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"בהתחלה חשבתי מה היא רוצה ממני, מה 
פתאום תמונות, מה כבר אפשר ללמוד 

מתמונות?"
על נראות והקשבה ככלי לשינוי חברתי, Photovoice והגישה הנרטיבית

רבקה הלל לביאן

לפני שנים רבות, בעת שירותי הצבאי בנח"ל, הדרכתי "חבורת רחוב". במהלך תקופה זו 
למדתי את המשמעות של הקשבה, נראות ושייכות. התנסות זו הייתה עבורי משמעותית 
ביותר ועיצבה את חיי המקצועיים, ובזכותה בחרתי לאחר לימודיי האקדמיים לעבוד הן 

כמחנכת והן כיועצת בשני בתי ספר לנוער במצבי סיכון. 
בשנת 2015 התנדבתי דרך עמותת "PHOTO IS:RAEL" בהדרכת נוער במצבי סיכון. 
הצילום.  מדיום  באמצעות  יחד  ופעלנו  ונערות  נערים  של  קבוצה  עם  בעבודה  התחלתי 
במקביל, כחוקרת, פניתי לספרות המקצועית כדי למצוא הקשר מקצועי לעשייתי ונחשפתי 

למתודולוגיה בשם Photovoice, שלא הייתה מוכרת בארץ. 
מבוססת  והיא  ובקהילות  באנשים  שעוסקת  מחקרית  מתודולוגיה  היא   Photovoice
על הרעיון שאנשים הם המומחים לחייהם, הם שותפים בתהליך יצירת הידע אודותיהם 
והם חופשיים לבטא נושאים שהם בעלי חשיבות עבורם. במתודולוגיה זו חוקרים מספקים 
מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות, כדי שיוכלו לתעד נושאים חשובים 
חדשות  דרכים  ולמשתתפות  למשתתפים  מציעה  זו  טכניקה  צילום.  באמצעות  להם, 
ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם ומאפשרת להם לחקור ולייצג את סביבתם במטרה 
 Wang & Burris 1997;( לפעול לשינוי, כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית
ראשית,  עיקריות.  מטרות  שלוש   photovoice-ה לשיטת   .)Genoe & Dupuis 2013
לתעד קהילות ופרטים תוך עירוב אנשים אחרים בתהליך של הקשבה ודיאלוג פעילים. 
ולבסוף,  וקהילתיים.  ודיאלוג ביקורתי בנושאים אישיים  פנימית  שנית, לקדם התבוננות 

 .)Wang 2006( להגיע לקובעי המדיניות ולפעול לשינוי חברתי
פאולו  של  גישתו  על  ראשית  תיאורטיות.  גישות  שלוש  על  מתבססת  זו  מתודולוגיה 
פריירה, מחנך ופילוסוף שגדל בשכונות העוני בברזיל. בכתיבתו ומעשיו, פריירה שם דגש 
על תהליך ההעצמה שיכול לצמוח מתוך הקהילות עצמן, כלומר על פיתוח של "תודעה 
ביקורתית" והבנה עמוקה של אופן פעולתו של העולם, ושל החברה, הפוליטיקה, יחסי הכוח 
הפועלים בהם, כל זאת בכדי שהאדם יוכל להשפיע על מצבו ועל מהלך חייו )1981(. במונח 
"תודעה ביקורתית" מתייחס פריירה לתהליך של מי שדוכאו ובאמצעות חשיבה ביקורתית 
על מצבם הם יוכלו לנתח ולהבין את הכוחות המעצבים את חייהם,  בדרך לשינוי לטובה 
פוליטית,  קוד שמשקף מציאות חברתית,  כסוג של  פריירה מתייחס לתצלומים  במצבם. 
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המתודולוגית  החשיבות  לדידו  אנשים.  של  חייהם  על  משפיעה  אשר  יומיומית,  כלכלית 
היא בכך שהמשתתפים בדיאלוג מעורבים בתיאור האירוע אך גם בפרשנותו והם מציעים 
דרכים לתיקונו. חינוך דיאלוגי הוא ביטוי לעמדה ערכית המציבה את המשתתפים בעמדה 
של הקשבה הדדית ולכן באפשרותו של החינוך הדיאלוגי להציף בעיות, כמו גם מחשבות 

על שינוי המצב הקיים )פריירה 2015(.
הגישה התיאורטית השנייה היא הגישה הפמיניסטית, תיאוריה של זכויות אדם. גישה 
גם  דנה  היא  כך  בתוך  צודקת,  על מנת שתהא  לפעול  צריכה  בה חברה  בדרך  עוסקת  זו 
בתיקון הטיות ועוולות חברתיות. מטרת הפמיניזם היא לחשוף אי צדק ולתבוע את שינויו 
ומדגישה את חשיבותו של "השמעת קול". בין היתר נטען שידע נבנה דרך יחסים חברתיים 
)קמיר 2002( ולכן, הדיאלוג הוא פן חשוב ביותר. המחקר הפמיניסטי הביא ליצירת סדר 
יום אפיסטמולוגי חדש, מעבר למחקר על נשים ולמען נשים. בהתאמה, המחקר התרחב אל 
דיון ועשייה עם קבוצות מוחלשות נוספות, כגון מיעוטים גזעיים ואתניים ועל ידי סימון 
אנשים מן השורה כמקור ידע לגיטימי וכשדה מחקר ראוי, במטרה לשמוע על חוויותיהם 
להיחלץ ממצבי  והיכולת  הכוח  להבנת מבני  תנאי  זו,  פי אפיסטמולוגיה  על  וקולותיהם. 
דיכוי הוא הבנת המציאות דרך עיני המשתתפים והמשתתפות. הצבת התנסויותיהם במרכז 
הפעולה והמחקר מאפשרת ראייה מורכבת של עולמם. האפיסטמולוגיה הפמיניסטית, כמו 
גם הגותו של פריירה, מובילה להבנה שכל פעולה היא פוליטית וכן שכל מחקר הוא פוליטי, 
לביא-אג'אי,  )הקר,  כוח  יחסי  של  מערך  בתוך  ופועלים  מתקיימים  אלו  וגם  שאלו  כיוון 

קרומר-נבו 2014(.
התיאוריה השלישית עוסקת בצילום התיעודי שמטרתו להביא לשינוי חברתי. בביקורת 
על תחום זה, נטען כי תכליתו של הצילום התיעודי לייצג בצורה חזותית מודעות חברתית, 
בתוך תפיסת עולם ליברלית. לרוב, צילום כזה נושא מידע על קבוצת אנשים נטולי עמדת 
כוח וממוען לאנשים המבוססים חברתית. גם אם המצלמה תופסת מציאות ולא רק מפרשת 
אותה, עדיין התצלומים הם פרשנות של העולם שנעשית בידי הצלם, והצילום הוא מכשיר 
רסלר   :2012 )סונטאג  וצופה  צלם  מצולם,   – אותו  המרכיבים  ליסודות  המחובר  כוח  של 
2006: אזולאי 2006(. בניגוד לצילום תיעודי מסורתי בו צלמים מתעדים את האחר, שיטת 
ה-photovoice מאפשרת למשתתפים לתעד בעצמם את הראייה שלהם את העולם ולספר 
על חייהם. בדרך זו, אין החפצה של דמויות בתצלומים, כי אם התייחסות אליהם ואל נקודת 

המבט של המשתתפים עצמם על סביבתם, המהווה נקודת כניסה לעולמם. 
זו  מתודולוגיה  לימדתי   ,photovoice-ה בשיטת  בשטח  שוטפת  לעבודה  בנוסף 
במסגרות שונות, ובעיקר, למדתי על כוחה הרב בהעצמה אישית וחברתית, בבניית ידע ואף 
בשינוי חברתי ממשי. בשנת 2017 אף הקמתי אתר ובו ריכזתי חומר תיאורטי ופרויקטים 
שונים בנושא זה )https://www.photovoice.co.il/(. במסגרת תיאור עבודת השטח 
שעשיתי לאורך השנים אתעכב כאן על התנסויות שהיו לי בשתי קהילות: קבוצת נשים 
יוצאות אתיופיה שעלו לארץ בשנת 1984 במבצע משה, וקבוצת נשים שעלו בשנות ה-50 

לארץ מתימן ומתגוררות יחדיו בשכונה אחת.

ההתנסות הראשונה שלי הייתה בשנים 2017-2015 במסגרת מיזם בשם "סיפורים עולים" 
אתיופיה,  יוצאי  של  המסע  סיפורי  את  להשמיע  במטרה  הוקם  המיזם  כהן.  נדין  שיזמה 
סיפורים שלעיתים אף לא סופרו במסגרת המשפחה. הגענו למתנ"ס טבג'ה ברמלה ושם 
פגשנו קבוצת נשים בעשור הרביעי לחייהן, שעלו כילדות בעלייה של 1984, במבצע משה. 
אחת  ביוזמת  שהוקמה  לקבוצה  אותנו  קישר  המתנ"ס  שמנהל  לאחר  נוצר  עימן  הקשר 
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הנשים מספר שנים קודם לכן, לצורך העצמה אישית ולמידה. המפגשים הראשונים עימן 
נעשו בגישה הנרטיבית.1 

והכירו  וסיעוד,  חינוך  בתחומים של  עבדו  לילדים,  אימהות  כולן  היו  בקבוצה  הנשים 
מפי  אחת  שמעו  לא  בקבוצה,  לשיתוף  עד  מעולם,  אך  שנים  מספר  השנייה  את  אחת 
כאמור  תחילה  שנה,  במשך  עבדנו  הקבוצה  במסגרת  הקשים.  המסע  סיפורי  על  חברתה 
בגישה הנרטיבית ובהמשך שילבנו גם photovoice, ובסוף אותה שנה הפקנו חוברת עם 
הסיפורים והתמונות שלהן, שהועלו אל אתר אינטרנט שנקרא "סיפורים עולים". כמו כן 
במתנ"ס,  המורשת  בחדר  חגיגי  פתיחה  באירוע  שצוינה  צילומים,  תערוכת  להן  נערכה 

בהשתתפות המשפחות שלהן ובני הקהילה.
להלן שני קטעי סיפורים, מלווים בתצלומים שהוצגו במפגש הקבוצתי והעלו בהן את 

הזיכרונות שעוררו אותן לחלוק את סיפורן עם כל חברות הקבוצה:

בריחה לפנות בוקר – מאת סנודו סימה ממו
גבריאל,  גנדואה  שלנו  בכפר  אחד  ...ערב 
שלי  סבתא  של  בבית  המבוגרים  התאספו 
והתחילו לדבר על כך ש״בלילה יוצאים לדרך 
באותו  ישן  לא  אחד  אף  לישראל״.  לעלות 
מה  ידענו  לא  כי  מדאגה  בכו  כולם  הלילה, 
מצפה לנו. הייתי ילדה בת 14, אבא שלי אמר 
לי כבר לפני כמה ימים שאני אלך עם חמישה 
שהם  כדי  הגדול  אחי  ועם  שלי  הדודים  מבני 
יעזרו לי בדרך וידאגו לי. ארגנו לי את כל מה 
בעיר  קנה  אבא  איתי,  לקחת  צריכה  שהייתי 
מיוחדות  ונעליים  מים  של  ג'ריקן  תרופות, 
ללבוש  לנו  ואמר  יהיה חם בתוכן  למסע שלא 
בגדים קלים כי יהיה חם בדרך. הכינו לנו לחם 
לכמה ימים. אימא שלי הייתה בבקתה נפרדת 
ואסור  בבקתה  ישנות  נשים  הנידה  בזמן  )כי 

להן לגעת בבני המשפחה( ובגלל זה, כשנפרדתי ממנה לא קיבלתי חיבוק ולא יכולתי 
לגעת ולחבק אותה. היא בכתה וגם אני. החיבוק הזה חסר לי במשך שנים, כל בוקר 
מאז אותו היום קמתי עם דמעות של געגוע וחיכיתי לראות אותה ולהתחבק אתה... 
במשך חצי שנה היינו בסודן. עברנו הרבה קשיים, שאספר עליהם פעם אחרת. היום 
כשאני נזכרת בכל מה שעברתי, אני לא מאמינה איך עברתי את כל המסע הזה. שתקתי 

כל הדרך עד שהגעתי לישראל ורק עכשיו אני מתחילה לספר. 

1/   הגישה הנרטיבית הינה גישה טיפולית אך גם גישה לחיים, שפותחה על ידי מייקל ווייט ודייוויד אפסטון מניו זילנד. גישה זו שמה 
במרכז את האדם ורואה בו מוביל את מהלך חייו על פי הידע, הכוונות, הייחודיות, הערכים, המחויבויות והשאיפות שלו. כל אדם בונה 
במהלך חייו סיפורי חיים רבים שמתארים את עצמו ואת יחסיו עם הסביבה. על פי גישה זו בניית סיפורים שליליים תפגע בתחושת 
נכונה אחת של  העצמי ותתמקד רק בבעיות של האדם, דבר שיביא לרגשות שליליים ולקושי לשנות את המצב. מכיוון שאין גרסה 
סיפור חיים, ניתן לבנות סיפור חיים אלטרנטיבי טוב יותר שכולל התבוננות מזווית אחרת, חיובית יותר, שיגרום לאדם להכיר בכוחות 
שלו. הגישה הנרטיבית מעוגנת בטכניקות שונות המסייעות ביצירת סיפור מועדף. על פי גישה זו, הידע נמצא אצל האדם עצמו והוא 
המומחה הטוב ביותר לחייו. ניתן רק לסייע לו בשיחה בקבוצה על ידי סקרנות אמפתית, ושאילת שאלות מתוך עמדה של חוסר ידיעה, 

במטרה להבין את סיפור חייו, וכדי להעלות בפניו אפשרויות אחרות כדי שיוכל לבחור מביניהן. 

בית כנסת באתיופיה.
צילום: סנודו סימה ממו
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אחות קטנה שלי – מאת אלמז 
רויטל אליאס

הייתה  לא  אבל  אחים,  שני  לי  היו  ילדה  ...כשהייתי 
לי אחות ואני מאוד רציתי שתהיה לי כי לכל החברות 
וההורים  קטנה  אחות  לי  נולדה  סוף  כשסוף  היו.  שלי 
קראו לה קרנפוד, שמחתי. התרגשתי וקראתי לה בשם 
כמו  שווה  אני  זה, שעכשיו  לקנש. תרגום השם  מיוחד 
שרה  מיוחדת,   ילדה  הייתה  אחותי  שלי.  החברות  כל 
שרות  והיינו  שלי  הגב  על  אותה  שמה  הייתי  ורוקדת. 
לחמש  רק  הייתה  הזאת  השמחה  אבל  יחד.  ורוקדות 
שנים, בגלל שאחותי מתה בדרך לארץ, בסודן. היה לי 

כל כך עצוב, שאחותי מתה, קטנה, רק בגיל חמש. 
זוכרת  אני  ללמוד,  רציתי  מאוד  באתיופיה,  כשהייתי 

אפילו שביקשתי מאבא שלי שישלח אותי לעיר הבירה ללמוד, כי בכפר לא היה בית 
יכולתי ללמוד בגלל שתמיד אמרתי לעצמי  ישראל, לא  דווקא כשהגענו לארץ  ספר. 
היום  זוכרת את  אני תמיד  הגיע?  לא  ולאחותי  ישראל  לארץ  להגיע  מגיע  לי  למה   -
שאחותי מתה. אחותי מתה על הידיים שלנו. לפני כן, היא הייתה בסדר, יצאה ברגל עם 
אימא, הלכה לבקר אצל דוד שלה. כשחזרה אימא, אחותי הייתה על הגב שלה. בהתחלה 
חשבתי שאחותי ישנה. אימא הורידה אותה מהגב, ופתאום אני רואה שהעיניים שלה 
התגלגלו למעלה. לא היה למי לפנות. אני ואימא שלי בכינו עם הגופה בידיים שלנו. 
אני לא אשכח את היום הנורא הזה בחיים שלי. בערב, אבא שלי וכמה אנשים לקחו 
אחותי  אותך  אוהבת  אותה.  לקבור  אפילו  הלכנו  לא  ואימא  אני  אותה,  וקברו  אותה 

היקרה. תמיד תהיי בליבי את חלק ממני.

הסיפור של אלמז ושל הנשים הנוספות בקבוצה היו מרגשים וקשים, לא אחת נשמע בכי 
ומדי פעם אחת קמה לחבק את רעותה. עבורי הסיפורים היו גם מקור  חרישי בקבוצה, 
לידע מעמיק יותר על התרבות האתיופית ועל החיים באתיופיה. אבל חשובות יותר היו 

התובנות של חברות הקבוצה עצמן מהתהליך שהן עברו:

״לא הבנו מה זה יתרום לנו, לא חשבנו שיש זיכרונות. יש הרבה מה לספר וזו הייתה 
הזדמנות. סיפרתי קצת עד היום אבל לא נכנסתי לעומק. עכשיו זה משמעותי יותר. היה 
קשה להתחיל, אבל ברגע שמתחילים זה קל יותר. בהתחלה חשבתי מה היא רוצה ממני, 
מה פתאום תמונות, מה כבר אפשר ללמוד מתמונות? אני לא אוהבת לצלם ולא אוהבת 

להצטלם. אבל אחר כך ראינו שלא הפסקנו לדבר.״ )צהיי שרה(

״עשה חשק לכתוב את הסיפור כולו. יש דברים שלא חשבתי לספר עליהם. אבל הבנתי 
שזה סיפור שעברתי ואין לי מה להתבייש בו. בבית לא סיפרתי. זיכרונות אחורה זה לא 
קל – זו הייתה הישרדות. לא שאלנו שאלות, להבדיל מהיום שחוקרים כל דבר, לקחו 

אותנו, כאילו היינו בעלי חיים שאומרים להם מה לעשות.״ )סנודו סימה ממו(

מהשנה המשותפת הזו שבה הן חלקו ביניהן את סיפורי המסע, הנשים למדו שהמסע 

 קרנפוד מהרטה זאודו ז"ל.
צילום: לא ידוע.ה
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היה מצב טראומטי שכלל פרידה, רעב, איומים, אלימות, נטישה, ומוות שלוו במצבי חוסר 
ודאות וידיעה. החשיבות של השמעת הסיפור שלהן היא בהקשבה ובנראות של הסיפור 
שלהן וגם במציאת נקודת החוסן שלהן והכרה בחוזקן. נשים יכלו להסתכל, לספר ולהבין 
שלהן  המסע  סיפור  את  בזה  ולהפוך  בדרך,  מנשוא  קשים  מצבים  על  להתגבר  שהצליחו 
ושייכות  זכו להרגיש גאווה  הן  בו. בתום התהליך  וחיובי, שאין להתבייש  לסיפור הרואי 

לקהילה שחלמה ופעלה להגיע לארץ ישראל.

בצפון  ופסטורלית  ותיקה  שכונה  זוהי  עדה.  נחלת  בשכונת  הייתה  השנייה  ההתנסות 
הרצליה, שרוב תושביה עלו בשנות ה-50 מתימן. הפרויקט בנחלת עדה החל ברעיון של 
אורלי אלשך, תושבת השכונה, שחשבה על העלאת סיפוריהם של תושבי השכונה הוותיקים 
למודעות. טלי מנצורה, רכזת במתנ"ס המקומי, תמכה ברעיון וחשבה גם על ערב הוקרה. 
לשם ביצוע הפרויקט הן הזמינו אותי וכך במשך כשנה נפגשנו עם ותיקות השכונה, כאשר 
וסיפורי  בישראל  האישיים  חייהן  ארצה,  עלייתן  סיפור  על  בווידאו  אותן  מראיינת  אני 

השכונה, ובתוך כך גם צילמתי אותן בצילומי סטילס, באתרים ובמקומות שהן בחרו. 
תמר ינאי ביקשה שאגיע ביום שישי לצלם אותה כשהיא מכינה פיתות. וכך היא סיפרה:

״בתימן היינו 9 בנות... אז אימא שלי הייתה קמה, מכינה ארוחת בוקר, זה כמות גדולה 
מאד ואחר כך ארוחת צהריים. בערב מתחילה לתת לבנות הקטנות, אני הייתי בת 10 
והיא הראתה לי איך להדליק אש בתנור ואז שהאש מוכנה מכינה בצק ומתחילה עם 
ארוחת ערב. בגיל 10 התחלתי לבשל, הייתי הולכת להתארח עם אימא בעיר הבירה שזה 
חצי יום ללכת ברגל. היהודים היו גרים שם. ואז אחד מהאחים של אימא שלי היה גר 
לבד ולא התפרנס. הוא היה אומר, דודה שמעתי שתמר יודעת לבשל. אמרה קח אותה 

תמר ינאי. צילום: רבקה הלל לביאן
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ותגיד לה מה והיא תעשה. אז שאלתי איפה האש שלך והתחלתי לעשות לו פיתות. אז 
הוא אמר, את יודעת לבשל, אז אפשר להתחתן. בת 10! זהו. אני יודעת לבשל, אפשר 

להתחתן.״ 
שושנה מינץ פגשה אותי בביתה וסיפרה על הבן שלה שנעלם:

״הבן הראשון העלימו לי אותו, לקחו לי את הבן הראשון – ישראל. הוא היה בן חודש 
בזמן העלייה, עשינו ברית. באנו לעין שמר. הכנסנו אותו לבית התינוקות והעלימו לי 

אותו. אמרו מת. בטוח לקחו אותו לאנשים שאין להם.״

לאחר כל הפגישות והצילומים, נערך בעיר ערב הוקרה לקהילת יוצאות תימן, שהתקיים 
הערב,  במהלך  השכונה.  ותושבי  המשפחות  בהשתתפות  היה  האירוע   .2017 באוקטובר 
תערוכת  הוצגה  ואף  השנה  כל  לאורך  שנעשו  הראיונות  מכל  שנערך  קצר  סרט  הוקרן 
צילומים, כשבסופה חולקו התצלומים למצולמים ולמצולמות. הערב הזה היווה נקודת שיא 
לעבודה המשותפת. בעקבותיו, חברי וחברות השכונה הרבו לדבר על הנשים ועל הסיפורים 
ועוד, בעקבות האירוע,  זאת  היו במרכז ההתעניינות.  ותיקות השכונה  שלהן. לראשונה, 
פנו אליי אנשים מהשכונה וביקשו שאראיין נשים נוספות שלא רואיינו הפעם ואף פורסמו 
שתי כתבות בעיתונות המקומית על התערוכה ועל סיפורי הנשים, כולל צילומי דיוקן שלהן 

.https://herzliya.mynet.co.il/magazine/article/m_315153
את  ראיתי  בפרויקט,  חלק  שלקחו  הנשים  את  לבקר  כחודשיים,  לאחר  חזרתי,  כאשר 
הצילומים תלויים בגאווה על קירות ביתן. שנה לאחר מכן, ב-2018, הוזמנתי להציג את 
התערוכה במוזיאון בית ראשונים, בהרצליה. התערוכה הוצגה שם במשך חודשיים, וגם 

שם התקיים אירוע פתיחה חגיגי, עם הקרנת הסרט בהשתתפות הנשים והקהילה.

שושנה מינץ. צילום: רבקה הלל לביאן
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מזל ינאי בביתה עם תצלום מהתערוכה ברקע, 2017. צילום: רבקה הלל לביאן

התערוכה במוזיאון בית ראשונים, הרצליה, 2018. צילום: רבקה הלל לביאן

של  אתית  בגישה  נוקטת  אני  אנשים,  עם  עבודתי  דרך  ובכל  הנרטיבית  בשיטה  כחוקרת 
דאגה וצדק. אני מעוניינת להפחית את הסיכון של המשתתפות ולמקסם את הרווח שלהן 
מהתהליך. כחלק מזה, אני כוללת שמירה על קשר גם לאחר שהסתיימה הפעילות. דבר 
זה הוא חשוב מאוד בעיניי. כך למשל, בשנת 2019 נפטרה רומה עמרם ז"ל, אחת הנשים 
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ד"ר רבקה הלל לביאן, חוקרת ומרצה בכירה, ראשת התואר השני לחינוך מיוחד במכללת לוינסקי 
לחינוך וממובילות "התקווה הישראלית" במכללת לוינסקי. כמו כן, היא מרצה בתוכניות לפוטותרפיה 
ולווידאותרפיה באוניברסיטת תל אביב. הלל לביאן היא יוזמת ופעילה בהכשרת מתנדבים באמצעות 
– מוזיקה לנוער  "PHOTO IS:RAEL" וחברת ועד מנהל של עמותת "מקור  photovoice בעמותת 

במצבי סיכון". היא יוצרת סרט הדוקו בידיים ריקות בנושא לידות שקטות. אם לשלושה בוגרים.

השבעה של רומה עמרם ז"ל, 2019. צילום: רבקה הלל לביאן

וכמובן  פטירתה,  על  לי  שיודיעו  ביקשו  חברות  מהשכונה.  הן  גם  ואחיותיה  שצילמתי 
שהגעתי לנחמן ולבקשתן, אף צילמתי אותן בשבעה. 

העבודה עם כל אחת מהקבוצות הייתה עבורי התנסות חשובה ומרתקת. במהלכה למדתי 
כמה חשוב שנפנה זמן ומרחב לשיח, להקשבה, לנרטיבים אחד של השנייה וגם לנרטיבים 
המשותפים שלנו. כיום, כאשר אנחנו מוקפים בדימויים, מצלמים ומצולמים ללא הפסקה, 
נקודת המבט של  להבנת  להוות פתח לשיח, מעין מסדרון המוביל  יכול בהחלט  הצילום 
המצלמת או המצלם על חייו ועל הקהילה שבה הוא חי. אני חשה שהייתה לי זכות גדולה 

מאוד ללמוד מהן על חייהן, ועל עצמי דרכן. 
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