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זו הפעם . בתל אביב" לב"בקולנוע , "יותר מאלף מילים"פרמיירת הסרט בחודש יוני האחרון התקיימה 

, שסרט תיעודי על צלם או אמן מכל תחום שהוא, ואחת הפעמים הנדירות בעולם, הראשונה בישראל

מקבלת במה קבועה באולמות מסחריים ומצליחה מיד לעורר עניין מטאורי בקרב ערוצי התקשורת 

 .הבינלאומיים

 

נמכר זה מכבר להקרנות , שעוסק בתיעוד חייו ועבודתו של הצלם זיו קורן, סולו אביטל סרטו של הבמאי

רכשה את זכויות הפצה של הסרט לכל  TELEPOOLחברת ההפצה האירופאית , מסחריות בגרמניה

פסטיבלים מובילים  19-וארגנה את השתתפותו של העתידית של הסרט ב) למעט בישראל(, העולם

 .בעולם

 

צלם הפועל במרחב החדשותי ומצלם , התלווה הבמאי לתקופה של שנתיים אל  קורן, מי הסרטלצורך צילו

במהלך תקופה זו תיעד סולו את חייו של זיו כמעט . שנה 15 -את מאורעות המציאות הישראלים מזה כ

מלאכת הצילום של . מכל זווית אפשרית וגם מכמה שעד לצפייה בסרט זה נחשבו לבלתי אפשריות

. במפגשים חשאיים עם מבוקשים ולבסוף ההתנתקות, עיקרה בעין הסערה של מהומות ופיגועיםנערכה ב



אלא למעשה תיעוד התמודדותו של אדם בהיסטוריה של זמנו , ערבי-נושא הסרט אינו הסכסוך הישראלי

ת מבקש להראות את התמונה הציבורית על ידי הסתכלו, כמו זיו, הסרט. והמקום שהוא מוצא לו בין דפיה

בין הסיכונים שהוא לוקח על , כשלאורך הסרט מוצגת סתירה פנימית הקיימת אצל זיו, בתמונה הפרטית

 .לבין אהבתו הגדולה למשפחה, עצמו כצלם עיתונות

 

הסלולרי , כשבמהלך שיחתנו. נפגשתי עם זיו וסולו לשיחה על הסרט, יומיים לאחר הקרנת הפרימיירה

מסתבר כי . נראה קורן ומסופק) כשמו כן הוא(זיו , גובות נלהבותשל זיו לא מפסיק לצלצל ולהמטיר ת

זיו מוצג על המסך הגדול . עוררה גם אותי... עוררה משהו באנשים וכן, הדמות של זיו על המסך הגדול

כזה שבני הטיפש העשרה רוצים להיות כמותו ובנות מתבגרות , מושא להערצה, כסוג של גיבור מקומי

 . מתאהבות בו

הודעה משעשעת זו ...." זיו שרופה עליך: "ולק איתי אחת מההודעות המגיעות אליו בזו הלשוןוהוא ח

בוסני אשר -לאחר שהוא מסביר שההודעה נשלחה מידידתו כנרת חיה, איך לומר...נשמעת לי קצת אחרת

בקטע רגיש . my coffe shopבבית הקפה , בלב תל אביב 2002נפגעה בפיגוע שהתרחש בשנת 

תולדת צילומיו של זיו את כנרת דקות בודדות , מציג הסרט כיצד נרקמת ביניהם ידידות עמוקה, במיוחד

 .חרוך ושותת דם, לאחר הפיגוע כשהיא שרועה על אלונקה וגופה

 

אך העניין לא התפתח באופן , הועלתה בפני כבר בעבר, ההצעה לעשות סרט על חיי כצלם עיתונות"

העבודה . אין אפשרות לצרף צוות צילום שיתלווה אלי לשטחים, ה כשליהיה ברור לי כי בסוג עבוד. רציני

שלי כצלם בשטח כרוכה בהעלמות בתוך סיטואציות שאותן אני מתעד תוך שמירה על פרופיל נמוך 

הפקה מלווה היתה עשויה לקלקל את אותם רגעים נדירים בהם אני . ומינימום של משיכת תשומת לב

 . יכול להביא פריים מושלם

, קצב האירועים מצריך אותי לעיתים להימצא בממוצע בעשרה לוקיישנים שונים ביום אחד, עבר לכךמ

מבחינה טכנית , הסרבול שכרוך בצוות מלווה, כשבדרך כלל אני מגיע ממקום למקום באמצעות האופנוע

 .היה מגביל מאד את העשייה שלי

 

 -סולו הציג את עצמו כ, ת שנוצרה בינינומעבר לכימיה המיידי. ההצעה של סולו מלכתחילה היתה שונה

ONE MAN SHOW  ,קלט די , לאחר שנים של עשיה קולנועית, סולו שהגיע לפרויקט צילום סרט זה

האקשן חי , “אקשן”כאן אין אף אחד שצועק .מהר את כללי המשחק בימי הצילום בהם התלווה אלי לשטח

סולו הפנים , בזמן העבודה על מנת ליצור אינטימיות נדרש לי ספייס. כל הזמן וכללי העבודה שונים לגמרי

מעבר . תוך השתדלות לא למשוך תשומת לב מיותרת, את העניין די מהר והשכיל לצלם אותי ממרחק



לכך סולו ניסה להמציא כל הזמן פתרונות יצירתיים כמו למשל מצלמת וידאו מיניאטורית שהורכבה על 

באופן זה יכולתי לצלם את השטח גם כשסולו לא . רופון אלחוטימצלמת הסטילס שלי כשאני נושא עלי מיק

 .היה צמוד אלי

 

תכננו להגיע ליום צילומים רגוע בכפר , 2004במרץ  22נקבע ל , יום הצילומים הנסיוני הראשון שלנו

מראש , שם היתה אמורה להתקיים הפגנה של כפריים פלשתינאים נגד בניית גדר ההפרדה, חרבטה

תוך כדי , בבוקר נסעתי לאסוף את סולו מביתו. שנדבר אנגלית בלבד ולא נעורר תשומת לב סיכמנו בינינו

, מיד הבנתי שנפלנו על יום קשה במיוחד, ל על חיסול השייח אחמד יאסין בעזה"נסיעה הודיע צה

וד התקשרתי לסולו והודעתי לו שהיום הוא לא יום אידיאלי לצילומי ניסוי ותהייה ושיש סבירות גבוהה מא

יש , וכאילו לא די בכך. שהאדמה תבער באזור כולו ואין אפשרות לחזות מראש לאן נגיע במהלך היום

היה איזה רגע שאמרתי לסולו . סולו יאלץ לחכות מחוץ לאזורים מסוימים, סיכוי גדול שבלי תעודת עיתונאי

סולו היתה בדיוק דקה המתח כבר היה באוויר וכמובן של. שאם הוא בא איתי אני לא לוקח עליו אחריות

, עשה החלטה ועלה לרכב, סולו לקח כמה נשימות, להחליט אם להתלוות אלי או לחזור לישון בבטחה

 ".הסיטואציה הזו היא למעשה השוט הראשון שצולם לסרט

 

לא ראיתי חומרי , אני לא שותף ליצירה", זיו חוזר ומדגיש במהלך הריאיון כי היצירה היא בעצם של סולו

סולו ניסה לשכנע אותי שחשוב . לא עשיתי שום דבר מיוחד בשביל הסרט, א לקחתי חלק בעריכהל, גלם

הוא היה בעל , נתתי לו את המושכות, שהסרט יראה את התקופה דרך העיניים שלי וברגע שאמרתי לו כן

 ".לא אמרתי לו איך לצלם ומה לצלם, הבית

 

ו בסרט כי הרי קשה לי להאמין שיוצר כל כך אני מנסה להתעקש ולעמוד על נקודת מעורבותו של זי

זו  -מחושב ודעתן כמו זיו יחליט להרפות מן המושכות דווקה ביצירה הכי אינטימית בה הוא מעורב 

 :המציגה את חייו וחיי משפחתו בפני העולם כולו אולם זיו בשלו

 

אשון היתה חשובה לי דבר ר, היו שני דברים שסיכמתי עליהם עם סולו לפני תחילת הצילומים, תראי"

היה לי חשוב שהסרט . את הקשיים את הכישלונות ולא ליפייף את התמונה, להראות הכל, האוביקטיביות

להציג את התקופה בה הוא מלווה , רציתי את הדיבור על אותו הרגע, לא יציג איזו רטרוספקטיבה על חיי

לוקיישנים שלקחתי חלק בהם ויש להם דוגמת פיגועים או , למעט פה ושם חלקים הנזגרים מהעבר, אותי

 ".השלכות על חיי כצלם וכאדם

 



מבקש , בנוסף לעבודת העיתונות היום יומית, מסתבר כי זיו. הסרט מציג גם את צדו הרגיש והאכפתי

לדבריו הוא עושה זאת בתקווה . אלה שמעבר לדווח החדשותי, לספר גם את הסיפורים האישיים

 .יש בכוחם לשנות ולו במעט, א משקיע את זמנושהפרויקטים החברתיים בהם הו

 

בסרט מדבר זיו על כהות חושים ואדישות החברה לגבי ידיעות חדשותיות המעדכנות על עוד פצוע זה או 

 . אחר

 

תמיד חיפשתי דרך להאניש את את הסטטיסטיקה היבשה של הפצועים ולהראות מה באמת עובר על "

יעה במשפט ששמעתי ברדיו ממשפחה שסיפרה איך שלחה את ההזדמנות לכך הג. “קשה”פצוע שמוגדר 

המשפט ריגש אותי והרגשתי שאני . בנה לצבא כשהוא בגובה מטר ותשעים והוא חזר הביתה בגובה מטר

שנפצע , התחלתי לצלם את החייל הדרוזי לואי מרעי, בעקבות כך. חייב להעלות את הנושא לדיון ציבורי

הצילומים שהתקבלו מציגים את . הצבאי ונאלץ לעבור קטיעת רגלייםקשה בגבול לבנון במהלך שירותו 

ההתמודדות היומיומית הקשה של אדם שעד לפני רגע היה חייל חסון וזקוף ועכשיו הוא לומד מחדש 

 ."בלי רגליים, לתפקד בשגרת חיים חדשה

 

בתערוכה מרשימה שהוצג לראשונה " הולך הביתה, סמל, לואי מרעי"הצילומים הללו הפכו לפרויקט בשם 

הוצג גם , במוזיאון רמת גן וגם הסרט מראה כי הפרויקט אכן הצליח להגיע לתודעת הציבור העולמית

וכן זכה בארבעה   STERNדוגמת המגזין הגרמני , בצרפת ובטוקיו וזכה לסקירה נרחבת במגזינים שונים

 . פרסים בינלאומיים

 

חייבים לשמר רגישות על , יהיו כאלה שעשויים לחשובאני לא נורא מחוספס כמו ש", לזיו חשוב להדגיש

, אני חווה סוגים שונים של טראומות. אין באמת התנתקות רגשית, מנת שיהיה את העניין להמשיך לצלם

אלו צלקות שלוקחים , ריחות ומאורעות שנחרטים בזכרון, קולות: יש הרבה מראות שלא עוברים בפריים

כמו הפיגוע , אני זוכר אירועים שהיו קשים במיוחד עבורי. עוברים לידי הדברים לא, אותן לאורך כל החיים

המדינה כולה היתה בהלם לא ידענו , אביב-הראשון בו מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס בדיזינגוף בלב תל

, זו היתה הפעם הראשונה שנתקלנו באירוע מסוג כזה, איך מתחילים לעכל בכלל את המראות האלה

גם היום במרחק , כל פעם שמצמצתי חזרו אלי המראות, יתית למשך תקופה ארוכההיתה לי טראומה אמ

אך זה לא משהו שאני לא מצליח לתפקד בגללו בשגרת , זה עדין חי באיזה אופן, שנים מהאירוע 12של 

 ". היומיום

 



 ?האם אתה עושה צנזורה אישית לפני שאתה שולח את התמונות לפרסום

 

מבחינה , צריך להבדיל באופן חד משמעי בין חוק ומוסר, שסולו יציג בסרט יש תמונות שלא הסכמתי, כן"

פרסומן של התמונות הראשונות . מה אני מחליט להראות ומה לא, השאלה היא מוסרית, חוקית אין בעיה

הגעתי , עבדתי אז כשכיר בעיתון, שפורסמו בעיתונים לאחר הפיגוע בדיזינגוף לא היה כל כך בשליטתי

כמו הפיגוע שהיה באוניברסיטה , יש מקרים אחרים. למערכת ומכאן החומר רץ הלאהעם הסרטים 

כשהדפסתי את , כשמולי הובילו פצועים, העברית בירושלים ששם רצתי לכיוון הזירה וצילמתי על הדרך

 . החלטתי שאני לא מפרסם את התמונה, התמונות ראיתי בחורה חשופת חזה

 

 .די מטושטש? ל איפה מותחים את הגבול על זכותו של הציבור לדעתכי אחרי הכ, העניין מאוד בעייתי

מה שמעניין אותי . לי אין עניין להראות חלקי גופות מרוטשות ולהיכנס לקלוז אפים של חלקי גוף

להראות חלקים מרוטשים . בהתמודדות עם פריים כזה הוא לסקר את הזירה ולהראות מה באמת קרה

הרצון שלי הוא לא לזעזע וליצור , לא מספר את האירוע, המטרה אך זה לא משיג את, זה הכי קל

. והכי חשוב שיעביר את המסר, אלא למצוא פריים שאפשר להתמודד איתו מבחינה ויזואלית, אניטגוניזם

חשוב להכיר את השטח ואת . כבר לא מספיק היום לדעת לצלם טוב וזהו, כדי לעמוד במטרות האלה

הסיטואציות כל הזמן משתנות ומצריכות הרבה יכולות . צבור הרבה נסיוןהמצבים המשתנים ומעל הכל ל

 .שעות 24מעבר לידיעת הצילום עצמו ומעבר לציוד הטכני שחייב להיות זמין ומאורגן 

 

בכל שנה אני מקבל בערך ארבעה פריימים שאני , זה לא דבר שקורה כל יום, להוציא פריים מושלם

בכל נסיעה לשטח יוצאים . ם בהוצאת פריים טוב הוא אלמנט המזלאחד המוטיבים החשובי. מרוצה מהם

כמה , אם האנשים ישתפו פעולה, לא ברור אם השמש תהיה אתך או נגדך, למשוואה עם הרבה נעלמים

קרוב יתאפשר להתקרב לאוביקט ואז כשמגיעים לשטח בזמן קצר מאד צריך לקבל החלטות איך 

אם מתקרבים עם עדשה רחבה או תופסים מרחק . ת האירועמתמודדים עם הסיטואציה ואיך תופסים א

לרדת באסא וצלם במהירות גבוהה , להשתמש במבזק או ללכת על אור קיים. ומשתמשים בעדשת טלה

כל הזמן צריך לחשוב על כל הדברים האלה ולקבל החלטות . או להיפך, כדי לקבל עומק שדה קטן

, צריך לחשוב כל הזמן מה יקרה ברגע הבא. שניהמהירות לתקיפת האירוע כשאין מקום להזדמנות 

צריך להבין איפה , אם רואים סיטואציה שמתפתחת לכיוון מסוים, אפילו ברמה הכי בסיסית של הפריים

עין אחת בעדשה ועין שניה מחפשת את הפריים , אני מצלם עם שתי עיניים פקוחות. יקרה הרגע הבא

 ".כל הזמן מסתכל לצדדים, הבא

 



מלווה בכלבתו ומוסיף המון אנרגיה לחדר בונוכחותו , ל השיחה נכנס לסטודיו סולו אביטלבעיצומה ש

אנשים פשוט לא רוצים לדעת ויותר ) "יש לקרוא בלהט(, והרי סיפור הדברים מנקודת מבטו שלו. הכובשת

 שם תמיד הפריע לי, ל"הגעתי לארץ אחרי עשר שנים בחו. הרגשתי שאני עצמי לא יודע מספיק, מכך

ידעתי שאני רוצה להגיע לארץ ולעשות סרט דוקומנטרי . שאנשים תופסים את הישראלים כפושעי מלחמה

אלא פשוט ליצור איזון ולהוסיף גם , אני לא מדבר על נסיון להוכיח שהסיפור אחר. על המציאות בישראל

ה האיש שאני ידעתי שז, כשנכנסתי לאתר של זיו ופגשתי לראשונה בעבודות שלו. את הצד הפלשתינאי

ומכך , אגב לא היה לי מושג כי זיו נשוי לדוגמנית המפורסמת גלית גוטמן, מחפש ומיד הרמתי אליו טלפון

. זו לא היתה המטרה הראשונית, גם שהכניסה למשפחתו של זיו במסגרת הצילומים לסרט היתה מינורית

ת לסרט ולשמוע כמה דברים רק לאחר כמה חודשי צילום חשבנו שיכול להיות מעניין להכניס את גלי

 ". מנקודת המבט שלה

 

נאמר כבר בסינק הראשון של הסרט וזהו למעשה משפט ‘ אנשים פשוט לא רוצים לדעת’, המשפט

, לא רציתי ליצור סרט שהוא על הסכסוך בלבד, יחד עם זאת. המפתח והמניע העיקרי שלי לעשיית הסרט

אין . אלמנט בתוך היצירה הדוקומנטרית, לי מהסיפוראלא ידעתי שאני רוצה שהסכסוך יהיה חלק אינטגר

כשלאורך הסרט , דרכו הכנסתי את התובנות לגבי הסכסוך, ספק שזיו היה הבחירה האולטימטיבית עבורי

 .עד כמה שניתן -השתדלתי להציג את שני הצדדים באופן אובייקטיבי 

 

. א שבחר בי לעשות אותו ולא ההיפךאני חייב לומר כי אני מרגיש סוג של זכות גדולה כאילו הסרט הו

אלא , לאורך העשייה כולה לא הכתבתי את אופי ההפקה באופן בלעדי על פי העדפותי כבמאי או כצלם

כבר , לכן. ניסיתי לזרום עם הסצינות יותר כמו כלי שתפקידו לאחד את הפריימים לתוצאה הסופית לסרט

רוצה לעקוב אחר העבודה של זיו ורק אחרי  ידעתי שאני, טלא ידעתי מה יצא מהסר, מתחילת הדרך

היה לי חשוב  להציג . למרות שאי אפשר היה לצפות מה יהיה, התחלתי לשבת ולכתוב, שהתחלנו לצלם

שאפתי , לא רציתי להציג אותו רק כגיבור או משהו כזה, את הדברים כמות שהם ולקלף מזיו את השכבות

בהם ) ט.רצפי התרחשויות נ(נם בסרט מספר סיקווניסים יש. להוציא ממנו גם את הצדדים הפגיעים שלו

הגעתי לסטודיו , ביום בו מלאו עשר שנים לפיגוע בדיזינגוף, למשל, הרגישות הזו של זיו באה לידי ביטוי

בקטע אחר מאוד חזק בסרט מתוודה זיו בפני המצלמה על הפאשלה המקצועית .  של זיו והוא נראה אחר

באותו הזמן גלית היתה בהריון וזיו חשש . צילומי ההלוויה של יאסר ערפאת פספוס –הגדולה ביותר שלו 

היה לי חשוב ליצור , כצלם. שיצאה לצילומים ביום כזה עלולה להיות מסוכנת מדי והעדיף להישאר בבית

השתדלתי לעבוד עם מצלמות מיניאטוריות ולהעלים עד כמה . אינטימיות בראיונות השונים שצילמתי

 . כחות המצלמה מהסיטואציהשאפשר את נו



כשראיינתי את גלית לגבי הפחדים שלה בימים שזיו יוצא לצלם במקומות מסוכנים והיא , כך למשל

המצלמה היתה , בסצינה הזו אפשר לראות כי גלית מצולמת מזווית נמוכה. נשארת לבדה ממתינה לשובו

בדרך כלל אני מנסה . שכח מהמצלמהסדרתי את הפריים וקיוויתי שנ, התחלנו לצלם. מונחת לי על הברך

כל זה כדי  -בתחילת הצילום אני בודק סאונד ונותן למצלמה לרוץ , להמנע מלהשתמש אפילו באוזניות

 .לנסות להעלים כל דבר שעשוי לתת משקל יתר לנוכחות המצלמה

  

 זה התאפשר באמצעות מצלמת אצבע. היו הרבה קטעים שזיו צילם ללא נוכחותי במקום האירוע

בפעמים שכן התלוותי אליו צילמתי מהצד את . מיניאטורית שהורכבה על מצלמת הסטילס שלו

על מנת לא למשוך , כשאת הלבוש הדיסקוטקי שלי השארתי בבית, ההתרחשות תוך שמירת מרחק

 ".תשומת לב

 

מקצועית של סולו לתת לאירועים בשטח לדבר בעד עצמן היתה בדיעבד /החלטתו האמנותית, ואכן

קופא הווידאו , כמו במשיכות מכחול מתוזמנות היטב, כאשר מתוך רצף מאורעות שוטף. ונה ביותרהנכ

“ הצלם השקוף”בחטף לפריים סטילס משובח ובחטף מופשר חזרה כשכל זה מתאפשר הודות למדיניות 

ן ובעיקר בזכות נוכחותם של זיו קור) “Fly on the wall”: או כפי שזיו מגדיר זאת(שבה בחר סולו 

ומצלמותיו בסצינות שממש מתפוצצות מרוב אנרגיה שמספיקה כדי למלא את מסך הקולנוע הגדול 

 ?אחת לכל מילה או אולי אלף לכל תמונה -ולהעלות בקרב הצופים אלף שאלות 

 ...תחליטו בעצמכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


	כתבה אודות הסרט המתעד את חייו ועבודתו של הצלם זיו קורן, (במאי סולו אביטל).

