
 מאמפתיה לפעולה 

 התפתחות הצילום החברתי העכשווי 

 

ֹחֶשְך, ַעל" ה ֹתהּו וָֹּבהּו, וְּ תָּ יְּ ֶרץ, הָּ אָּ הָּ ֶרץ.  וְּ אָּ ֵאת הָּ ם, וְּ ַמיִׁ ים, ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית, בָּ ֵראשִׁ רּוַח  -בְּ הֹום; וְּ ֵני תְּ פְּ

ים  ַרֶחֶפת ַעלֱאֹלהִׁ י-, מְּ הִׁ י אֹור; ַויְּ הִׁ ים, יְּ ם. ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ יִׁ ֵני ַהמָּ  . )בראשית א(  "אֹור - פְּ

 

צלמים ולפעילים חברתיים, כל אחד והמניע  למאז ומעולם היה האור, על משמעותיו השונות, משותף למאמינים,  

ועם    , לתעד את האור הקסום י רק  ביקשתכמתבגר    , שלו, כל אחד והפרשנות שלו. כילד האמנתי באור האלוהי 

היה  סוגיות מושתקות בחברה. זה ככלי להאיר   ,ככלי ליצירת שיח ושינוי חברתי  ,השנים הבנתי את כוחו בצילום

 גם השלב שבו הפסקתי לצלם. 

 

דרכי  ב ו  ו במגבלותיועוסק  ,  האמריקאיהאנגלי והתפתחות הצילום החברתי, בדגש על הצילום  סוקר את  מאמר זה  

הצילום  יש ביכולתו של  מעבר ליצירת אמפתיה  לצד השאלה אם  זאת    .לום החברתי העכשווי הפעולה של הצי 

 .  החברתי להניע שינוי 

, מושפע מתהליכים גלובליים, חברתיים, פוליטיים ותרבותיים,  חברתיככלי  מתפתח  הוא  מאז המצאת הצילום  

השונות.  וזאת   ההפצה  ופלטפורמות  הטכנולוגיה  להתפתחות  חברתיבמקביל   Concerned)  צילום 

photography \ Social photography  ) רלוונטי מידע  ולפרסם  חברתיות  סוגיות  לייצג  הרצון  מתוך    , נובע 

 במטרה לעורר דיאלוג ציבורי המשפיע על קובעי המדיניות וליצור שינוי חברתי משמעותי.  

 

מעמיקה את  והפוליטית  ניתן לראות כיצד האמנות החברתית    (19-ה  )החל מהמאהבעת החדשה המאוחרת  

טבח שביצעו  האת    ,"זוועות המלחמה"ו  י בציור  מתאר  ( Goya)   פרנסיסקו דה גויה כך, למשל, הצייר    . שורשיה

 . מטרה לחשוף את פשעי המלחמהב,  אזרחים ספרדים  באלפי חיילי נפוליון 

את פשוטי העם כנושא המרכזי, תוך העלאת ביקורת חברתית. ספרים נועזים    ציירוהציירים בזרם הריאליזם  

ופר הארייט ביצ'ר סטואו, מתאר את  הס   1852(, שפרסם בשנת  Uncle Tom's Cabinכגון "אוהל הדוד תום" )

)אחרי התנ"ך    19-מאה הבלספר הנמכר ביותר   הפךמסע הייסורים שעובר עבד שחור בארצות הברית. הרומן  

תחת    אסופת מאמריםבאנגליה  התפרסמה  1851-בסוגיית העבדות.  לכמובן( ומעורר את תודעת הקהל הרחב  

)  הכותרת בלונדון"  והעניים  בלונדון  מאי,  London Labour and the London Poor"העבודה  הנרי  ( מאת 

 באיורים ובראיונות את העוני בלונדון. שתיאר 

. חבריו ייצרו  " אדאד" נוסד מתוך הזעזוע של זוועות מלחמת העולם הראשונה זרם אוונגרדי בשם    1916בשנת  

  אוטופית   תקווהמתוך    , של החברה  רדיקליבמטרה לזעזע את הקהל, לייצר שינוי  פוליטיות וחברתיות  עבודות  

מלחמות.  ללא  שתי    לעולם  העולם  בין  הרטפילד  בברלין    יצר מלחמות    ים ' פוטומונטזסדרת  (  Heartfield)ג'ון 

והעל  מחאה  כם,  י יסאטיר  יםוטקסטדימויים  שכללו   אותההאנשים שמלחמה  את  פאבלו  .  מניעים  צייר  פיקסו 

 בזמן מלחמת האזרחים בספרד.   העיירה הבסקית חריבה את  ההגרמנית ש הפצצהנגד הככמחאה  "גרניקה"ה

מערכת של תקשורת מחאתית מאולתרת וחתרנית באמצעות    ו יצר  שונים סטודנטים וארגוני מחאה    60-השנות  ב

זה    ס"הקרק נכתב  שבה    הכרזאת  תלו ברחובות פריז    סטודנטים מבית הספר הגבוה לאמנות מעוצבות.  כרזות  

  הקימו טודנטים  הס  .!" כתגובה להכרזתו של דה גול: "רפורמה כן, קרקס לא  ("La chienlit c'est lui"!" ) הוא! 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/1916
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
http://www.tbh.co.il/art/20century/20century/pages/101.htm


ממסדיים  -כרזות עם מסרים אנטי   הדפיסושם    , (Atelier Populaireבמרתף בית הספר את "הסדנה של העם" )

  , ( Fluxusאמני הפלוקסס )של    כגון   לאמנות חברתית,  דוגמאותציין עשרות  לואפשר להוסיף    .קפיטליסטיים - אנטיו

 אלימות" שהובילו ממיטתם ג'ון לנון ויוקו אונו.  - "שלום ואימסע  האת כן ניתן לציין  אמני הגרפיטי והפאנק ו

 

פעילותם של הזרמים, הקולקטיבים או האמנים לא  כי    מהדוגמאות   ללמודובמבחן התוצאה? להערכתי, ניתן  

ומנעה   המלחמות  הטוב  .  הזוועותאת  לתהליכים  זרז  הייתה  ואמפטיה  שייצרה    מודעות עוררה  היא  במקרה 

אמנות  עיצוב ובלשימוש ב  הוהלגיטימציבהחלט יצקו את היסודות    ה אלאמנותיות  פעולות    . ם ופוליטיי  ם חברתיי

ר שינוי לא רק  ו ר על הסטטוס קוו ולייצוככלי חברתי המאיר זרקור על הנושאים הדרושים תיקון בחברה, לערע 

   בעולם האמנות אלה במציאות ובתודעת הקהל.

 

 

 

"La chienlit  c'est lui " ("!הקרקס זה הוא",) ,1968, פריז  הסדנא של העם 

 

על דעת    לייצג סוגיות חברתיות ולהשפיע   הדרך   חיפשו הצלמים את  19-באמצע המאה ה  החל מהמצאת הצילום  

את מלחמת קרים, כנראה המלחמה הראשונה שתועדה  (  Fenton)תיעד הצלם רוג'ר פנטון    1855בשנת    . הקהל

באופן מודע. בעקבות דיווחים על מצבם העגום של הכוחות הבריטיים והמחאה ברחובות שלח משרד המלחמה  

היו   אלאזוועות הקרב, על עגלה. התמונות של פנטון לא ייצגו את  חושך  חדרהבריטי את פנטון לקרב, עם סוס ו

  מהדימויים ובמיוחד המפורסם שבהם   )עם השנים התגלה שחלקבפוזות קרביות    צילומים מבוימים של חיילים 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A8_%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A_(%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A8_%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A_(%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A8_%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A_(%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D)


חיילים בריטים מתו  הנרטיב ש  את   הייתה לשקףהצילומים  מטרת    ( ומרוטשיםמעובדים  גם  היו  ,  "גיא צלמוות" 

 וכך בדיוק יצר אותם פנטון. בכבוד ולמען מטרה נעלה, 

 

המהפכה התעשייתית השנייה בלונדון ובניו יורק, התפתחות זכויות האזרח, התפתחות הדפוס והשפל הכלכלי  

. שנות המהפכה התעשייתית  י על התפתחות הצילום החברת  20-בתחילת המאה ה   השפיעו  הגדול באמריקה

פערים כלכליים עצומים בין  יוצרות  בארה"ב, מובילות לסדר חברתי חדש ומשיכה  הו השנייה, שהחלה בבריטניה  

( תומפסון  ג'ון  הצלם  בלונדון  בחברה.  ו  צילם(  Thomsonמעמדות  ברחובות  העובדים  לצד   פרסם את    אותם 

ספר  ב עת חודשי ובהמשך גם  כתב  ב  ( Smith)  סמית  אדולף העיתונאי הרדיקלי    ערך עימםת אישיים שראיונו

בה הצילום  שתקופה  ב  , (. מעבר לאיכות הצילום יוצאת הדופן Street life in Londonבשם "חיי הרחוב בלונדון" )

לצד טקסטים אמיצים וביקורתיים  וזאת ד עניי לונדון, וע יתבש ת האותנטיות והרגישות ואיטי ומסורבל, בולטהיה 

 של סמית על המציאות הקשה ברחובות.  

 

 

   1877 ,אדולף סמית ו ג'ון תומפסון , חיי הרחוב בלונדון"" סוחרי הפירות, 

 

גר למנהטן מדנמרק, יחד עם מאות אלפי מהגרים אחרים שקיוו להגשים את  י ה  (Riisג'ייקוב ריס )שנים    ןבאות 

בשכונת הפשע    ו שגרוא עבד כעיתונאי בניו יורק טריביון ויצא לסקר את עובדי המפעלים  החלום האמריקאי. ה

בפלאש(  Mulberry Bendוהעוני   גם  )ולראשונה  בצילום  משתמש  ריס  של  כדי  .  הקשה  הסיפור  את  לספר 

לספר בשם "כיצד חי הצד  את צילומיו  גד יאת הפינות האפלות ביותר וא איר ההשכונה. במשך כעשר שנים הוא  

  מנסה בעזרת הצילומים שליוו את הכתבות בעיתון ובספר,    "(.How the Other Half Lives", 1980)  השני"

לשפר את תנאי    בעזרתן ו  , השני של העירצד  בלהגיע לשכבות המבוססות והמשפיעות, הנמצאות  ביקש  רייס  

   .דשים מבני מגורים ח למשל לבנות ם, ענייהחייהם של 

 



 

 1888 ,, ג'ייקוב רייס "איך החצי השני חי", ""חדרי שינה 

 

ין )   ( עבד כילד בפסי הייצור בבתי החרושת. הוא למד ולימד חינוך באוניברסיטה עד שבשנת Hineלואיס וויקס היְּ

לפרויקט צילום. היין יצא למסע ברחבי ארצות הברית    שכרה את שירותיו  הוועדה הלאומית לעבודת ילדים  1906

תמונות של    5,000-משמעותית של צילומי ילדים. בסתר ובאומץ לב הוא אסף למעלה מ  כמותבמאמץ להשיג  

גובהם  את  . הוא מתייג ומתעד את מצבם הבריאותי וכותנהלים, במכרות וכקוטפים בשדות  ילדים שעובדים במפע 

מציג היין את הדימויים של הילדים בעלונים,    1909- של הילדים באמצעות גובה הכפתורים שבמעילו. החל מ

"אולי אתה עייף מתמונות של עבודת ילדים. ובכן, גם    ; ערים שונות בארצות הברית  50-ים ובתערוכות ב פוסטר ב

יגיע הזמן לפעולה,   כולנו, אבל אנו מציעים לגרום לך ולכל המדינה להיות כל כך עייפים מכל העסק שכאשר 

ין( שאמריקה חוקקה את החוק נגד עבודת  עד  מספר  שנים  עברו    .תמונות עבודת ילדים יהיו תיעוד של העבר" )היְּ

 ילדים. 

לפעול לשינוי הסדר    מכירים בצורךתומפסון, ריס והיין, לצד צלמים נוספים שמגיעים מרקע סוציולוגי או עיתונאי,  

להעברת    לעורר מודעות ושיח ציבורי. הם פורצי דרך בשימוש בצילום ככלימבקשים  ולשם כך    ,החברתי הקיים

. כיצד זה נעשה? לאחר שוויתרו על האסתטיקה הפיקטוריאלית המקובלת בשנים אלו,  מגובש נרטיב  בעל    מידע

ו גוף עבודה או  ו  מסוימת סוגיה  בהם מתמקדים בקהילה  )בימינו נקרא לזה  יוצרים מסה קריטית של צילומים 

 להציג את המסר ולקרוא לפעולה.  כדי יצרו לעצמם במה רלוונטית הם  ,חשוב מכך   .סדרה( 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/1906
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%94


 

 1910 ,פנסילבניה, ארצות הברית  עובדים במכרה,

 

(  Sander)  אוגוסט ַזנדר   1929בגרמניה בשנת    .עוד ועוד פרויקטים חברתיים מתפרסמים בשנים שלאחר מכן

דיוקנאות שסווגו    60ובו    ,("Fotos Deutscher 60")  תצלומים של גרמנים"  60את ספרו "פני זמננו:  פרסם  

ש- ותתלקטגוריות   )הספר  ה יקטגוריות  "אנשי המאה  כבסיס לפרויקט  תפרסם  הבאנגליה  .  "(20-מש בהמשך 

המתאר את   ,( Brandtשל הצלם ביל ברנדט ) (  The English at Home)הספר "האנגלים בבית"   1936בשנת 

ברנדט  לפועלים.  עשירים  בין  המעמדות  המעמדות    פערי  פערי  את  להדגיש  כדי  הדימויים  בעריכת  משתמש 

  . סוסים   במרוץ  ים צופ  ,בבגדיהם המשובחים  את בני המעמד הגבוהה, . הכריכה הקדמית של הספר מראה  בחברה

 בבית המגורים העלוב שלהם.   וילדיהלעומתם בכריכה האחורית נראית אשת כורה 

(, מנהל מחלקת ההסברה של מנהלת  Strykerרוי סטריקר ) יזם  1935בשנת  בעקבות המשבר הכלכלי הגדול, 

פרויקט צילום מגויס ויומרני אשר תיעד את    ,( Farm Security Administration - FSAאמריקאית )החקלאות ה 

סטריקר, צלם חובב,  העוני הכפרי ומצב החקלאים בעקבות השפל הכלכלי וסופות האבק שפגעו קשות ביבולים.  

כן הוא    . הממשלהת  יבאסטרטגילתמוך    את הציבורלשכנע    יעזרו   בין שתמונות של אנשים רעבים ה ערך  על 

הדימויים את  כדי במגמתיות  של הממשל הפדרלי,    ,  במסר  ברור. התמונות  במטרה  שיתמכו  נרטיב  להעביר 

 שנבחרו מופצות ללא תשלום לעיתוני ארצות הברית, והופכות עד מהרה לסמלי התקופה. 

( היה  Rothsteinטיין )ארתור רוטש  .לטובת הפרויקט גייס סטריקר את מיטב הצלמים המבטיחים של התקופה

הצלם הראשון שנשלח לאוקלהומה וייצר את אחד הדימויים האייקונים של התקופה, אב ושני בניו בסופת חול.  

מצטרפים  ל )רוטשטיין  קולינס  )Collinsמרג'ורי  וולקוט  פוסט  מריון   ,)Wolcottלי ראסל   ,)  (lee  דלאנו ג'ק   ,)

(Delno( ג'ון ואצ'ון ,)Vachon ( קרל מידנס ,)Mydans  בן שאהן ,)(Shahn ) ,  קר אוונס וו כן הצלם  ו  (Evans) ,  



. גורדון פארקס  של צלמים תיעודיים   על דור שלםאשר השפיעה    ,שפה ייחודית  ייצרשהצליח בתקופה קצרה ל

(Parks  ) את אחד מצילומיו הידועים ביותר     יצר הוא  הצטרפותו לפרויקט    טרם   . השחורים בשיקגו -גטואת    תיעד

התצלום מציג אישה שחורה בשם    .(.American Gothic, Washington D.C)  ". סי.  די   וןוושינגט,  גותיק   אמריקן "

( ווטסון  בוושינגטון Watsonאלה  מנהלת החקלאות  כמנקה במשרדי  שנים  ש  , ( שעבדה  באותן  הונהגה  בהם 

גזעית.   מול  הפרדה  אל  עומדת  ביד הברית  ארצות   דגל ווטסון  אוחזת  ובידה    אחת   ,  סחבה.    ה השניימטאטא 

אישום כנגד ארצות הברית והיא  סטרייקר, לא הסכים לפרסם בתחילה את התמונה בטענה כי היא מהווה כתב  

 יכולה להביא לפיטוריו ולהפסקת הפרויקט. 

נוצרו   במאהל פועלים    , , אם לשבעה32בת  מציג אישה  שבהם  המפורסם  ו  ,פרויקט בצילומים אייקונים רבים 

הדימוי    .(Lange)  של הצלמת דורותיאה לאנג  ", האם הנודדת"  בשמו חקלאיים בקליפורניה. הצילום ידוע יותר  

הוא חושף את המצב הקשה של החקלאים ומסייע    .מגשים את ייעודו ומתפרסם על שער ה"סן פרנסיסקו ניוז" 

לחקלאים ש ותמיכה  סוציאליות  זכויות  להעניק  עם השנים הבחינו חלק מהקוראים  מצויים  במערכה  במשבר. 

שהפכה לדימוי    אף על פי לאנג מעולם לא פרסמה את שמה של האישה בתמונה. האישה נותרה אנונימית,  ש

נחשפה לראשונה האישה, פלורנס אוונס    1978החקלאים. רק בשנת  של  עוני  את ההמייצג את שנות השפל ו

שלאנג הבטיחה לה שהתמונה לא תפורסם. היא חשה בושה כשגילתה שהיא  סיפרה ו,  ( Thompson) תומפסון 

 גת בכל העולם ולי אין ממנה פרוטה".  "תמונה שלי מוצ   אף אמרה:וילדיה הפכו לסמל של עוני ועליבות ו

 

חברתי, אבל הוא גם מעלה את הבעייתיות  ההיה משמעותי בהתפתחות הצילום התיעודי  FSA-הפרויקט של ה

הדימוי לטובת נרטיב מוזמן מראש, המונע  של  של הצילום המגויס. הצלם משתף פעולה, במודע או לא, בניצול  

 . ובכבודו ללא התחשבות בזכויות המצולם  ,( )ממשלה( וכלכלית )עיתוןי מערכת כוחות פוליטית ל יד ע

 

 

 1936במרץ,   10 , סן פרנסיסקו ניוז, יום שלישי 

 

לפרויקט   העבודות    החליטו   FSAבמקביל  את  לפרסם  ועורכים  הדימויים    . עצמאיותות  בפלטפורמצלמים 

ועיתונאים ומעלים גם שאלות על הממסד    , חדש  בהקשר מתפרסמים   המשלב טקסטים רדיקלים של סופרים 

 שמימן את הצלמים.  

  Let Us Now Praise)   "בואו נשבח עכשיו את האדם המפורסם"  אוונס חושף את הטרגדיה של החקלאים בספר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7,_%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99._%D7%A1%D7%99.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA


1941 ,enMamous F) ,  .בשיתוף    פרויקט,הפרויקט תיעודי על חקלאים בודדים שחיים באזור צחיח ומוכה עוני

  ה באות   .אבל לאחר מכן נדחה  (eFurtun)  פורצ'ןזין הכלכלי  גהמ י  ל יד , הוזמן ע(Age)'  הסופר האמריקאי ג'יימס אייג

 Twelve Million Black)   עשר מיליון קולות שחורים" -שנים את הספר "(  Wright) ריצ'רד רייט  שנה פרסם הסופר  

Voices )  . ה, שנבחרו בקפידה מתוך הארכיון של  והטקסטים  התמונות-FSA  , ככתב אשמה חריף על    מנוסחים

 במדינה.   יםהאפליה והגזענות. יחד הם מעניקים נקודת מבט מטלטלת על ההיסטוריה של דיכוי שחור

 

 

 1941 ,ריצ'רד רייט  , "שנים עשר מיליון קולות שחורים"כריכת הספר  

 

מסע  יצאו  בימי השפל הגדול ל(  Caldwell( והסופר ארסקין קלדוול )Bourke-Whiteווייט )-הצלמת מרגרט בורק 

  You Have Seen)  את הספר "ראית את פניהם"הם פרסמו    1937  בשנת   .ארוך בכבישים האחוריים של הדרום 

Their Faces ,)  את תנאי החיים בכפרים העניים של אמריקה המתעד . 

 

צלמים    רדיקלית של ה  קבוצ   . חברתי הפריחה של הצילום התיעודי    ניכרת  20-של המאה ה  40-הבתחילת שנות  

.  (The New York Photo League)תיעודיים, בעלי מודעות חברתית, מקימים את ליגת הצילום של ניו יורק  



ליגת הצילום    באמצעות הצילום. חברי  יהם היו מהארגונים הראשונים שפעלו למען זכויות אדם, צדק ושינוי חברת

לתעד את תושבי שכונות העוני בניו יורק ופרסמו את התצלומים בכתבי עת ובתוך מבני ציבור בשכונות    כדי פעלו  

תערוכת   4194בשנת  ציג  ה  ,שתיעד את חיי הלילה של ניו יורק   ,(Weegeeשבהן צילמו. גם הצלם המפורסם ויג'י )

בליגת הצילום. מ ו יחיד  לצילום של ליגת  שיח חברתי מ לעבר לתערוכות  קימים חברי הליגה את  "בית הספר 

 הצילום" ומלמדים לראשונה צלמים צעירים וחובבנים לחשוב על צילום ככלי חברתי. 

תחילת מלחמת העולם השנייה  ובעקבות  המקדשת את תרבות הצריכה,    , עם התפתחות הכלכלה הקפיטליסטית

הרח ובקהל  בממשל  העולם,  ברחבי  פטריוטיות  גלי  חברתית  שמציפה  לביקורת  סובלנות  פחות  קיימת  ב, 

ופוליטית, ישירה או עקיפה. במהלך הדיכוי המקארתיסטי בארצות הברית צלמים המפרסמים דימויים המכילים  

חלק מהצלמים גם נאשמים בקומוניזם ומושתקים. שינויים אלו פוגעים    . FBI-ביקורת מוזמנים לחקירה במשרדי ה 

החברתי הביקורתי ובמעמד הצלמים בציבור. גם בית הספר לצילום של ליגת הצילום  בלגיטימציה של הצילום  

בפעילות קומוניסטית    ומואשםלאחר שנכנס לרשימה השחורה של משרד המשפטים האמריקני    , של ניו יורק נסגר

 .  אמריקנית - ואנטי

ברחבי    ,המגזינים   רחו באותן שנים פ מוצא את מקומו במגזינים.  דועך בארצות הברית, אבל  הצילום החברתי  

עם השתכללות המצלמות הפכו  .  לחיקםבעלי האג'נדה החברתית  לאמץ את הצלמים    ושמחו העולם המערבי,  

תהליך זה מועצם    . הם הגיעו לשטח בזמן אמת ומילאו תפקיד חשוב בתיעוד  יותר.   צלמי העיתונות לניידים וזריזים

במטרה  וזאת  ם מטעמם להנציח את הקרבות,  צלמי  ו הצדדים שלח  במהלכה כל ש   , במלחמת העולם השנייה 

בציבור.   פטריוטיים  רגשות  ולהעצים  לאומני  נרטיב  הברית להנכיח  מילר   הצלמים  בלטו   מכוחות  ,  (Miller)   לי 

  ומקס ולדימירוביץ' (  Khaldei)יבגני חאלדיי  מרוסיה,    ; (Rosenthalוג'וזף ג'ון רוזנטל )  (Capaרוברט קאפה )

(Vladimirovich) .  יוהנס הלה  ,מהצד הגרמני  (Hehle)  ( ולני ריפנשטאלRiefenstahl  כל צלם בחר לתעד את .)

   .שלדעתו פעל מתוך קונצנזוס של צדק שממנו הגיע והצד 

-Cartier)  ברסון   קרטייה   אנרי ,  קאפה  רוברט הצלמים  יזמו    1947בשנת    , לאחר שתיעדו את זוועות המלחמה

Bresson )  ,ר' רודג'  ורג ' ג   (Rodger  )סימור"  יםשִׁ "  דוד ו  (Seymour  )בשם  קואופרט חדש,    ". מגנום "יב 

(Magnum Photos   ).  בו  ה חופש  ביקשו  חברים  לשמור על  ובמקביל  גלובליים  נושאים חברתיים  להגיב על 

  , AP-רויטרס ו   כגון   החלה הסוכנות, לצד סוכנויות נוספות  50-ההביטוי, להתריס ולנפץ את הסטטוס קוו. בשנות  

 . ( Photo essays) ככתבות מצולמות למגזינים צולמים ולהפיץ אותם ליזום פרויקטים חברתיים מ

  ( Smith)יוג'ין סמית'    .הופכים למשפט המעביר סיפור שלםאלה  בסדר הנכון    –   מילה ועוד מילה, צילום ועוד צילום 

במשך שבועות אל גיבורי הכתבות שלו, כדי לראות את העולם    ונהג להתלוותצילם כתבות רבות למגזין לייף,  

מן את תחילתה של  יוס , (" Country Doctor“פרסם את סדרת המופת "רופא הכפר" ) 1948-ב מנקודת מבטם. 

   . בעזרת רצף של תמונות הסדרה הצילומית. סיפורו של הרופא מעיירה קטנה למרגלות הרי הרוקי מוצג

הם חלק מאמצעי התיווך בעיצוב דעת הקהל     צלמי העיתונות  . את גלי המחאהן  עימת  סוערות מביאוה  60-השנות  

. המגזינים והעיתונים מספקים  אמריקאית-מאבקי התנועות לשוויון זכויות, הפמיניזם החדש והתנועה האפרוב

זרקור לא פחות מאשר מושאי החשיפה.  הצלמים ניצבים תחת    .המופצים למיליוני קוראים במערב   , במה לדימויים 

  כוכבּות הוליוודית היישר למלחמת וייטנאם. הם מייצרים דימויים אייקונים   עם ניחוח צלמי העיתונות מגיעים  וכך,  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%90%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%90%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%90%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8


לזרז תהליכים פוליטיים בזמן  מצליחים  אלה    . , חזקים יותר מכל טקסטי אשר נחרטים בזיכרון הקולקטיב  רבים 

 אמת. 

הוין קונג "ניק" אוט    APלם צלם סוכנות  ישצ   , או בכינוייה המפורסם "ילדת הנפל"ם"  ,התמונה "טרור המלחמה" 

(Ut )    נה  התמווייטנאמי.  - בטעות חיל האוויר הדרוםפיל  השם " מציגה בפני העולם את זוועות הנפל  1972בשנת

וההרוגים ולתמונה  לשאר צילומי החיילים הפצועים    הצטרפ הו  אםבווייטנבמהרה לסמל לזוועות המלחמה    ההפכ

(. הנשיא ריצ'רד ניקסון שאל את אוט אם  Browneשל הנזיר הבודהיסטי שהצית את עצמו )מלקולם בראון,  

  1973בשנת    . " : "האימה של מלחמת וייטנאם כל כך אכזרית שאין צורך לשנות אותהוהוא ענה  , התמונה מזויפת 

 . ת וייטנאם במלחמ  רצות הבריתא מעורבותה של  את פרס פוליצר היוקרתי ובאותה שנה גם הסתיימה    אוט   קיבל

להיות זכירים כל כך? ולמה דווקא הם הצליחו לייצר אמפתיה ולהניע לפעולה ציבורית  לו  ל המה גרם לדימויים  

ח. המגזינים הגדולים  ו זרז לשינוי פוליטי? הסיבה העיקרית הינה פלטפורמת פרסום רבת כהיו  ובהמשך גם  

קוראים בכל רחבי העולם המערבי וקובעים את סדר היום הציבורי. כוח ההשפעה    לעשרות מיליוני   ו ופצהבמערב  

הסיפורים והדימויים. דימוי, אשר  הבנתה את חשיבות    תאחרשל אלו לצד חוסר תחרותיות משמעותית במדיה  

  , לייף של מגזין  להתפרסם על השער של הניו יורק טיימס או  נבחר  ו)כותרת וטקסט עיתונאי(,    בהקשר מתוחזק  

  לא הדרך  נסללת  מפה  ו שיש לשים אליו לב.   ככזה הסיפור    את בשאר עיתוני העולם, מסמן מופיע  וכתוצאה מכך  

   . קובעי המדיניות

 

 1968פברואר שער העיתןן ניו יורק טיימס,  

 

: גנרל נגויין נגוק לואן, מפקד משטרת  המפורסמת ומשפיע  ה לם במלחמת וייטנאם תמוני ( צAdams)  אדי אדמס 

. אדמס זוכה בפרס פוליצר ובפרס העיתונות העולמית  ו מוציא להורג אסיר וייטקונג ביריית אקדח בראש  , סייגון 

כך   להתייסר על  אבל ממשיך  הווייטקונג    שהפרסוםעל הצילום,  חיילי  והציג את  היוצרות  בעיתונות הפך את 

ריצות צבאית חסרת לב. אדמס העדיף לתאר את הצילום כסופו של אירוע שהחל ברצח של קצין  כקורבנות של ע

וייטנאמי עם אשתו וששת ילדיהם בביתם, "שני אנשים מתו בתמונה הזו: האדם שספג את הקליע וגנרל  -דרום 



 נגויין נגוק לואן. הגנרל הרג את הווייטקונג; אני הרגתי את הגנרל במצלמתי".  

 

בכל דימוי מתקיימים שני    . ""המסר הצילומי במאמר    (Barthes)קס הצילומי שמתאר רולאן בארת  זהו הפרדו 

המציאות כפי שמתעד הצלם וייצוגה    –   " "האמת של הדימוי  , מסרים, הראשון הוא המסר חסר הקוד )דנוטציה( 

המסר הראשון. זהו מסר  מתפתח בצורה פרזיטית על  ו  , בתמונה, אחד הם. המסר השני הוא בעל קוד )קונוטציה(

הצופים המביטים בדימוי המייצג סוגייה חברתית,    , המקבל משמעות סימבולית, סטריאוטיפית ותרבותית. עלינו

אובייקטיבי יכול להקשות עלינו לפתח דרכי התגוננות מפני המסרים  ואמין  היות  לזכור כי כל צילום המתחזה ל

 האידיאולוגיים והתרבותיים המסתננים לתוכו.  

 

והמחאות בעולם המערבי מתמשכות, מתפתח צילום תיעודי   מיהווייטנאבזמן שארצות הברית מתבוססת בבוץ  

צלמים אשר מחפשים את החיבור האישי ומעורבים רגשית בנושא המצולם. הצלם    , חברתי עצמאי ואישי יותר 

גזינים ומוצא את מקומו גם  אינו מחויב למהוא  להשלמה, לעיתים פיוטית.    אאל אינו מנסה לגרום לשינוי חברתי  

   נים גדולים ונחשבים. מוזיאומשם אף בבגלריות קטנות ו

, לי פרידלנדר  ( Arbus)   דיאן ארבוס הצעירים  הצלמים    לאמנות מודרניות בניו יורק   גים במוזיאון ימצ   1967בשנת  

(Friedlander )    וגארי וינוגרנד (Winogrand  )  מסמכים חדשים"  בשם  תערוכה"(New Documents )  האוצר .

כותב על התערוכה כי הצלמים מכוונים את הטכניקה והאסתטיקה של הצילום    (Szarkowskiי )ג'ון שארקאוסק 

תערוכה בהיקף צנוע    ההיית   ו זלדעת אותם.  לשנות את החיים אלא  במטרה  שלא    ,אישי יותר מרחב  התיעודי ל

  רוברט פרנק , ביניהם ם עם אג'נדה חברתית אך עם השפעה מתמשכת על הצילום המודרני. דור חדש של צלמי

(Frank) וויליאם קליין ,  (Klein)  מרי אלן מארק ו   (Mark ,)  על הצילום    ה מפתחים שפת צילום ייחודית שהשפיע

והלא מגויס מצליח להציב מראה כואבת לחברה האנושית על כל  נטי  תהאוהתיעודי החברתי. הצילום האישי,  

 תחלואיה. 

ויצא לצלם אנשים   יורק  בניו  מוכר, שעזב את הסטודיו המרווח  ופורטרטים  אופנה  צלם  גם  בלט  בין הצלמים 

פך  ( את התמונות בספר שהAvedonבץ ריצארד אבדון )יהמסע שלו ק   בתום .  הברית  ארצות אקראיים במערב  

בסטודיו פוליטיקאים  דומה לאופן שבו היה מצלם  מכר בשם "במערב האמריקאי". אבדון מציג את מצולמיו ב-לרב 

 . אמריקה ואנשי תרבות מפורסמים, ומדגיש כך, ללא פילטרים מיותרים, את הצד הקשה או הפחות מוכר של 

 

  . נפרד מהתרבות המערבית-הצילום נפתח לקהלים רבים. הביטוי "רגע של קודאק" הוא חלק בלתי   60-בשנות ה

החיים המושלמים והצבעוניים.    לתיעוד קודאק עושה מהפכה והופכת את מותג "הקודאכרום" לסרט הצילום הנכון  

מסתובבת    קודאק  קרוסלה  השקופיות,  מקרן  את  גם  חדשה  מקרינה  המפתחת  תצוגה  בפלטפורמת  דימויים 

 ( גולדין  נאן  הצלמת  גם  בהמשך  השקופיות  Goldinועצמאית.  במקרן  תשתמש  עבודותיה  כדי  (  את  להציג 

ות ומיניות  שימוש בסמים, אלימ  בין הראשונות שתיעדה, בסגנון הייחודי לה,היא הייתה    . האינטימיות על סביבתה

 בוטה. 

קאפה  פ  1974בשנת   קורנל  )  ( Capa)ותח  לצילום  הבינלאומי  המרכז    The International Center ofאת 

Photography - ICP במטרה לקדם את השיח הדועך על הצילום התיעודי והחברתי,    , ( לזכר אחיו רוברט קאפה

ובהצגת    ,ערך חינוכי איכותי, פתוח לכולם בלטה ביצירת מ  ICPאו כפי שקינה אותו קורנל ה"צילום המודאג".  

להפיץ את כוח הצילום  נוספים המבקשים  דימויים פוליטיים וחברתיים. בהשפעתה נפתחים ארגונים ובתי ספר  

 לקהל הרחב.  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94


( ספנס  ג׳ו  הפמיניסטית  הצלמת  מייסדת  )Spenceבלונדון  דנט  טרי  הצלם  עם  יחד   )Dennett  את סדנת  "( 

מוקדש לחינוך ומתפקד  הארגון עצמאי    : בדירתם ברובע איסלינגטון,  ( The Photography Workshop)  "הצילום 

 ה. לשינוי חברתי בקהילהחותרים כמרכז אלטרנטיבי לטיפוח צלמים 

  כעבור עשרים שנה גם ש,  את מצלמת המינולטה הראשונה שלובהתרגשות  אבא שלי קנה    70-הבסוף שנות  

גם המצלמה הראשונה שלי.  חובבים רבים ברחבי העולם מקבלים  הו   תהיה  צלמים  לא היה היחיד,  כמובן  א 

  הצילום   לאמנות  שנתוניםהזדמנות לרכוש מצלמות קלות להפעלה ובמחיר נוח. עוד ועוד מועדוני צילום נפתחים, ל 

ים. לטובת מיליוני המשתמשים החדשים נפתחים בתי ספר  מצטרפים מגזינים חדשים המיועדים לצלמים חובב 

המציעים סדנאות קצרות המספקות כלים לצילום ותעודות רשמיות על היותך צלם. להשלמת המודל הכלכלי של  

ולהראות   "לרוץ  ומאפשרות  "תוך שעה"  נגטיבים  לפתח  בכל עבר מעבדות המסוגלות  נפתחות  עולם הצילום 

 ה". 'לחבר 

בעולם, מהדרים את האסתטיקה של    הסתובבוילום לקהל הרחב מיליוני אוחזי מצלמה  עם הנגשת מעשה הצ 

הצלמים   נבדלים  לצידם  מחייבת.  אמירה  כל  ללא  מילה,  לצד  מילה  יום,  היום  מחיי  צילומים  אוספים  הדימוי, 

רון  המקצועיים, הפעם לא כבעלי ידע טכני נסתר, אלה כבעלי אג'נדה סדורה, הבנה של השפה הצילומית, כיש

 כמשוררים בשפת הצילום.  , ויכולת לאסוף את המילים לכדי משפטים

החושפים    ,, שהיו בעלי יכול תיעודית ומוטיבציה חברתית מתפקדים גם כפעילים חברתיים " משורריםה "צלמים ה

מגזיני, השואף להיות צילום  -את האירועים המושתקים בחצר האחורית. זאת תקופה שבולט בה הצילום הפוליטי

את רזי    לחקוראלו היו גם השנים שהתחלתי  קפיטליסטית.  - ני וביקורתי, כחלק מתרבות פציפיסטית ואנטיחתר

את הידע    הרחיב  . כל צלם בסגנונו הייחודימכל רחבי העולם   משוררים מצלמים    צילום וחיפשתי לעצמי השראהה

(, מיוון ניקוס  Raiמהודו רגוי ראי )מקומות רחוקים ואירועים נסתרים מהעין הציבורית:  וסיפר לי על   בצילום שלי 

( )Economopoulosאקונומופולוס  זכמן  פטריק  מצרפת   ,)Zachmann ( מקולין  דון  מבריטניה   ,)Mccullin  ,)

, מיפן  (Mykhailov)  (, מרוסיה בוריס מיכאלובBurri, משוויץ רנה בורי ) ( becher) מגרמניה ברנט והילה בכר  

( קובוטה  האמריקאים Kubotaהירוג'י   ,)   ( נכטווי  רנארד  Nachtweyג'יימס  ג'ון   ,) (Ranard  ,)  דלהיי לוק 

(Delahaye .ועוד רבים ומעניינים מרחבי העולם ) 

ה מציג את  הצילום החברתי  גם  הגבוהה,  האמנות  בעולם  הצילום  במעמד  הלצד ההכרה    " משוררים"צלמים 

בין המוסד  ובמוזיאונים. תערוכות אלו מעלות את השאלה על החיבור    , שלרוב מייצג מעמד חברתי בגלריות 

ומושתת על מודל קפיטליסטי, לבין צילום חברתי, שמותח ביקורת על הסטטוס קוו ומנסה לשבור היררכיות    מסוים 

אמפטיה    מעורריםהדימויים    .דימויים חברתיים מוצגים בתוך מסגרות יקרות על קירות הגלריה הלבנה  מקובעות.

ובכך פותרים   –  גייהמצקצקים בלשונם במבט מזדהה, תוך אחיזת כוס שמפניה בערב הפתיחה החג  ,מהצופים

   . את עצמם מפעולה שיכולה לייצר שינוי

של הדימוי.  החברתי  את המסר  להשקפתי  תצוגה בפלטפורמה מוזיאלית תחת הכותרת "צילום חברתי" מחלישה  

ודשים" של עולם האמנות, הפונה לקהל מבוסס ולכאורה  התצוגה של ייצוגים מוחלשים או מושתקים ב"קודש הק 

  ת מופניאלומת האור    .בעון של יחסי כוח ולא ערעור עליהםי שכפול וק  –  משמעות הפוכה  ת בעל ידע מקדים, מקבל

שוב הדימוי החברתי והופך למטבע עובר  ס  כמנולשיח אמנותי ולא לאקט הביקורתי והחברתי. כתוצאה מכך  

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1


 ים, גלריסטים ואוצרים. לסוחר בידיהם של אספנ

בתוך, ליד, מחשבות לאחר מעשה:  "(, את המאמר  Roslerהצלמת מרת׳ה רוסלר )  הפרסמ  70-בסוף שנות ה

היא מתארת כיצד פועל הצילום התיעודי באופן מורכב ומלא סתירות, את קוצר ידן של שיטות  .  " על צילום תיעודי

הצילום התיעודי, כידוע, נושא מידע על קבוצת אנשים נטולי עמדת  : "הייצוג החזותי ואת ההיררכיה הטבועה בהם

בדימויים   עצמם".  למען  דבר  לעשות  יכולים  אינם  אלה  אנשים   ]...[ חברתית  המבוססים  לאלה  וממוען  כוח 

ער   ולא  בנוח בהקשר המוסרני  ללא רתיעה, הוא חש  פוליטי    כללחברתיים מביט הצופה  או  למהלך חברתי 

  ה תפרסמ הרוסלר    . (רוסלר)  מפציר להביט בעוני ולהזיל דמעה"  [ ...] ליברלי אינו מאשים  התיעוד ה "  ,מהפכני

מלחמתית ופמיניסטית. בסדרת פוטומונטז'ים הציגה בתים מהמעמד הבינוני שמשולבים בתוכם  -כיוצרת אנטי 

וקפי וייטנאם. רוסלר מכניסה נושאים ציבוריים למרחב הביתי, כביקורת פוליטית  טליסטית.  דימויים ממלחמת 

 מופצות כפליירים בצעדות מחאה ובעיתונים "מחתרתיים".  לו ל ההתמונות 

הצילום החברתי מוצא את עצמו על עוד במות חדשות ומפתיעות. בעולם האופנה מופיעים פרסומות וקמפיינים  

וך שימוש  עם ייצוגים חברתיים המצביעים על סוגיות בוערות, לכאורה לטובת יצירת מודעות ציבורית. בפועל, ת

הם  לטובת אינטרסים מסחריים וקידום מכירות של בגדים,  סים כמנובקודים של צילום תיעודי חברתי, הדימויים  

חברת האופנה  מקרה יוצא דופן היא  מייצרים עוד ממון למפרסמים ולוקחים חלק בהגדלת הפערים החברתיים.  

לפרסם דימויים חברתיים, בעיקר מבוימים, במטרה    החלה   1984שבשנת  (  United Colors of Benetton)בנטון  

להעלות לדיון נושאים  צילומים אלה הצליחו  שהם מונעים ממודלים קפיטליסטים,  אף על פי  לזעזע את הציבור.  

 , אפליה גזעית ואלימות נגד נשים.  HIVשנים כמו  ןמודחקים באות שהיו 

חברתית אג'נדה  בעלי  צלמים  כאשר  גם  מתרחשת  העירוב  אופנה,    תופעת  צילומי  של  בקודים  משתמשים 

דה  ומייצרים   לורקה  פיילפ  ולהעביר מסר חברתי.  לב  למשוך תשומת  ותיאטרליים במטרה  צילומים מבוימים 

  ה שתמשה( Sherman) סינדי שרמן  לם נערי ליווי בלוס אנג'לס בתקופת מגפת האיידס.  י צ (Dicorcia) קורסייה 

דמותה  מבוימת  בהקצנה   הנשיים   כדי של  הסטריאוטיפים  את  ביקורתית  בצורה  מייפלת'ורפ    רוברט  .לבחון 

(Mapplethorpe ) ,  "והסאדום של סצנת ההומוארוטיקה  יקטיביו פרסם צילומים פרוב  , "הילד הרע של הצילום -

 יורק.   ניובאזו מ

אלו   והחברתי   ןהשנים  התיעודי  הצילום  על  התיאורטי  בשיח  הזהב  ותיאור  .תור  פילוסופים  טיקנים  צלמים, 

מחוללים שינוי רדיקלי בצורה שבה הצופים מושפעים מדימויים בעלי ייצוג חברתי. הוותיק שבין הפילוסופים הוא  

(. בארת בוחן מהו החלק בדימוי המפעיל את  1988"מחשבות על הצילום" )   מחבר הספרכמובן רולאן בארת,  

תי, הלשוני והפוליטי בחוויית המתבונן  התחושה הרגשית אצל הצופה. הוא מסמן את הסטודיום כפירוש התרבו

שגורם לחוויה של "הרפתקה רגשית". זהו כלי חשוב לניתוח הדימוי המונח    , "הדבר הזה"   , בצילום ואת הפונקטום

 . של ממש  מתחושת אמפתיה לפעולהשלב, לפתחו של הצופה במטרה להעביר אותו 

ים  יצופים המביטים בדימו מציע ל"על המצאת המשמעות הצילומית"    ו( במאמר Sekulaגם הצלם אלן סקולה )

הצילום לעולם אינו יכול לייצג את האמת המוחלטת, המציאות תמיד תהיה מיוצגת    להתבוננות.   חברתיים כלים 

דרך עינו הממסגרת של הצלם ברגע, בזמן ובמקום נתונים. כצופים עלינו להבין אם הצלם שימש כעד המדווח  

  מטאפורה ופרשנות לנקודת מבטו הוא  את הצילום כדיווח על המציאות, או שהצילום  להבין  עלינו  כן  ול ,מהשטח



הצלם  שמושפע  של  כמסר  הצילום  את  מתאר  סקולה  היסטורי מ .  הקשר  בעל  חיצוני,  ותרבותי    ,שיח  חברתי 

אינטרסים    כל שיח שכזה הינו מערכת יחסים עם   , מערכת סמלים שתקבע את אופן קריאתו של הצילום. לכןמו

 וכל המסרים שלה הם ביטויים גלויים של אינטרס". [  ... ]  "כל תקשורת היא מגמתית  ,ניטרלי  ואינו 

מסורת  השהרגשתי חלק מאף על פי  .  בחדרי חושך בשחור לבן    צילום והדפסתי צילומים   סרטי  רבות פיתחתי שנים  

של   בי  ,  אנלוגי  ם ילוצהמכובדת  המצלמה    הדימוי, זילות  מו  הדיגיטלית מהמניפולציה  פחד  והיה  את  רכשתי 

, מייצרת מגוון  21-הההתפתחות הטכנולוגית בתחילת המאה   ., ומהר מאד התמכרתי הדיגיטלית הראשונה שלי 

ל  ומיועדות  .  קהל משתמשים רחברב של מצלמות חכמות, משולבות אלגוריתמים של עיבוד תמונה אוטומטי 

מות  מקומו  דות שונים מממע   , , בוגרים וצעירים רבים שהביא לכך    , הצילום   מזעור המצלמות, שלא על חשבון איכות 

עם מצלמה אישית ומשוכללת בטלפון הנייד. העידן החדש משלים את הדמוקרטיזציה בשימוש    משוטטים ,  שונים

הרחב  בקהל  על    .בצילום  המשתלטים  דימויים  של  שיטפון  מייצר  האינטרנט  וזמינות  ההמוני  הדימויים  ייצור 

והמשפיעה מאי פעם  בהציבורי הווירטואלי  המרחב   הרשת החברתית. מעבר    – פלטפורמת ההפצה הגדולה 

לזילות הדימוי, הסלפי, השקיעה הרומנטית ודימויי המשפחה המושלמת, התמכרנו למיידיות ולכמויות המידע  

 המציפות אותנו. ומה לגבי השימוש בצילום המתיימר להיות חברתי ולהניע לפעולה? 

( את גופת הפעוט הסורי איילן כורדי, מוטל מת על  Demirמתעדת הצלמת הטורקית נילופר דמיר )  2015בשנת  

המשפחה,    .כורדי בן השלוש טבע למוות כאשר הסירה המתנפחת של משפחתו התהפכהחוף הים בטורקיה.  

בעיתונים ברחבי העולם  הופץ  להגיע לאי היווני קוס. הצילום של דמיר    תהניסומאימת המלחמה בסוריה  נמלטה  

בצירוף החברתיות  הרשתות  את  "  והציף  החוף(.  KiyiyaVuranInsanlikההאשטאג  את  שטפה  )האנושות   "

דמיר לא  והאמפטיה,  החשיפה  ועל אף מידת  קוניות ששינו את העולם  י למרות ההשוואה בציבור לתמונות אי

   פך להיות חלק משינוי משמעותי. והדימוי לא ה  ,זכתה בפוליצר או בפרס צילומי העיתונות העולמית 

החיים המודרניים מאפשרים לנו להתבונן בזמן אמת וללא מתווכים בזוועות המתרחשות ברחבי העולם. דימויים  

שאלה  (  Sontag)סוזן זונטג  יומי. חוקרת התרבות  -יוםגופות של ילדים ופליטים הפכו לדבר    או   של הוצאות להורג 

אם כל תפיסת המציאות שלנו נשחקה בשל    ,ריות ואולי אפילו נמשכים אליהמתרגלים לאכז ,הצופים ,אם אנחנו 

כיוון מכל  אותנו  השוטפים  התמונות  וחמלה    . גלי  אהדה  הרגשנו  ובוודאי  אלו  בתצלומים  שהתבוננו  ולאחר 

 למשפחת הילד שנפלט אל החוף, האם התעוררנו? 

 

מה השתנה בכוחו של הדימוי בעידן הדיגיטלי העכשווי? מדוע החשיפה בעידן הדיגיטלי לא מניעה לפעולה?  

שלרוב הפך    ,הדימוי   .שיח הציבורי בין נרטיבים בבשנים ששלטו המגזינים הגדולים הם יצרו היררכיה ברורה  

הדימויים בפלטפורמות הפצה רבות  התודעה של הצופים בו. כיום ריבוי  על  השפיע על תפיסת המציאות ו  , אייקוני 

יודע בבירורונגישות, דיגיטליות ומודפסות, לא מצליחות לייצר כל היררכיה מהו הדימוי    , ולמעשה הצופה לא 

 החשוב, המוסרי או הצודק. כתוצאה מכך לא נוצר סדר יום שסוחף את הציבור ובעקבותיו את קובעי המדיניות. 

ע  ידתדירות הפצת הדימוי נקבעת  ורק כלכלי   מנגנוני הכוח החדשים ששולטים בפלטפורמות י  ל  .  ועניינם אך 

 גם על יכולתו להוות זרז להשפעה פעילה על צופיו.    ההחלשת מעמדו של הדימוי משפיע

 

העידן הדיגיטלי מאלץ את הרוצים להשתמש בצילום ככלי לשינוי חברתי לחשב מסלול מחדש ולבדוק איך ניתן  

   . הצופה מרגש האהדה לפעולה אקטיבית שתשפיע על המצולמים עצמםלהשתמש בו כדי להעביר את 



וביקורתי. הצלם לומד  תיעודי  נהוג לחלק את הצילום החברתי העכשווי לשלושה זרמים עיקריים: הראשון, צילום  

להצליח   כדי  והכלכלית.  החברתית  הפוליטית,  במציאות  ישירות  ומעורב  הקהילה  את  תקופה  במשך  וחוקר 

הצלם  של    במשימה,  בתיווכה  המציאות,  וייצוג  התיעוד  בכלי  המשתמש  משמעותי  עבודה  גוף  מייצר 

כגון טקסט,    ,המצורף לדימוי   ההקשרהסובייקטיביות והנרטיב שבחר לקדם. הצלם צריך להיות מודע לחשיבות  

בכל פלטפורמה שתעזור להפיץ את    על הצלם להשתמש  –  לאופן ההפצה ישנה חשיבותגם  סאונד או וידיאו.  

ולבסוף גם על קובעי    ,המידע לקהל רלוונטי, מתוך רצון להשפיע על יחסה של החברה לקבוצות המוחלשות שבה

 המדיניות.  

אשר  (  endelMגדעון מנדל )של  מהפרויקט  , החל  מאוד   התיעודי פרויקטים מגוונים  ניתן למצוא בצילום החברתי

ה למשבר  המודעות  בהעלאת  נוספיב  HIV-עוסק  ובמקומות  בעולם אפריקה  ב   ; ם  אגטה  עבור  דה  אנטוניו 

(d’Agata ),   ,יונתן  כלה ב ו ; אישי וחושפני מתוך עולם הזנות והסמיםצילום שעוסק ב ממשיך דרכה של נאן גולדין

( שתיעד ילדים שנולדו מאונס נשים במהלך רצח העם ברואנדה. בעקבות מעורבותו  Torgovnik)  טורגובסקי

 ן רואנדה" המעניקה חינוך בחינם לילדים אלו. העמוקה ייסד טורגובניק את העמותה "קר 

צלמת  (,  Hammam)  צלמים אחרים מציעים דרכים מקוריות להציף נושאים חברתיים ופוליטיים. נרמין חמאם 

בקהיר ומציגה בעזרת עיבודי תמונה את החיילים מנוטרלים לחלוטין    תיעדה את המהפכה בכיכר תחריר   , מצרייה

( עוסקת בגזענות האנושית המבוססות על קטגוריות  Dassאנג'ליקה דאס )  הברזילאית מעוצמתם וכוחם. הצלמת  

בו היא מנסה לתעד את כל  שמתנדבים מרחבי העולם השתתפו עד היום בפרויקט    4,000-יותר מ  .של צבעי עור 

 ור האנושי.  גווני הע 

שילוב  זהו  "ארטיביזם".  -המבוסס על רעיון ה  יהאקטיביסט הזרם השני של הצילום החברתי העכשווי הינו הצילום  

ופועל במטרה להביא לשינוי פעיל    20-של המאה ה  90-בין אמנות ואקטיביזם שהחל להתגבש כבר בשנות ה

 במציאות ולא רק בשדה האמנות.  

הפוליטיות והחברתיות, הם שואפים ופועלים לשנות  וולות  ע הים בביקורת על צלמים אקטיביסטים אינם מסתפק

יותר, אך בה בעת גם להישאר אמנים.   הצלמת סוזן מייזלס  כך למשל,  את העולם, להפוך אותו למקום טוב 

(Meiselasמייצרת פרויקטים העוסקים בזיכרון קולקטיבי, אחרי שנים של תיעוד אזורי מלחמה. ב )-יזמה    2004

, פרויקט אמנות חברתי, שבו שיתפה פעולה עם קהילות מקומיות בניקרגואה כדי  ReFraming Historyאת  

 . 1978-79 ים בשנעל דימויים שיצרה במהפכה בניקרגואה   יםמבוסס הלהקים אתרי זיכרון קיבוצי 

עוצמתם, יש בהם די  אבל שואלת אם דימויים, למרות המתעד מייזלס אינה רוצה לבטל את התפקיד של הצלם 

"האקט של יצירת דימוי מספיק. מה מספיק? ומה אנחנו יכולות לדעת במהלך    .כדי להניע מציאויות פוליטיות 

ת ה העשיי או  בצורת ספר  הדימוי  של  ומסגור מחדש  שכפול, הפצה  לקוות  , הפרסום,  רק  יכולה  אני  ערוכה? 

 )מייזלס(.  שהדימויים הללו מעלים מספר שאלות" 

מייזלס שיצרה  נוסף  )  , בפרויקט  גבולות"  ללא  מרחב  זיכרון    , ( aka Kurdistan"כורדיסטן  לבנות  פועלת  היא 

דימויים   לאומי.  ארכיון  לו  שאין  לעם  ו  ת וזיכרונווירטואלי  הארוכה  בהיסטוריה  עדות  של  המשמשים  מדוכאת 

 הכורדים.  

היא    For Freedoms  . ח ויזואלי משמעותיוברחבי העולם מתאגדים צלמים רבים כקולקטיבים במטרה לייצר כ

יצירתית  אזרחית  אמנים המאמינים במעורבות  ידי  על  פרויקט    2018-ב   .פלטפורמה המופעלת  את  יזמו  הם 

הציבורי בכל    יהוויזואל ותר אי פעם בארצות הברית, תוך שהם משתלטים על המרחב  האמנות הציבורי הגדול בי

אמנים חברתיים. קולקטיב אקטיבסטילס שהוקם בשנת    85שלטי חוצות של    100- המדינות ומציגים יותר מ  50

  זכויות למען  מאגד צלמים אקטיביסטים הפועלים למען המאבק העממי הפלסטיני נגד הכיבוש הישראלי,   2005



 . נגד דיכוי כלכלי , ומהגרים ומבקשי מקלט, זכויות דיור ציבורי זכויות להט"ב, זכויות  נשים, 

 

 

 2018אדיס אבבא, , צילום משתתף, קהילת ביתא ישראל 

 

  פעולה   , (Participatory Photography)הצילום המשתתף    הוא  20-הזרם השלישי, שהתגבש בסוף המאה ה

זכות להציג    נהשמהותה שיתוף פעיל של הקהילה. הפעילות מיושמת על בסיס האמונה שלכל אדם בחברה יש

אמצעי, מתוך הכרה כי רק הקהילות  -ובלתי את עצמו, לשקף את עולמו לסביבה ולומר את דברו באופן ישיר  

ומעמדות מקובעים של    אמצעי לבטל היררכיות  א הילספר על חייהן. הפעילות בשיתוף הקהילה    יטיבו יבעצמן  

חזק )הצלם( וחלש )הפרט בקהילה(. במהלך הפעולה הקהילה מתעדת ומשמיעה את קולה הייחודי באמצעות  

ודיאלוג   על הקשבה  וקהילתיים שעולים מתהליך המקדם  בשפת הצילום. הפעילות מבוססת  נושאים אישיים 

תוצאות הפעילות בפלטפורמה עצמאית  מציגה הקהילה את    התהליך  תודעה ביקורתית אצל המשתתפים. בסיום

במטרה  והנחשפת לקהל משמעותי, כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית, יצירת שיח במרחב הציבורי  

 ליצור שינוי חברתי משמעותי. 

שפיתחו בשנת  (,  Burris)  מרי בוריס-ואן  (Wang)   המפתחות החשובות של התהליך היו החוקרות קרוליין וונג

בלונדון פועל ארגון    .ארגונים בעולם אימצו את המתודה הזאת  כמהיה של מחקר פעולה שיתופי.  מתודולוג  2006

Photo Voice    .לשינוי חברתי באמצעות פרויקטים של צילום שיתופי בקרב קהילות ברחבי העולםShooting  

Back    לפיו    , ילד חסר בית מתמקד בהעצמת ילדים במצבי סיכון בארצות הברית )שם הפרויקט נגזר משיחה עם

 (.  חברההאל הצילומים שיצר בפרויקט מסמנים את דרכו האישית "לירות חזרה" 

( פועל בשיתוף מחוסרי בית ברחבי בריטניה, צרפת, איטליה  People Of The Streetsפרויקט "אנשי הרחוב" )

בעזרת דימויים.    לספר על עצמם ועל המורכבות של חיי הרחובאפשרות  וישראל במטרה לתת את למשתתפים  

, לאחר שהגדיר מראש את מטרת הגיוס וכחלק  הרווחים מועברים ליוצר העבודהוהצילומים מוצעים למכירה  

 מתהליך שיקומי. 



  צילום המשתתףשל האמונה ביכולתו  ל  הובילו אותילהשפיע באמצעות הצילום  דרכים  של חיפוש    ות שנים רב

עם  .  לייצר תהליכים משמעותיים ופעילים חברתייםקהילות השונות,  ה יחד  צלמים  ב  , מאות    PHOTO-אנחנו 

IS:RAEL במה מכובדת להשמיע את קולן ויוצרים  פועלים . 

באמצעות מנחי קבוצות, אשר עברו    בישראלמוחלשות  עשרות קהילות  ב   אנו פועלים  בשש השנים האחרונות

בשולי החברה: מכורים נקיים, נכים, נשים    מגוונות עילות מגיעים מאוכלוסיות  המשתתפים בפ  . הכשרה ייעודית 

בסיכון, נוער בסיכון, נוער מקבוצות מיעוט, קשישים, נוער על הספקטרום האוטיסטי ועוד. המשתתפים לומדים  

את שפת הצילום ומציגים תערוכה המציגה את אמירתם החברתית בפסטיבל הצילום הבינלאומי לצד צלמים  

הפסטיבל,   העולם.  מרחבי  התוצרים  מפורסמים  לחשיפת  הבמה  היינו  בישראל,  ביותר  הגדול  הצילום  אירוע 

 לעשרות אלפי מבקרים. 

 

 

 2017 ,פסטיבל הצילום הבינלאומי, PHOTO IS:RAELפעילות  במסגרת שצולמומציגות את צילומיהן,   נערות מרהט

 

בקהילה.  ה אקטיבית  בפעולה  מתחיל  העכשווי  החברתי  חברתי   150צילום  צילום  של  המערבי ב  שנים    עולם 

קשר אשר חייב להיות    –   כי הדרך להשפעה נעוצה בקשר בין הדימוי ובין הפעולה החברתית ,  לטעמי  ות,מרא

 הדוק, פעיל ומפעיל. 

הם הנושאים  ה  על הפעולה החברתית המניעה את הצילום לשתף את הקהילה המצולמת ולבחון בעזרתה מ

הבוערים שדורשים שינוי. על הצילום החברתי חובה לזכור את תפקידו האזרחי, עליו לשאוף למערכת יחסים  

הצלם והצופה.  צורכי  רכי המצולם והקהילה לפני  ו שוויונות ככל הניתן, להתיר כבלים היסטוריים ולתעדף את צ

 . עליו להיזהר מקידוש הדימוי ולקבל את מקומו ככלי ולא כמהות

להסתפק   או  החשיפה  תעתועי  את  לחגוג  באובייקטיביות,  להתהדר  העכשווי  החברתי  הצילום  לתוצרי  אל 

באמפתיה של הצופה. על הדימוי להעביר מסר ברור הקורא לפעולה באמצעות "סביבה תומכת" כגון טקסט,  

  לשות בחברה לבחור את הבמה היכולה לשמש כשופר לקולן של הקבוצות החיש    , כותרת או מאמר. ולבסוף

 .  הרלוונטית ויניע אותם לפעולהמדיניות הגיע לקובעי וקורא לפעולה י   קול המשמיע דעה ביקורתיתשה ולדאוג 
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