
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שאלות
 (1פרטיים אישיים של שמעון קורבמן.
א ______________________________ .ב_______________________________ .
ג___________________________ .
 (2למה קראו לתערוכה "קורבמן ַ -צָלם תל-אביבי ָאֵחר _____________________ ?"1936 - 1919
_______________________________________________________________

 (3בטקסט כתוב" :התערוכה מציגה חלק חשוב בהיסטוריה של העיר תל-אביב".
א .מהם נושאי התערוכה? _________________________________________________
_________________________________________________________________
ב .למה היא חלק חשוב בהיסטוריה של תל-אביב?  -פרטו
_________________________________________________________________.1
_________________________________________________________________.2
_________________________________________________________________.3

