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2015 מיגונית בדרום הארץ,   ,EPA  / סולטן  ר  אבי    1

 לפני כשלוש שנים בא אלי דניאל צ'צ'יק, צלם המערכת הוותיק, בהצעה 
להקים ולפתח את "חשיפה", בלוג הצילום של "הארץ". לנצל את הבמה הייחודית 

של אתר "הארץ" כדי להציג לקוראיו את מיטב העבודות של צלמי עיתונות 
ואמני צילום, במתכונת שלא נעשתה עד אז בתקשורת הישראלית.

יצאנו לדרך והתוצאה, בהנהגתו ועריכתו של דניאל צ'צ'יק, עמדה בכל הציפיות 
המוקדמות ואף מעבר להן. צלמים רבים, ובתוכם כמה מהשמות הבולטים בצילום 

הישראלי, נענו לאתגר וביקשו לנצל את ההזדמנות ולהציג את עבודותיהם 
בבלוג, והגולשים נהנו מהחשיפה למיטב אמנות הצילום הישראלית, עם הופעות 

אורח של צלמים מחו"ל.

 בעקבות הצלחתו הרבה באתר, "חשיפה" לא נשאר רק במרחב הדיגיטלי. 
בשנה שעברה הוצגה תערוכה של צילומים נבחרים מהבלוג בנמל יפו, והשנה אנו 

מגישים למנויי העיתון המודפס מבחר מהעבודות שהתפרסמו בבלוג.

התבוננות מהנה ושנה טובה,

אלוף בן
"הארץ" רך  עו



 "חשיפה", בלוג הצילום של אתר "הארץ", נוסד ביולי 2013. לפני כשנה 
נפתחה התערוכה  הראשונה, ״טראפיק״, שהציגה 100 יצירות של 25 צלמים 

 שהופיעו בו.  השנה קיבלתי את המשימה לערוך את הפרויקט המיוחד הזה: 
ספר מתנה למנויים לכבוד ראש השנה, שמתבסס על עבודות שהתפרסמו בבלוג.

חיפשתי מדגם מייצג של יוצרים המשקפים את כלל הפעילות של הבלוג 
ונוגעים במהות שלו - השואפת להביא זוויות הסתכלות שונות על המנעד 

 האנושי. יוצרים שכמו פותחים ערוץ מחשבתי חדש; הם נותנים השראה 
לעשייה האישית שלי, ומעודדים את הצופה לצאת מאזור הנוחות שלו.

 העבודות שבחרתי כאן מאתגרות. הן לא מציעות רק אסקפיזם רגעי. 
הן קוראות למתבונן בהן לקחת את מה שעולה מהן, את החמלה, את התובנות, 

 ולהוציאם החוצה אל החיים עצמם. הן מבקשות להראות שבסופו של דבר, 
מי שאנחנו תופסים כשונים מאיתנו, הם גם כל כך דומים לנו.  

 אני מקווה שתמשיכו לעקוב אחרי הבלוג, ומי שעדיין לא עוקב מוזמן להציץ - 
אולי ימצא שם צילומים שיפתחו גם אצלו דלת מחשבתית חדשה.

אני מאחל שתהיה שנה טובה, אבל לפני האיחול האוטומטי הזה אני מאחל 
שתהיה שנה אנושית קצת יותר לכולם. 

 
דניאל צ'צ'יק

"הארץ" ם של  לו הצי ג  בלו רך  עו ו ם  ז י

 — תודה גדולה לאבי שרף, שעזר להפוך את הבלוג למה שהוא היום. 

2013 אתר קרוואנים קהילתי, ברלין,   , ר נ י וגה שטי נ    2



2014 תל אביב,  ברקה,  ן  נ רו    4 2014 מכרה פחם, דונבאס, מזרח אוקראינה,   , ר י טלי מאי    3



2010 טבורה, טנזניה,   , י נ ן שמעו רו לי    6 1979 תל אביב,   , ב יגאל שם־טו    5



2014 רימונים,   , ב באירמו רוסטם     8 2011 דימונה,  א,   גור־לבי שרהלה     7



2013 הלוויית נלסון מנדלה, דרום אפריקה,  יטרס,  רו  / ן  לו זבו ן  נ רו    10 2010 בית ב"קנאביס קאונטי", אזור הררי לגידול מריחואנה, קליפורניה,   , )H.  Lee ( לי  ה.     9



2007 שוק הגמלים, מצרים,   , י כפר ר  י נ    12 2012 חתונה, הודו,   , ן ברגרסו ספי     11



2014 סטודיו, שוֵלי תל אביב,   , יחיאל נאי  י    14 2013 תיעוד שיקום לאחר תאונת אופניים, היום הראשון, תל אביב,   , גמן ו ו הילה     13



2013 ניו יורק,   , ן בר מיה     15



2014 חווה בחלק המזרחי של איסלנד,   , )Agnieszka Sosnowska ( סוסנאוסקה  אגניסקה     16



2012 על גדות הנהר של חוסט, אוקראינה,   , זלצר נה  רו    18 2014 קרבות איגרוף, איסאן, תאילנד,   , נח שחר    17



2014 תא צילום אוטומטי, ברלין,   , גב ו י צן  י נ    20 2015 PKK בחזית מול דעאש, אזור קירקוק, צפון עיראק,  לוחמת המחתרת הכורדית   , גרלד אדי     19



2012 בדירתו,   , יצן קרימסקי נ    22 2013 פסטיבל קומבה מלה, הודו,   , ן ר קו ו  י ז    21



2011 לונדון,   , ל קרו ן  רו לי    24 2013 חיפה,   , ן אלו בן     23



1980 חוף פרישמן, תל אביב,   , ו סמואל מרציאנ    26 2013 חוף גורדון, תל אביב,   , ימן י נ ליאורה     25



2011 מילואים, צאלים,  פליקס,  יגאל     27



2014 השבעה של רועי פלס שנפל ב"צוק איתן", בית משפחת פלס, תל אביב,  דניאל שטרית,     29 2010 , איטליה,  )Veronica Dal t r i ( י  דלטר ניקה  רו ו    28



2014 קיבוץ אור הנר,   , בלילטי עודד     31 2014 מתקן חולות,  ולף,  ו בי  קו    30



2015 ירושלים,   , כהן גיא     33 1987 הברונקס, ניו יורק, ארצות הברית,   , )Steven Shames ( ימס  בן שי סטי    32



2014 תא איגרוף במרכז "וונדרלנד", קאבול, אפגניסטן,   , ן לושקי אנה     35 2013 תל אביב,   , ץ בי יפימו ליה  אי    34



2013 מאחורי הקלעים בתצוגת אופנה, תל אביב,  ק,  י צ' צ' דניאל     37 2014 סטודיו, תל אביב,   , בלילטי דן     36



2011 סנט פטרסבורג, רוסיה,  נה,  י ברז ליה  ו י    39 2014 תל אביב,  גירש,  פסי     38



ם  הצלמי
והפוסטים

EPA  / סולטן  ר  אבי

1

ני ן שמעו רו לי

6

רן קו ו  י ז

21

ן ברגרסו ספי 

11

סמואל מרציאנו

26

סוסנאוסקה  אגניסקה 
)Agnieszka Sosnowska ( 

16

בלילטי דן 

36

בלילטי עודד 

31

יגאל שם־טוב

5

וגב י צן  י נ

20

יטרס רו  / ן  לו זבו ן  נ רו

10

ימן י נ ליאורה 

25

ברן מיה 

15

ן לושקי אנה 

35

ולף ו בי  קו

30

יר טלי מאי

3

באירמוב רוסטם 

8

ן אלו בן 

23

וגמן ו הילה 

13

דלטרי  ניקה  רו ו
)Veronica Dal t r i (

28

זלצר נה  רו

18

גירש פסי 

38

כהן גיא 

33

ן ברקה נ רו

4

)H.  Lee ( לי  ה. 

9

ן קרול רו לי

24

יחיאל נאי  י

14

דניאל שטרית

29

גרלד אדי 

19

ינה ברז וליה  י

39

יפימוביץ ליה  אי

34

נר י וגה שטי נ

2

גור־לביא שרהלה 

7

יצן קרימסקי נ

22

כפרי ר  י  נ

12

פליקס יגאל 

27

נח שחר

17

יק צ' צ' דניאל 

37

ימס  בן שי סטי
)Steven Shames (

32



עורך: דניאל צ'צ'יק

ריכוז והפקה: מירי פרידמן־פורת

עיצוב ועריכה גרפית: רועי רגב

צילום השער:  

2015 )פרט( PKK בחזית מול דעאש,  אדי גרלד, לוחמת המחתרת הכורדית 



ן הארץ בע"מ לעיתו ות שמורות  י כו הז כל   ©

©  Copyr igh t  Haare tz  Da i ly  Newspaper  LTD

יים ו למנ שי 

ו ראש השנה תשע" ערב 

האנושי
"הארץ" ם של  לו הצי ג  בלו חשיפה,  ך  ם מתו לומי צי


