
תל-אביב של פעם

בדירה קטנה וסגורה, ברחוב "אחד העם" בתל-אביב נמצאו לפני 25 
שנים כ- 1,500 תמונות ְיָשנ ֹות, ַמְצֵלָמה ְיָשָנה ותיק גדול של מסמכים 
ֶ ּבַמן, איש עני וערירי. הוא  ִ ׁשְמע ֹון ק ֹוְר אישיים. בדירה הזאת גר פעם 
ִציֵלם את העיר תל-אביב במשך 17 שנים. אנשים כמעט לא הכירו אותו 
ואת הצילומים שלו. הוא נולד בשנת 1887 בעיר מינסק, עלה לארץ 
בשנת 1919, עבד בחקלאות, והיה גם מורה לאנגלית. בשנת 1978, בגיל 

90 בערך, מת קורבמן. 
שמעון קורבמן היה צלם ח ֹוֵבב, 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 וַהל ֹוְרד 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 2004 פתחו במוזיאון "ארץ ישראל" בתל-אביב תערוכה, ובה 
350 מהצילומים שלו. ֵשם התערוכה: "קורבמן - ַצָלם תל-אביבי ָאֵחר 
ָ ּפִנים" מיוחדות ולא רגילות  1919 - 1936". בצילומים אפשר לראות "
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. 
(עפ"י "שער למתחיל" 13/4/2005)
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ַ ּפַעם ֶ ׁשל  ֵ ּתל-ָאִביב 

ְ ּבֵתל-ָאִביב ִנְמְצא ּו ִלְפֵני 25  ִ ּבְרח ֹוב "ַאַחד ֵהֵעם"  ְ ּבִדיָרה ְקַטָ ּנה  ּוְסג ּוָרה, 
ֶ ׁשל ִמְסָמִכים  ְ ּתמ ּונ ֹות ְיָשנ ֹות, ַמְצֵלָמה ְיָשָנה ְוִתיק ָ ּגד ֹול  ָ ׁשִנים כ- 1,500 
ֶ ּבַמן, ִאי ׁש ָעִני ַוֲעִריִרי. ה ּוא  ִ ׁשְמע ֹון ק ֹוְר ַ ּפַעם  ֹ ּזאת ָ ּגר  ַ ּבִ ּדיָרה ַה ִ ּיים.  ִ ׁש ִאי
ִ ּכיר ּו א ֹות ֹו  ִ ּכְמַעט לֹא ִה ִ ׁשים  ָ ׁשִנים. ֲאָנ ֶ ׁשְך 17  ְ ּבֶמ ֵ ּתל-ָאִביב  ִציֵלם ֶאת ָהִעיר 
ָ ּבִעיר ִמיְנְסק, ָעָלה ָלָאֶרץ  ְ ׁשַנת 1887  ִ ּב ֶ ׁש ּל ֹו. ה ּוא נ ֹוַלד  ִ ּצ ּל ּוִמים  ְוֶאת ַה
ִ ּגיל  ַ ּב ְ ׁשַנת 1978,  ִ ּב ְ ּגִלית.  ַ ּבַחְקָלא ּות, ְוָהָיה ַ ּגם מ ֹוֶרה ְלַאְנ ְ ׁשַנת 1919, ָעַבד  ִ ּב

ְ ּבֵעֶרְך, ֵמת קורבמן.   90
ְ ּתמ ּונ ֹות. ה ּוא  ִ ׁשים לֹא ִהְזִמינ ּו ֶאְצל ֹו  ָ ּלם ח ֹוֵבב, ְוַאְנ ִ ׁשְמע ֹון קורבמן ָהָיה ַצ
ָ ּצָגה ַאַחת  ְ ּכִא ּל ּו ָהי ּו ַה ְ ּבֵתל-ָאִביב  ִ ּיים  ְ ּבִלי ַהְפָסָקה ֶאת ַהַח ִ ּכְמַעט  ֵ ּלם  ִצ
ִ ׁשים ֲח ׁש ּוִבים  ֶ ׁשל ֲאָנ ְ ּפִגי ׁש ֹות  ּוִב ּק ּוִרים  ָ ׁשר ִלְרא ֹות  ְ ּתמ ּונ ֹות ֶאְפ ַ ּב ְ ּגד ֹוָלה. 
ַ ּבְלפ ּור.  ֶ ׁשל ז'בוטינסקי וַהל ֹוְרד  ִ ּב ּק ּוִרים  ְ ּכמ ֹו ַה ֵמָהָאֶרץ  ּוֵמָהע ֹוָלם, 
ִ ּבְנָין, ַ ּדָ ּיִגים  ִ ּבְזַמן ָהֲעב ֹוָדה: ע ֹוְבֵדי  ְ ּפ ׁש ּוִטים  ִ ׁשים  ֵ ּלם ֲאָנ קורבמן ָאַהב ְלַצ
ֶ ּלה  ִ ּצ ּל ּוִמים ָהֵא ִ ּפי ַה ְ ׂשָחִקי ְס ּפ ֹוְרט, ְוַעל- ֵ ּלם ַ ּגם ִמ  ּומ ֹוְכֵרי ִע ּת ֹוִנים. ה ּוא ִצ

ָ ּבָאֶרץ.  ְ ּס ּפ ֹוְרט  ֶ ׁשל ַה ֵ ּבה ַעל ַהִהיְסט ֹוְרָיה  ֹמד ַהְר ָ ׁשר ִלְל ֶאְפ
ַ ּתֲער ּוָכה,  ּוָב ּה  ְ ּבֵתל-ָאִביב  ְ ׂשָרֵאל"  ְ ּבמ ּוֵזא ֹון "ֶאֶרץ ִי ָ ּפְתח ּו  ְ ּבָינ ּוָאר 2004 
ֵ ּתל-ֲאִביִבי ָאֵחר  ַ ּתֲער ּוָכה: "קורבמן - ַצָלם  ֶ ׁש ּל ֹו. ֵשם ַה ִ ּצ ּל ּוִמים  350 ֵמַה
ֶ ׁשל  ָ ּפִנים" ְמֻיָחד ֹות ְולֹא ְרִגיל ֹות  ָ ׁשר ִלְרא ֹות " ִ ּצ ּל ּוִמים ֶאְפ ַ ּב  ."1936 - 1919
ֶ ׁשל  ַ ּתְר ּב ּוִתי  ָ ּכִלי ְוַה ַ ּכְל ָ ּכז ַה ֶ ּמְר ֶ ׁשֵהִעיר ִהְתִחיָלה ִלְהי ֹות ַה ָ  ּׁשִנים  ַ ּב ֵ ּתל-ָאִביב, 

ְ ׂשָרֵאל. ֶאֶרץ-ִי
ְ ּס ּפ ֹוְרט",  ַ ּתְר ּב ּות ְוַה ְ ׂשִאים: "קורבמן - ִאי ׁש ַה ְ ׁשֵני נ ֹו ַ ּתֲער ּוָכה  ַ ּב
ָ ּמה ֹות  ַ ּתֲער ּוָכה ר ֹוִאים ִא ַ ּב ִ ׁשים".  ַ ּפַעם - ְמק ֹומ ֹות ַוֲאָנ ֶ ׁשל  ֵ ּתל-ָאִביב  ו"
ָ ׁשר ִלְרא ֹות ַ ּגם ֶאת "ַהַ ּיְרק ֹון",  ִ ׁשיְלד". ֶאְפ ְ ׂשֵדר ֹות "ר ֹוְט ִ ּב ְ ּיִלים  ִויָלִדים ְמַט
ַ ּבִהיְסט ֹוְרָיה  ִ ּציָגה ֵחֶלק ָח ׁש ּוב  ַ ּתֲער ּוָכה ַמ ֵ ּתי ָקֶפה, ְוע ֹוד. ַה ֶאת ח ֹוף-ַהָ ּים  ּוָב

ֵ ּתל-ָאִביב.  ֶ ׁשל ָהִעיר 
(עפ"י "שער למתחיל" 13/4/2005)
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

être trouvéנמצאנמצאנפעללהימצא

commanderהזמיןהזמיןהפעיללהזמין

photographierמצלםצילםפיעללצלם

présenterמציגהציגהפעיללהציג

Vocabulaire

exposition תערוכה fermé סגור, סגורה

portraits פנים appareil photo מצלמה

spécial מיוחד documents מסמכים

habituel רגיל personnel אישי

centre מרכז sans famille ערירי

économique כלכלי photographies צילומים

culturel תרבותי agriculture חקלאות

sujet נושאים photographe צלם

boulevard שדרות amateur חובב

bord de mer חוף הים spectacle הצגה

cafés בתי קפה ouvriers bâtiment עובדי בניין

part, partie חלק pêcheurs דייגים

vendeurs journaux מוכרי עיתונים

jeux sportifs משחקי ספורט

Les traductions sont données dans le contexte
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שאלות

1) פרטיים אישיים של שמעון קורבמן. 

    א. ______________________________    ב. _______________________________

                                    ג. ___________________________

2) למה קראו לתערוכה "קורבמן - ַצָלם תל-אביבי ָאֵחר 1919 - 1936"? _____________________

_______________________________________________________________   

3) בטקסט 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       
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