
קלוגר( צבי)זולטן: בתצלום 
בתחילת דרכו כצלם  , 25בגיל 

עיתונות בהונגריה



שבמרכזֶקֶמט'ֶקצבעיר1896-בנולדקלוגרזולטן

כשפרצהאך,מידעהרבהאיןנעוריועל.הונגריה

האווירלחילהתגייס,הראשונההעולםמלחמת

מחזיתשתצלומיו,מוטסכצלםושירתהונגרי-האוסטרו

הוא.ביותרחשובמודיעיניכמקורשימשוהלחימה

תעוזתועלבמדליותזכהואףבתפקידוהצטיין

.ומקצוענותו

לצלמיחברשם,בהונגריהכצלםעבדהמלחמהלאחר

שברבות,י'מונקאצמרטיןכגוןמצליחיםיהודייםעיתונות

הראשונהמהמעלהכצלםבעולםהתפרסםהימים

הצעירזולטן:כןעליתר.ורנליזם'ז-הפוטומאבותוכאחד

סרן,י'מונקאצשללמחצהאחותואתלאישהנשאאף

בשנותלברליןעברי'שמונקאצלאחר.ציטרום(שרה)

ברלינר"השלעיתונותכצלםשםלעבודוהחל20-ה

,לגרמניהבעיקבותיוקלוגרהלך,"צייטונגאילוסטרירטה

עבורלעבודהואגםהחלי'מונקאצשלובסיועו,1929-ב

.עיתוןאותו

,  קלוגרגיסו של , י'מונקאצתמונה שצילם מרטין 
ברלינר"מגליונותבעמוד השער של אחד 

1931משנת " צייטונגאילוסטרירטה



הקיימתהקרןבהנהלותאזהוחלט,ושיפריןקלוגרשללמזלם

הציבוריחסיבתחוםכיווןלשנות,ישראלבארץהיסודוקרן

בסיגנוןלתצלומים,פעילותהשל"אמנותיים"מתצלומיםולעבור

,במקביל.העיתונותעולםעלאזשהשתלטורנליזם'ז-הפוטו

מפעל"בארץלהקיםבהצעההקרנותאלשיפריןאזפנה

."הכלליתבעיתונותצילומיםידיעל,ישראלארץלפירסום

,הרמןליאו,היסודקרןל"מזכנסע,זאתפנייהבעיקבות

,ביסטריצקינתןגם.וקלוגרשיפריןאתפגשושםלגרמניה

ובעיקבותהשנייםעםנפגש,ל"קקשלהתעמולהממחלקת

.הלאומיותהקרנותלמעןויעבדוארצהשיבואוהוסכםזאת

–1933באוקטוברכבר,אשתוללא,ארצההגיעקלוגרזולטן

ביפוערביתמהפגנההיוהראשוניםצילומיו.לצלםהחלומייד

נמלחנוכתמטקסמכןלאחרויומייםהיהודיתהעליהנגד

.חיפה

רשיון)סרטיפיקטהיהלאלקלוגרכי,כךכלפשוטהיהלאזה

PPHהצילוםסוכנותשלהבעלים,חייםבן-שיפריןנחמןאתהכירהוא,בברליןקלוגרשלעבודתותחילתעם Photo Ltdוהחל

.מעולהכצלםמעמדואתמבססשהואהיהונראההבריתוארצותאירופהברחביתצלומיואתהפיצההסוכנות.איתוגםלעבוד

אילוסטרירטהברלינר"שלהיהודיהעורך.1933בינוארלשלטוןהיטלרעלייתעם,נמוגובגרמניהקלוגרשלהישגיושכלאלא

.קלוגרשלבתצלומיולהשתמשוהפסיקהנאציתהמפלגהשלתעמולהבצילומיהתמקדוהעיתוןפוטר"צייטונג

חברתאתיחדיויסדווהשנייםשיפריןגםארצההגיעמכןלאחרכחודשאולם.בלבדתיירבחזקתהיהוהוא(מנדטוריעלייה

"Orient Press Photo”,ועבדה1958עדפעלההחברה."העיתונותבשבילהמזרחיתהחברה":ימיםאותםבסיגנון,בעבריתאו

להישארבקשההמנדטלשלטונותהגישכאשרנפתרהקלוגרשלהסרטיפיקטבעיית.הלאומיותהקרנותלמעןבעיקרבתחילה

.ימיםבאותםהיהודיתהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהראש,שרתמשהשלבהתערבותו,1934ביוליאושרהוהיאבארץ

:  בארץ ישראלקלוגרתצלום הבכורה של 
.  נגד העלייה היהודית ארצה, 1933באוקטובר 29-ב, הפגנה ערבית ביפו



,  תמונה זאתקלוגרצילם , יומיים בלבד לאחר ההפגנה ביפו, 1933באוקטובר 31-ב
.בטקס חנוכת נמל חיפה

התמקמה בתחילה”Orient Press Photo"חברת 

(  'ורג'המלך ג–לימים )במשרד קטן ברחוב הכרמל 

, קלוגרהמשרד שימש אז גם למגוריו של . אביב-בתל

הזוג עבר אז לגור בדירה  . עד שאשתו הגיעה ארצה

' בקומה השלישית של בית מס, שכורה ברחוב דיזנגוף

עבר לאותו בית  " אוריינט פרס"גם משרד ה. 97-99

כל קלוגרמכאן היה יוצא . והתמקם בקומת המרתף

בוקר לעבודתו בקיבוץ או במושב כלשהו ותצלומיו  

,  הרבים הגיעו בזרם בלתי פוסק אל הקרנות הציוניות

.  שאכן עשו בהם שימוש נרחב ביותר

בהסכמת  " )אוריינט פרס"הציעה סוכנות , במקביל

את שירותיה לעיתונים בארץ ולסוכנויות  ( הקרנות

.  בלונדון( AP" )פרסאסושיאייטד"כגון , ל"שונות בחו

יצחק , צלם נוסףשיפריןשכר , כשרבתה העבודה

שהצלם הראשי של  , אולם לכל היה ברור. מירלין

.קלוגרהסוכנות הוא 



המוסדותלבין,ושיפריןקלוגרביןהיחסים

היתהלאמלכתחילה.פשוטיםהיולא,הלאומיים

המשיכולהובמקבילבלעדיות"פרסאוריינט"ל

ביניהם,אחריםצלמיםלהעסיקהמוסדות

כצלםלכןקודםשנחשב,שוויגיוסףשמואל

,כןעליתר.קיימתוקרןהיסודקרןשלהבית

ימילפילאלצלמיםהמוסדותשילמובתחילה

רכישתתמורתרקאלא,שלהםהעבודה

דילאואם.המוסדותבחירתפיעלתצלומים

יימסרושלפיו,סעיףביניהםההסכםכלל,בכך

לידי,שהוזמנוהצילומיםכלשלהתשלילים

1937-ב.זאתקייםלאשיפריןאך–המזמינים

הפסיקווהמוסדותמשברלכללהדבריםהגיעו

.שלההתצלומיםתמורת"פרסאוריינט"ללשלם

:כןעלויתרהבעיההוסדרהדברשלבסופו

עבודתםימיעבורלצלמיםלשלםהחלוהמוסדות

שבינתייםאלא.בודדיםתצלומיםעבורולא

דחיקהשלתחושהקלוגראצללגאותהחלה

קלוגרכי,שיפריןסיפרשניםלאחר.לשוליים

אני.מתקדםלאאני...נחנקאני":אזלואמר

מתיםכאןהחלוצים.בעולםצלמיםאחרמפגר

לצלםועלייקודרים,עייפים,בעוניחיים,מקדחת

שלתמונותלצלםלינמאס.תמידצוחקיםאותם

."צוחקיםחלוצים

יוצאים ברינה לקצור תבואה בשדות , חסונים, חלוצים צעירים: האידיאל הציוני בהתגשמותו
(1938-צולם ב... )ישראלמקוה



נערה בים של  
.1938, שיבולים

נערה על  
.1942, מקצרה



. רועה מחלל לעדרו: עוד אידיליה ציונית
.בשדות קיבוץ גבעת חיים, 1939-צילום מ



שומר שדות בעמק  
יזרעאל



1939, חבר קיבוץ ניר דוד עם בנו: שיא האושר



1939, בתום יום עבודה, חברי קיבוץ מעברות: ללא כל חיוך, תצלום ריאליסטי



...מסרב לטעום ממנו, גמל עמוס חציר בשדות כפר ויתקין: אבל לפעמים עם ניצוצות של הומור...



קלוגרלא כל התצלומים של 
.  היו של חקלאים מאושרים

הוא צילם גם פועלי תעשייה  
של פועל  , ובניין כמו זה

המטפל בעמודי החשמל  
.אביב-בתל



פועלת ליד מכבש במפעל  
.לייצור חלקי מתכת



1940, תרגילי התעמלות: משמאל. 1935, במכביה השנייהמירוץשל " פוטו פיניש: "מימין. צילם גם אירועי ספורטקלוגר



,  ט"תרצ-ו"עם פרוץ מאורעות תרצ
החלו  , "המרד הערבי"המכונים גם 
להתמקד על כוחות  קלוגרתצלומיו של 

המגן העבריים ועל הקמת יישובי 
–" גפירים: "בתצלום". חומה ומגדל"

נוטרים יהודיים ממשטרת היישובים  
.מזנקים מטנדר בעמק חפר-העבריים 



חריש תחת אש בתקופת  
טרקטור משוריין : המאורעות

ושומר חבוש קסדה



באימונים" ההגנה"חברי 1936שומרת בקיבוץ מעברות 



לימיו כצלם קלוגרחזר , ט נמשכים"תרצ-ו"בעוד מאורעות תרצ

לא ברור מי יזם . מוטס והחל לצלם את נופי הארץ מהאוויר

,  "הארץ"בעלי עיתון , או זלמן שוקןשיפרין, קלוגר–זאת 

ואחרי כן הדפיס את התצלומים  –לצלם קלוגרשהזמין את 

היו אלה צילומי  . שחילק כשי לאישים שונים, באלבום מהודר

שלא נעשו לצרכים צבאיים והם עשו , האוויר הראשונים בארץ

. רושם עז על כל רואיהם

עתליתמיבצר

חומה  "יישוב 
טירת צבי" ומגדל

עתליתמיבצר

בטיסות הצילום  קלוגרהמשיך , לאחר הפקת האלבום של שוקן

, האווירונים היו קטנים"כי , שיפריןכעבור שנים סיפר שותפו . שלו

היה מוציא חלק גדול מגופו אל  קלּוֶגר. בלי שום סידורים לצילום

מחוץ למטוס כדי לצלם את התמונה המתאימה ביותר ודרש  

."שזה היה חושש לבצעןאקרובטיקותמהטייס 



החומה  , מגדל השמירה
ואוהלים בתום יום  

.1938-הקמת חניתה ב

חומה  "מיבצעכשהחל 

(  1936-1939" )ומגדל

גם אותו  קלוגרתיעד 

.במצלמתו

מתנדבים  , חברי הקיבוץ
ונוטרים נושאים על כתפם  

שמהם  , מוטות וקרשים
,  יוקמו המגדל והחומה

ביום  העלייה על הקרקע  
.של קיבוץ חניתה



.1934, חניון מגרשי התערוכה: למעלה

.ביום סגריר" שירות מעבורת: "מימין

מחייאלא גם תמונות , לא רק קיבוצים ונופיםקלוגרצילם , כתושב תל אביב

: כגון שתי אלו, יום בעיר-היום



הם הודפסו על גלויות  , בין השאר. נפוצו לא רק בעיתונותקלוגרתצלומיו של 

". פלפוט"שהופצו על ידי חברת , "שנות טובות"או על , מצויירות

,  אביב-בתל' ורג'גלויה עם תצלום של אורחת גמלים ברחוב המלך ג: משמאל
מה  , "תל אביב רחוב הכרמל"בהסבר שבתחתית הגלויה כתוב . לפני סלילתו

.1935-שמעיד שהתצלום נעשה לפני החלפת שם הרחוב ב

קלוגרעם תמונה שצילם , "פלפוט"של " שנה טובה"כרטיס : למטה



נדיר פירסומיבמיבצע" דובק"יצאה חברת 1939-ב

קלף של תמונה  , וצירפה לכל קופסת סיגריות מתוצרתה

במקביל להפצת  . קלוגרמצילומי , בנושאי ביטחון וספורט

שבו אפשר היה להדביק  , יצא לאור אלבום ריק, הקלפים

ולשמור את  –במקומות המיועדים להם , את הקלפים

.האלבום בארון הספרים הביתי
.אחד מדפיו: משמאל. כריכת האלבום: למטה



ונדמה היה  " המרד הערבי"גווע 1939במהלך 

אלא שבספטמבר אותה  . שהארץ נרגעת מהמאורעות

.  שנה פרצה מלחמת העולם השנייה וכל החיים השתנו

רבבות מתושבי הארץ היהודיים התגייסו לצבא  

. היה שם ותיעד במרץקלוגר–הבריטי וכרגיל 

מתנדבים ארצישראליים באימוני הגדוד השישי  
. 1941-הבריטי בהבאפסרגימנטשל 

מתנדבות  
הבריטי  אס.טי.לאי

אביב-צועדות בתל

אס.טי.האימתנדבות במדי 



מגיעים  , בכותנות הפסים שלבשו במחנה הריכוז בוכנוולד, ניצולי שואה
.1945-שבועות ספורים לאחר תום המלחמה באירופה ב, לנמל חיפה

החל מאבק היישוב נגד  , לקראת תום מלחמת העולם השנייה

בעיקר על פתיחת הארץ לעליית ניצולים  , שלטונות המנדט

עד שבסופו של  , מאבק זה הסלים והלך. מהשואה באירופה

גם מאבק זה נתן את  . דבר הביא להקמתה של מדינת ישראל

.כגון זה שמימין, קלוגראותותיו בתצלומיו של 



על אף המתח שגרם  

המאבק נגד הבריטים  

הצליח  , בחיי היום יום

קלוגר לתעד גם צדדים 

שלווים יותר של היישוב  

כפי , העברי באותם ימים

,  שמעיד תצלום זה

בקיבוץ  1946-בשנעשה 

,  הריקוד. אורים שבנגב

נקרא ריקוד המים  , אגב

והוא בוצע כנראה  

במסגרת חגיגה בקיבוץ  

לרגל התחברותו לצינור  

11המים אשר הונח אל 

הנקודות היהודיות  

החדשות שהוקמו בבת  

.  אחת בנגב באותה עת



קלוגרהיההעצמאותמלחמתשלפניבימים

משברסבלגםהוא.עבודהמרובשחוק

צילוםמשימותעללוותרונאלץ(הרניה)

הואכאלהמשימות.פיזיבמאמץהכרוכות

לצלםולאחריומירקיןיצחקלצלםהעביר

שללצוותהזמןבמשךשהצטרפו,גרוספאול

הנוהגלפיאולם."פרסאוריינט"סוכנות

כלעלהתנוסס,הזאתבסוכנותששרר

שנשא,קלוגרשלשמורקשלהםהתצלומים

."ראשיצלם"התואראת

באימונים  " ההגנה"לוחמי 
.בעמק יזרעאל



החלוקההחלטתבעיקבות,העצמאותמלחמתכשפרצה

ימהרשקלוגרלצפותהיהניתן,1947בנובמבר,ם"באו

אלא.בעיצומםהקרבותאתלצלםכדיהחזיתקוויאל

ששמוהמגןאנשישלהתצלומיםכל.קרהלאשזה

אובאימוניםוחיילותחייליםרקמתארים,עליהםמתנוסס

.ממשבקרבולא–בעורףבשמירה

מחנה  "שומר ושומרת ב
.אביב-בתל" יונה



"סטן"חמושה בתת מקלע " ההגנה"חברת "  ההגנה"קשרית של , דרורה הראובני



מטקס הכרזת  , על תצלום זה
14-ב, הקמתה של המדינה

מתנוסס שמו של  , 1948במאי 
אך לפי עדות הצלם  , קלוגר

הוא צולם על ידי , פאול גרוס
.מירקיןיצחק 



בתום מלחמת העצמאות  
הגיעו ימי הצנע  
וההסתפקות במועט  

היתהומכונית פרטית 
. אז רק חלום רחוק

בין , תיעד זאתקלוגר
בתצלום זה של  , השאר

תור ארוך לאוטובוס  
אביב-בתל5מספר 



בהתמדה את העלייה הגדולה  קלוגרתיעד , במקביל

כולל החוויה הקשה של המעברות  , 50-של שנות ה

שבהם התאכסנו העולים החדשים בשנותיהם  

. הראשונות בארץ

כיה מגיע 'זוג עולים חדשים מצ: כמו מעולם אחר
.1951-למעברת עין אילה ב .גן ילדים מאולתר באוהל של אחת המעברות ברחבי הארץ



על כנפי "במיבצע

שנערך בשנים , "נשרים

הוטסו  , 1949-1950

ארצה מעדן כמעט כל  

קלוגר. יהודי תימן

השתתף באחת הטיסות  

הללו ותצלומיו מאז  

מהווים דוגמה לזווית  

.הראייה האמנותית שלו

משפחה יהודית מתימן מגיעה  
, וינט בעדן'למחנה המעבר של הג

לקראת הטסתה ארצה



הם . במהלך העשור הראשון למדינה גדל מספר צלמי העיתונות והתחרות ביניהם גברה והלכה

גם חדרו לפרסומת המסחרית ולתחום יחסי הציבור וההסברה והדבר השפיע לרעה על סוכנות  

פחתו , כתוצאה מכך. כי  הדרישה של המוסדות לתצלומיה התדלדלה והלכה, "אוריינט פרס"

.  ומצבו הכלכלי התערערקלוגרמאוד הכנסותיו של 

נשלח , לחיל האווירשגוייס, פאול, בנו היחיד. משבר משפחתי קשהקלוגרבנוסף לכך עבר על 

לא יכלה  , שרה, קלוגראשתו של . ולא חזר–מסוייםכדי לעבור קורס טכני 1951-ב ב"לארה

,  קלוגראומנם . כדי לחיות שם עם בנם, ב"ולנסוע לארההכללעזוב זולטןלשאת זאת ולחצה על 

אולם במשך השנים גבר הלחץ . סירב לכך בתחילה, שלפי עדויות שונות היה פטריוט ישראלי

הוא  . לא נותרה ברירהלזולטן. שהיא איימה להתאבד אם לא ייסעו אל הבן, של שרה עד כדי כך

לצלם פאול גרוס והזוג  " אוריינט פרס"מכר את חלקו בסוכנות , מכר את זכותו כדייר מוגן בדירתו

.  1958היגר לארצות הברית באפריל 

הסיבה לכך . עימהםפאול בנם סירב להיפגש : לשם ציפתה להם הפתעה מרהשבהגיעםאלא 

...אולי. עם הוריו, ל"העריק מצה, שלומהמיפגשייתכן שפחד . אינה  ברורה

245' מס80רחוב , ניו יורק מזרחהוא התמקם ב. בארצות הברית62-בן הזולטןוכך נתקע 

כתמריץ ללקוחותיו הוא לימד אותם פרק ... ולפרנסתו פתח חנות למצלמות וסרטי צילום

,  בעיקר בקרב משפחות יהודיות עשירות, הוא גם שימש לעיתים כצלם חתונות. צילוםבהילכות

.  שמקורן בהונגריה

נשא 1965-נפטרה שרה והוא נותר ערירי עד שב, ואשתו לניו יורקזולטןזמן מה לאחר שהגיעו 

.הגדוסאירמה, אישה שנייה

מבלי שנפגש אף , 2009-נפטר ב, פאול, בנו. 81בגיל , 1977-נפטר בניו יורק בקלוגרזולטן

.  פעם עם הוריו
כי בצניעותו נמנע מלהצטלם בעצמו וגם אין  , בתצלום נדירקלוגר: משמאל

אוליי. הצלם של תמונה זאת אינו ידוע. בנמצא תצלומים של משפחתו הקרובה
לקלוגרשהתלווה , צלם עצמאי של סרטים דוקומנטריים, דונקלהיה זה פרד 

.42אז בן זולטןהיה , אם אכן כך הדבר. 1938-ב, צילום בגליל-בשני מסעות



מהם 40,000. תשלילי תצלומים50,000את הארץ הוא השאיר אחריו קלוגרכשעזב 

נחמן  , הציע מנהלה, 1965-עם פירוק החברה ב". אוריינט פרס"נמצאו אז בארכיון 

ללשכת העיתונות המרכזית במשרד ראש הממשלה לקנות את התשלילים  , שיפרין

בסופו של דבר נמכר או נתרם האוסף לגנזך . לא יצאה לפועלהעיסקהאך , הללו

הארכיון  : שהגיעו לגופים שוניםקלוגרבמקביל היו עוד אלפי תצלומים של . המדינה

אוסף  , ל"ארכיון צה, ארכיון קרן היסוד, ל"ארכיון קק, הספרייה הלאומית, הציוני

, ל"ארכיונים פרטיים וארכיונים בחו, הצילומים הלאומי של לשכת העיתונות הממשלתית

נדרש כל  , כל עוד היו התצלומים הללו מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים. גטיכגון ארכיון 

אולם לפני כמה שנים פקעה  . לשלם תמורת רשות להפיצם, מי שביקש להשתמש בהם

.  הגנת החוק על בעלי הזכויות של אוצר צילומי זה וכיום הוא פתוח לשימוש הכלל

גאתה והלכה במשך  , כאוצר תרבותי והיסטורי שאין ערוך לוקלוגרההכרה בתצלומי 

אומנם כבר בשנות  . אך למרות זאת לא התבטאה כראוי בתערוכות של תצלומיו, השנים

ביתן פלשתינה בתערוכה הקולוניאלית  ב: ל"הוצגו תמונותיו בתערוכות בחו30-ה

התערוכה הראשונה  אך, 1939-ובתערוכה הבינלאומית בניו יורק ב1937-בפאריס ב

היא נערכה  במוזיאון תל אביב הישן בשדרות רוטשילד  . 1943-שלו בארץ הייתה רק ב

שהיתהאלא ". קרן היסוד"והיא נערכה מטעם " פני ארץ ועם, לנשק ולמשק"ושמה היה 

בתערוכה התמקד  קלוגרחלקו של . לסקיהלמרולצלם לקלוגרזו תערוכה משותפת 

התערוכה המשמעותית הבאה של יצירותיו נפתחה רק אחרי . בתצלומי האוויר שלו

במוזיאון הארץ  בתל אביב תחת הכותרת  , 2008-בהיא התקיימה : תקופה ארוכה

(".  1933-1958)צלם ראשי , קלוגרזולטן"

הוא זוכה כיום להערכה רבה על שפע , קלוגרלמרות מיעוט התערוכות של תצלומי 

לפני קום , המתעדים את התקופה הסוערת של הציונות במיטבה, תצלומיו האמנותיים

.  המדינה

שפורסמה  , קלוגרזולטןשער חוברת של תצלומי 
1943-ב" פני ארץ ועם, לנשק ולמשק"לרגל תערוכת 



מקורות

.בטאון עולי הונגריה, "בדרך", קלוגרחיי , גיא רז

21.5.2008" הארץ", העיניים של המדינה, קרפלדליה 

29.09.2016" ישראל היום", שנות הקסם, יריב פלג

22.3.2017" הארץ", כפי שתיעד הצלם שעזב אותה, שבדרך-המדינה, עופר אדרת

.2003, "קרן קיימת ומצלמת"קטלוג התערוכה , רונה סלע

".ויקיפדיה"כגון , רבים מרחבי האינטרנטאיזכוריםוכן 



נפתולי הירדן מצפון לגשר  : משמאל
אחד מתצלומי האוויר -דמיה 

זולטןשצילם , הייחודיים של הארץ
במחצית  , ממטוס שכורקלוגר

30-השנייה של שנות ה


