
"רק אנחנו יכולים לספר על החיים שלנו"

הדרך ממתודה מחקרית לפעילות בקהילה במטרה ליצור שינוי חברתי

ד"ר רבקה הלל לביאן

אתיופית,נערהתשרי,שפראומסקרםאמרהכךשלנו",החייםעללספריכוליםאנחנו"רק
Photoשלתהליךבסיום is: voiceאתיופיה.אבבה,באדיסשהתקיימה

התקופהבמהלךרחוב"."חבורתהדרכתיבנח"ל,הצבאישירותיבעתרבות,שניםלפני
עבוריהייתהזוהתנסותושייכות.נראותהקשבה,שלהמשמעותאתלמדתיהההיא

כמחנכתהןעבדתיהאקדמייםלימודילאחרהמקצועיים.חייאתועיצבהביותרמשמעותית
Photoעמותתדרךהתנדבתי2015בשנתסיכון.במצבילנוערספרבתיבשניכיועצתוהן

Is:raelהרגשתיבאקדמיה,שניםאחריצילום.באמצעותסיכוןבמצבינוערבהדרכת
ובמקביל,ונערות,נעריםשלקבוצהעםבעבודההתחלתישאהבתי.למקוםשחזרתי
הייתהשלאPhotovoiceבשםלמתודולוגיהונחשפתיהמקצועיתלספרותפניתיכחוקרת,

מוכרת בארץ.

Photovoiceובמסגרתהשיתופי,פעולהמחקרשלבתחוםאיכותניתמתודולוגיההינה
לתעדשיוכלוכדימודרות,אומוחלשותמקבוצותלמשתתפיםמצלמותמספקיםחוקרים
בוריסואן-מריוונגקרולייןידיעלפותחהPhotovoiceהמתודולוגיהשחשובים.נושאים

)Wang & Burris, 1994; ורפלקטיביותחדשותדרכיםלמשתתפיםמציעההיא).1997
כחלקלשינוי,לפעולבמטרהולייצגהסביבתםאתלחקורדרךוכןסביבםהעולםלתפיסת

תיעוד,ידיעלזאתעושיםבמחקרהמשתתפיםוחברתית.אישיתהעצמהשלמפרקטיקה
והפרשנותהמצלמיםידיעלפרשנותניתנתלתיעודומשמעותם.הצילומיםעלושיחצילום

לייצרכדיהציבורילשיחלהעלותולנושא,למודעותלהביאבמטרהצופים,קהלבפנימובאת
שינוי חברתי.

מתודולוגיה זו מתבססת על שלוש גישות תיאורטיות:

פדגוגיה דיאלוגית-ביקורתית.1
החינוך.בתחוםהשפעה רבתיאורטיקן וברזילאי מחנךהיה )Freire(פריירהפאולו

 שלהגדולהשפלבתקופת ורעבעוני וחווההבינונימהמעמדלמשפחה נולדהוא
מאודהאמיןפריירההחינוכית.עולמוהשקפתעלהשפיעהזוהתנסות.1929שנת

כפישבהה"בנקאי",החינוךהקיימת,החינוךשיטתעלביקורתלווהייתהבחינוך,
התלמידיםאצלידעמפקידיםכךבכספומטאותוומוציאיםלבנקכסףשמכניסים

חברתי,שינוילייצרביקשפריירהלצייתנות.חינוךזהולדידו,במבחן.אותוודורשים
מתוךרקלצמוחשיכולההעצמה,תהליךעלדגששםוהואבחינוך,שתחילתו
פיעלהדיאלוגי,החינוךלשינוי.להביאיוכלדיאלוגיחינוךרקבעיניועצמן.הקהילות
עלומבוססהלומדיםמחייהנובעשיחלתלמיד,מורהביןשוויונישיחהואפריירה,

המורהשניהם.אצלשינוישלתהליךונוצרמזהזהלומדיםהצדדיםשניהדדי.כבוד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/1929


נועדהדיוןמשותף.מפרהשיחנוצרוכךהלומדים,שלהתרבותיעולמםעלמסתמך
לייצר שינוי ברמת הפרט ושיפור איכות החיים החברתיים.

העולםשבוהאופןשלעמוקההבנה,ביקורתית""תודעהפיתוחעלמדברפריירה
הפועליםהכוחיחסיעלבדגשומגדר,פוליטיקהחברה,למשלשונים,בשדותעובד

הביקורתיתהפדגוגיהשלו.מצבועללהשפיעיוכלשהאדםכדיוזאתאלו,במרחבים
פריירהמתייחסביקורתית""תודעהבמונחפוליטי.מרחבהחינוכיבמרחברואה

המערךאתהמעצביםהכוחותשלביקורתיניתוחולדבריודיכוי,שללתהליך
משמשותהתמונותפריירה,שלבמונחיםלשינוי.בדרךראשוןצעדהואהחברתי

עלשמשפיעהיומיומיתכלכליתפוליטית,חברתית,מציאותשמשקףקודשלכסוג
חייהם של אנשים.

פדגוגיהלכימדגישהוא)2015(ללמד"המעזיםלאלהלמורה,"מכתביםבספרו
מפנימתודולוגית,מבחינהגםאלאפוליטיתמבחינהרקלאחשיבותישהדיאלוגית

גםכלומר,בפרשנותו.גםאךהאירועבתיאורמעורביםבדיאלוגשהמשתתפים
אתמפרשיםמצלמים,שהםתוךהנלמדבחומרמעורביםהחוקריםוגםהמשתתפים

חינוךלדבריו,העולם.לתיקוןדרכיםומציעיםהעולםאתמפרשיםשצילמו,הצילומים
הקשבהשלערכיתלעמדהביטויהואוהקשבה,ביטוימאפשרבהיותודיאלוגי,
הקיים.המצבשינויעלומחשבותאמיתיותבעיותלהציףבאפשרותוולכןהדדית

(פריירה,המציאותאתלשנותכוחישלחינוךכימניחההביקורתיתהפדגוגיה
2015.(

הגישה הפמיניסטית.2
שתהאכדילהתנהלצריכהחברהשבהבדרךעניינהאדםזכויותשלתיאוריה
האונטולוגיתהמוצאעמדתאותן.לתקןניתןוכיצדבחברהבבעיותדנההיאצודקת,

שהחברההיאאדם,בזכויותהעוסקיםהפמיניסטיים,הזרמיםלכלהמשותפת
החברתייםמשאביהעלנאבקותחברתיותוקבוצותבקונפליקטים,רוויההאנושית

מהווההפמיניסטיתהגישה).2014הקר,לביא-אג'אי,(קרומר-נבו,והחומריים
הפעריםסוגיאתובוחנתהחברהעלוחברתיתמשפטיתביקורת

תוך,המצבשינויאתולתבועאי-צדקלחשוףשואפתזוגישההחברתיים-כלכליים.
הגישהפיעלכוח.בעמדתשאינןקבוצותשלקולןהשמעתחשיבותעלדגש

הצרכיםוהצגתדיאלוגידיעל,חברתייםיחסיםבאמצעותנבנהידעהפמיניסטית,
זהמחקרמתחברהפמיניסטייםהזרמיםמתוך).2002(קמיר,השוניםהצדדיםשל

ועל),2002(הוקסבלאותושמכנהכפיחזון",עם"פמיניזםאוהרדיקלילפמיניזם
לכמהביחסופועלותחברתיבהקשררקקיימותסוגמכלדיכוישלמערכותפיו

שלבחשיבתהשינוי.יאפשרזומציאותעםעימותרקכןעלנוספות.דיכוימערכות
אדםושוליים.זהויותשלפוליטיקהביקורתית,תודעהעיקריים:מושגיםשלושההוקס
לשינוי.יפעלהואנתונה,כעובדהדיכוימערכותיקבללאביקורתיתתודעהבעל

בקרבביקורתיתתודעהליצורהיא)1981(פריירהושלהוקסשלהעיקריתמטרתם
מחקרשלפסיכולוגיתהליךרקובעיניה,זהויותניפוץלטוענתהוקסתלמידיהם.

והבין-מגדרית.הבין-מעמדיתהזהותולחיזוקלריפוייביאוזהויותשחרורשלוכתיבה
יצירתיותשלאתררדיקלית,חברתיתפוליטיתעמדהמביע,שולייםהשלישי,המושג



השולטשללהכרהנחכהשלאכלומר,וכיצד.להיותרוציםאנומהנקבעשבו
יוםסדרליצירתהביאהפמיניסטיהמחקר).2007(מוצפי-האלר,שלנובלגיטימיות

לקבוצותהמחקרהתרחבנשים,ולמעןנשיםעללמחקרמעברחדש,אפיסטמולוגי
כמקורהשורהמןאנשיםסימוןידיעלגםואתניים,גזעייםמיעוטיםכגוןמוחלשות

הכוחמבנילהבנתהתנאיזו,אפיסטמולוגיהפיעלראוי.מחקרוכשדהלגיטימיידע
הצבתהמשתתפים.עינידרךהמציאותהבנתהואמהםלהיחלץוהיכולת

עיניהם,דרךמורכב,עולםחושפתהמחקרבמרכזהמשתתפיםשלהתנסויותיהם
שלוהגותוהפמיניסטיתהאפיסטמולוגיההנחקרת.לשאלהבהתייחסמורכבתוראייה

ופועלמתקייםשהואמכיווןפוליטי,הואמחקרשכללהבנהמובילות)1981(פריירה
).2014הקר,לביא-אג'אי,(קרומר-נבו,כוחיחסישלמערךבתוך

צילום תיעודי.3
לתתמטרתוחברתי.לשינוילהביאלעזורכדיקרובותלעיתיםמשמשתיעודיצילום

העולםתפיסותואתסיפוריהםאתלשתףלהםלאפשרכוח,נטולילאנשיםקול
העולםשלפרשנותהםשקיים,משהושלמסמךרקלאהםהתצלומיםשלהם.

כי)2006(רסלרטוענתתיעודיצילוםעלביקורתיבמאמרהצלם.ידיעלשנעשית
ליברלית.עולםתפיסתבתוךחברתיתמודעותחזותיבאופןלייצגהצילוםשלתכליתו

לאנשיםוממועןכוחנטוליאנשיםקבוצתעלמידענושאכזהצילוםלרובלדבריה,
כי)2006(אזוליאריאלהטוענתזולתפיסהכהמשךחברתית.מבחינההמבוססים

–אותוהמרכיביםהיסודותמןלפירוקניתןשאיננוכוחשלמכשירהואהצילום
הצילוםניתוחעלמבוססת)2006(אזוליפיעלהצילוםתורתוצופה.צלםמצולם,
ביןוהשניוהמצולם,הצלםהמצלמה,ביןהראשוןמשלימים:מפגשיםשניביןכצירוף
סונטאגרב-ממדי.לאירועהצילוםאתהופךהמפגשיםשניצירוףלצופה.הצילום

עדייןאותה,מפרשתרקולאמציאותתופסתהמצלמהאםגםכימוסיפה)2012(
אשר"התצלומים:הצלםבידישנעשיתהעולםשלפרשנותהםהתצלומים
לדדוקציה,אינסופיותהזמנותהםהרידבר,להסביריכוליםאינםכשלעצמם

).28עמ',2012(סונטאג,ולפנטזיה"לספקולציה

,Rose(ידעבנייתעלמשפיעיםחזותייםודימוייםחזותי,הואכיוםשלנוההווה 2012.(
לתהליךחזותיתמאמנותהצילוםאופיאתמרחיבהPhotovoiceבמתודולוגייתהשימוש

גםאלאמהתמונותרקלאנובעהמתודולוגיהשלכוחהרב-משתתפים.ופוליטיחברתי
כדיבצילוםלהשתמשניתןלאהדיון.שלבבמהלךיובהרואשרהדיאלוגיות,מהפרשנויות

פרשנות,ידע,חיזוקהמשתתפים,שלהערותהקשר,פרטיללאאחראוחברתימצבלהבין
עלסיפוריםיכתבואויספרושהמשתתפיםמבקשהחוקרכאשרחברתי.לשינויונכונות

מעונייניםאנוהתמונות.אתמפרשיםהחוקריםשבובאופןשולטיםהמשתתפיםהצילומים,
אלומתייחסיםעצמן,בתמונותרקולאהתמונותאתרואיםשלנוהמשתתפיםשבובאופן

אנולמעשה,הסביבה.עלהמשתתףשלהמבטנקודתלהבנתכניסהנקודתכאלהתמונה
תיעודילצילוםבניגודהופקה.שבווהאופןהתמונה,המשתתף,שביןהיחסיםאתבוחנים

אתלתעדלמשתתפיםמאפשרPhotovoiceהאחר,אתמתעדיםצלמיםשבומסורתי,
התודעתיהערךלביןהדבריםביןתמידנמצאהדימויעליה.ולספרהעולםאתשלהםהראייה
).2011(פוקו,לדברים""המיליםביןפוקו,שכותבכפיאו,שלהם,



בתצלוםמתבונןכשהצלם).2019(מכטר,להקשרנדרשהדימויהאנושיתבתודעהשיובןכדי
הצילוםבמהלךשעברהתהליךושלהפנימיעולמותמונתשלשיקוףמקבלהואשצילם
מרחיבהאזולילו.שותפיםלהיותנוכללאשעברהתהליךשלהפרשנותללא).2015(בוצר,

שלחדשהתפיסהמחייבהוא–ודימוימטכניקהיותרהרבהשהואוטוענתהצילוםראייתאת
).2006(אזולי,אזרחות

,Wang(עיקריותמטרותשלושPhotovoiceלמתודולוגיית אתולשקוללתעד):2006
הקשבהשלבתהליךאנשיםעירובתוךהאדם,ושלהקהילהשלוהחולשההחוזקנקודות
וקהילתיים;אישייםבנושאיםביקורתיודיאלוגפנימיתהתבוננותלקדםפעילים;ודיאלוג

ולהגיע לקובעי המדיניות.

מחוסריבריאות,–מרחביםבשלושהPhotovoiceמתודולוגייתהתמקדהדרכהבתחילת
–צויןשכברכפי–מתבקשיםוהםמצלמהלידיהםמקבליםבמחקרהמשתתפיםוחינוך.דיור

בקבוצותניתוחידיוןלעוררמנסיםהצילומיםבאמצעותחייהם.שלשוניםהיבטיםלתעד
התיעודחשיבותעלמספריםהמשתתפיםהמחקר.משתתפיעםראיונותבמסגרתאומיקוד

המשתתפיםיוצריםשאותוהחזותיהתיעודביןהשילובעצםשלהם.האישיתמהזווית
שככלמידע,שלעשירהשכבהיוצרתהאישי,בקולםמכן,לאחרתגובתםלביןבמחקר
ביןהייחודיהשילובלחוד.הללומהדרכיםאחתכלבאמצעותמתקבלתהייתהלאהנראה

סיפורםאתולחשוףבמחקר,המשתתפיםאתלערבמסייעמחקרככליהללוהדרכיםשתי
Latz(בתערוכההממצאיםהצגתבאמצעותבמיזם,הקהילהשילובתוך et al., 2016.(

מיוחדים,צרכיםעםאנשיםחקרלמשל,Photovoiceל-אחריםמרחביםנוספוהשניםבמשך
משתתפישלההבנותבחקירתמסייעתPhotovoiceה-מתודולוגייתופליטים.הורות

שיטתשלנו.והתרבותיתהחברתיתהמציאותעלחדשותתובנותליצוקכדיוזאתהמחקר,
ציבוריים,מאבקיםלתודעהולהעלותלהחציןבניסיוןלציבוריהאישיהמרחבביןנעהזומחקר

מרחיבהPhotovoiceמתודולוגייתלמעשה,כך,ביקורתי.ושיחסיפוריםתמונות,באמצעות
,Sutton-Brown(ופוליטייםחברתייםמאבקיםשלכלילכדיהצילוםמשמעותאתכאמור
2014.(

המחקרשיטותעללביקורתבתגובהפותחוPhotovoiceכדוגמתשיתופיותמחקרשיטות
משתתפיהצבתהמסורתית,המחקרשיטתלעומתהבלעדית.הסמכותהואהחוקרשבהן

הגדרתזו,גישהתחתיותר.ומגוונתעצמאיתפעולהיכולתלהםמאפשרתבמרכזהמחקר
כסמכותמאשרמשגיחאומסייעכגורםיותרנתפסוהואמעטמשתנההחוקר

אתלהדגישהמשתתפיםאתמעודדתPhotovoiceמתודולוגייתבלתי-מעורערת.
,Sutton-Brown(שלהםהפרטיבסיפורולהתמקדשלהם,האישיותוהחוויותההיסטוריה

2014.(

בקהילותאוהשתתפותיאופיבעליבמחקריםבעיקרנעשהPhotovoiceב-השימוש
אתהמרחיבהובטוחה,נוחהשיחסביבתביצירתיעילהנמצאההמתודולוגיהשיתופיות.

Simmonds(נושאיםשלרחבלמגווןמודעותומעלההידע et al., 2015.(



,Sutton-Brown(בשיטתמחקרליצירתהדרושיםצעדיםתשעהישנם 2014)
Photovoice:

בשיטתבסיסיתהנחה–חברתייםומנהיגיםמדיניותקובעישלוגיוסבחירה.1
Photovoiceמובילומאזיניםצופיםקהלעםהנלוויםהסיפוריםלצדהצילומיםששיתוףהיא

הצופיםקהלבקרבובזיהויו.היעדקהלבבחירתיתרהחשיבותישנהכן,עלמדיניות.לשינויי
לאבקהלאםפוליטי.ושינוידיוןלהניעכדיכוחבמספיקשאוחזיםאנשיםלהימצאחייבים

יימצאו אנשים בעלי השפעה, אזי מטרת-העל של הנעת מהלך חברתי לא תתממש.

גיוסהליךעלמשפיעהמחקרשלההקשר–למחקרמשתתפיםשלקבוצהגיוס.2
מראשקובעשאותןבהגדרותתלויותהגיוסאפשרויותבוחר.החוקרשבוהמשתתפים

כגוןמסוימים,מאפייניםהמשקפיםאנשיםלמשוךכדיהחלטייםצעדיםנדרשיםאךהחוקר,
בעיקרמתמקדתPhotovoiceששיטתמכיווןבריאותי.מצבאומגבלותאתני,מוצאמגדר,

החוקרכאלהבמקריםאליה.גישהלהשיגקושייהיהלעתיםמודרת,אומוחלשתבאוכלוסייה
בתמחקרקבוצתאחרת.אוזוקהילהעלמידעקבלתלשםמקומייםלארגוניםלחבוריכול

בהנחההמשתתפים.ביןעמוקשיחלעודדכדימיטביתתהיהמשתתפיםעשרהעדשבעה
עשרהשלמקסימלימספרעדשוות,קבוצותלשתילחלקםעדיףמשתתפים,יותרשישנם

משתתפים בכל קבוצה.

הקבוצתיותהפגישות–קבוצתילדיוןאפשרותומתןלמשתתפיםהמתודולוגיההצגת.3
עלולדוןהמתודולוגיהעללהסבירהמשתתפים,ביןהיכרותליצורמטרתןהראשונות
מחקריהמשתתפיםבפנימציגיםצלמים.בהיותםהמשתתפיםשלהאחריותועלהסיכונים

באמצעותחברתישינוילהניעשלהםוהאפשרותהאחריותגודלאתלפניהםמציגיםעבר,
פועלם ומקיימים דיון על הפן האתי של הצילום.

נדרשתבני-אדם,עלמחקרהיאPhotovoiceששיטתמכיוון–מדעתהסכמהקבלת.4
אוהתרומהאודותהאפשרייםלמשתתפיםלהבהירצריכיםהחוקריםלהליך.אתיתהסכמה
הינהשההשתתפותלהםלהבהירוכןהמחקר,מטרתאודותבהשתתפותם,שכרוךהסיכון

בעדשתללכודעשוייםשהםהמשתתפיםבפניולהדגישלהתייחסגםנכוןבהתנדבות.
אתיותשאלותעלדגשלשיםוישבמחקר,משתתפיםשאינםאחריםאנשיםהמצלמה

הנובעות מכך.

נושאבוחריםכללבדרךPhotovoiceבשיטתחוקרים–לצילוםהתחלתינושאהצבת.5
ענייניםאובעיותמסוימות,שאלותלבחורמהמשתתפיםמבקשיםמכןולאחרראשוניכללי

להיותצריךהחוקרמציעשאותוהנושאלנושא.בהתייחסלדוןירצושעליהםנוספיםונושאים
נוספותלשאלותלאפשרכדימספיקרחבזאתעםיחדאךבמחקר,להתמקדכדידיומצומצם

לצוף מהדיון הקבוצתי.

שלרחבבמגווןלבחורניתן–בהןהשימושאופןוסקירתלמשתתפיםמצלמותמתן.6
טלפוניםאווידיאופילם,מצלמותדיגיטליות,חד-פעמיות,במצלמותאםביןצילום,אמצעי

פיתוחאופןלמשלנוספים,שיקוליםלהיותיכוליםאךתקציבי,הואהשיקוליםמןאחדחכמים.
מעניקשהצלםהמשמעותאוהתמונהתוכןהואבמחקרהמכריעהגורםעריכתן.אוהתמונות



הצילוםאביזראתלמשתתפיםלהכירנועדהההדרכהזאת,עםהתצלום.איכותולאלה,
וללמדם כיצד ניתן להפיק את המרב מהצילום.

בהגדרתורקאךתלויהצילוםמשימתלטובתלמשתתפיםשישהזמןמשך–צילוםזמן.7
במחקריםואחרות.אלוממגבלותמושפעתלחוקרשישהזמןשמסגרתסבירהפרויקט.

בימיםהצילוםמשימתאתלמצותיאלצוהמשתתפיםמשבועייםפחותשאורכיםקצרים
מלאכתאתלמצותרבותהזדמנויותלמשתתפיםיהיוטווחארוכישבמחקריםבעודבודדים,
הצילום.

שיח.להניעכדיהתמונות,שיתוףהואPhotovoiceבשיטתחשוברכיב–דיוןפגישות.8
הדיוןבשלבלכן,עצמו.הצילוםולאהצילוםשלהפרשנותהואPhotovoiceב-הדגשכאמור,

אתומאיריםהקבוצהחברייתרעםוהסיפוריםהצילוםאתחולקיםהמשתתפיםהקבוצתי,
תוכן התמונה לפי נקודת מבטם.

תלויזהשלב–המדיניותקובעיעםוהסיפוריםהצילומיםלשיתוףתבניתקביעת.9
להתבטאויכולותומגוונותשונותחברתישינוילהנעתהשיטותובמטרותיו.המסויםבפרויקט
חשיפתמנהלים.ועדבפניוהסבריםבמצגתאוהרחבלקהלותערוכותמיצגיםבהקמת

כאשרבמחקר.הציבוריהענייןמידתאתלהגדיליכולהבהחלטתקשורתלגורמיהאירועים
שאלותעללענותהצילומים,הצגתבפרקלהשתתףיכוליםהמחקרמשתתפיאפשרי,הדבר
המשמעותאתגםלהציגלהקפידחשובמהמחקר.שלהםהתובנותאתולחלוקהקהל

שיתוףתבניתבכלעצמםהצילומיםאתרקולאשלהםלצילומיםהעניקושהמשתתפים
שתיבחר.

אתשצילםהמשתתףאלשמופנותמרכזיותשאלותחמשסביבנעשהבתמונותהדיון
ביקורתיתתודעהלפתחהשאלותמטרתכולה.לקבוצהמתפתחהדיוןובהמשךהתמונה,

החל משלב זיהוי הבעיה ועד שלב מציאת פתרון אפשרי.

השאלות הן:

מה את.ה רואה בתמונה?

מה בעצם קורה בתמונה?

איך זה קשור לחיים שלנו?

למה מצב זה או כוח זה קיים?

מה ניתן לעשות לשינוי המצב?

אףעלאחר.מחקרשדהאותחוםלכלבדומהמגבלות,גםכמובןישPhotovoiceלשיטת
חסרונותישנםחברתיים,שינוייםלהניעבניסיוןהמשתתפיםמעורבותשלהמובהקהיתרון

גבוההלהיותיכולהPhotovoiceבשיטתמחקרעריכתעלותוזמן.עלותלמשלבולטים,
המחקרועוד.הצילומיםעיבודהקבוצה,גודלהצילום,ציודאיכותכמולמשתניםבכפוףמאוד,

.Photovoiceמחקרעריכתשלהשלביםאתלעבוראותםומחייבמהמשתתפיםרבזמןגוזל



ולכןהמחקר,באמצעלפרוששנאלציםאומלכתחילהלהשתתףששיםלארביםכך,בשל
אתויסיימובהתחייבויותיהםיעמדואשרלמשתתפיםכלשהופיצוימציעיםרביםחוקרים
,Sutton-Brown(המחקר 2014.(

כיצדלומדמצלמה,מקבלמשתתףוכלחד-פעמיות,במצלמותמשתמשיםמהחוקריםחלק
חד-פעמיותבמצלמותהבחירהרוצה.הואאשראתלצלםזמןלווניתןבהלהשתמש

כמולכך.תקציבשאיןאומתקדםציודמצריךשאינוקטןבפרויקטשמדוברבעובדהמוסברת
ולכןבפרויקט,אותולשמששיוכלצילוםציודישמהמשתתפיםאחדשלכללהניחניתןלאכן,
ולרשותלתפעול,פשוטותהןחד-פעמיותמצלמותהמשתתפים.ביןשוויוןשייווצרבטוחלא
בפעולתיותרומחושביםשקוליםהמשתתפיםכך–תצלומים27בדיוקעומדיםמשתתףכל

התקציבאתלתכנןויכוליםהתמונותפיתוחעלותתהיהמהמראשיודעיםהחוקריםהצילום.
Simmonds(לכךבהתאם et al., 2015.(

Photovoiceעלםבעמותת

photoבעמותתלהתנדבהתחלתי2015בשנת is:raelנוערעםצילוםבאמצעותבעבודה
חידדתיונערות.נעריםשלקבוצהעםבעבודההתחלתיהארץ.במרכזבמקלטסיכוןבמצבי

הפוטנציאלאתלבדוקרציתיהמתודולוגיה.משמעותאתיותרשהבנתיככלשליהעשייהאת
דרךלראותבסיכון,נוערשלוחברתיותאישיותפרספקטיבותבתיעודPhotovoiceשל

לביאן,(הללוהשיחותהצילומיםבאמצעותקולםאתולשמועעולמםאתשלהםהעיניים
לשלוטלמשתתפיםאפשרההיאמטרות:שתישירתהPhotovoiceמתודולוגית).2018

במשך–ארוךזמןבטווחנתוניםאיסוףתהליךאפשרהוהיאסיפקו;שהםובידעבתמונות
חצי שנה נאספו תמונות ותיעודי שיחות.

אותם,להנחותהיהתפקידיפרשני.תוכןניתוחשלבדרךנותחוהנלוויםוהנרטיביםהתמונות
לקודדסייעתימכןלאחרהמשתתפים.שצילמותמונותעלורפלקציהסיפוריםשיחה,לאפשר

חצילאחרהתהליך,בסיוםלפעולה.שתקראתערוכהלהבנותכדימהדיון,העוליםהנושאים
בנושאיםפתוחשיחנוצרביותר.משמעותייםהיוקבוצתייםהתהליכיםכינראהשנה,

יחסהנושאים:עלוהיתרביןהסימבולית.ובמשמעותםהצילומייםבדימוייםהמשתקפים
חברתילענייןהפךהצילוםמינית.וזהותזהותביטוי,חופשסטיגמות,בסיכון,לנוערהחברה
רקולאבפייסבוקמסרבעלותתמונותולפרסםלצלםממשיכיםמהמשתתפיםחלקמשותף.
משתייכים,הםשאליההקהילהאודותעלשלהםההבנההועצמהכן,כמוהסגורה.בקבוצה
הםלמשל,כךבקהילה,שלהםהמעורבותוגברהקהילתםאתשלהםהביטויאופןהתחדד

"חופשהיהלתערוכהשבחרוהנושאשהתאבד.חברשללזכרוערבויזמובהפגנותהשתתפו
Hillelהביטוי( Lavian, 2018(."

Wangמחקר.שלשוניםבתחומיםמשמשתPhotovoiceמתודולוגיית כימציין)2006)
היבטיבכלהצעיריםשלמעורבותםהואPhotovoiceבשיטתנוערבנישלספציפימאפיין

זהתורמיםוהחוקריםמדיניותקובעיהצעירים,שבומשותפת,למידהתהליךזהוהמחקר.



תודעהלפיתוחשתורםתהליךמהם;אחדכלשלהמומחיותומןמזהזהולומדיםלזה
ביקורתית.

ומיניקלרקטלניידיעלשאותרונוערבניעלהשפעהתחומישלושהPhotovoiceל-
)Catalani & Minkler, הפרויקטשלשהתוצאהמרגישיםהנוערבני–העצמה):2010

השימושבקהילה.ומעורבותוצורכיהן;קהילותיהםאתמביניםצעירים–הבנהלהם;שייכת
להםשמייחסיםכךעלולערערקדומותדעותנגדלצאתלצעיריםלעזורעשויצילוםבשיטות

ומקורהפעולהיכולתבהדגשתלעזורעשויותצילוםשיטותהחלטות.בקבלתמיומנותחוסר
,Aldridge(שלהםהכוח 2014.(

להיותהמעבר,Photovoiceשיטתשלהעוצמהאתהבנתיהקבוצהעםעבודתיבמהלך
מתנדביםלהכשירהחלטנובעמותהמשותפתבחשיבהמחקרית.מתודולוגיה

שהןפיעלאףהעמותה,מטרותחברתי.ושינויהעצמהקול,להשמעתככלי,Photovoiceב-
באמצעותחברתישינויעלהואהדגשמחקר.מכוונותאינןמתודה,אותהעלמבוססות
דגשישנובקהילות.הידעושמירתמנחיםהכשרתבאמצעותידע,והפצתבקהילותהתנדבות

חברתי,שיחלייצרבמטרההארץ,במרכזהצילוםלפסטיבלמעברהתצוגה,פלטפורמותעל
לכנותבארגוןהוחלטלכןמדיניות.לקובעיולהגיעהקהילהאתלהעציםקולות,מגווןלהשמיע

photoהחברתיתהפעילותאת Is:voice.התנסותתיאוריה,שתכלוללימודיםתוכניתבנינו
החלעברוומנחיםמנחותמאותומטרותיו.התהליךשלהבנהובנייתעצמםהמנחיםשל

הארץ.רחביבכלקבוצותמאותוהנחוהלמידהתהליךאת2016משנת

עלהמבוססתוצדק,אתיקהשלבגישהלנהוגהמתנדביםאתמנחיםאנחנוהדרךכללאורך
לזהזהוערביםקשוריםוהאחרשהעצמילכךמודעותמתוךהאחר,כלפיואכפתיותדאגה

).1995(גיליגן,

מסקרםשאמרהשלנו",החייםעללספריכוליםאנחנו"רקבמשפטהמאמראתפתחתי
photoסדנתבסיוםאתיופית,נערהתשרי,שפראו Is:voiceאבבה,באדיסשהתקיימה

אתיופיה. אסיים בתיאור הסדנה.

Photoארגוןידיעלשאורגןבמסעבאתיופיה,למדבריצאנו2018בשנת Is:rael.לפני
הממתיניםאיש,3,000כ-המונהאבבה,באדיסהיהודיתבקהילהביקרנולמדברשיצאנו

ישן,ברזלשערמאחוריהעיר,בשולילישראל.לעלותגדולהבהשתוקקותשנהעשריםכבר
מטעםלבעייתםפתרוןאיןמדועולהביןזעקתם,אתלצעוקגדולה ומנסיםבדלותחייםהם

אף גורם רשמי בארץ.

חבריאתשאלנוצילום.באמצעותקוללהשמעתביותרהנכוןהמקוםזההיהמבחינתי
חזרנובמדברשבועאחריאכן,נכונות.הביעווהםכזהלמפגששנחזורירצואםהקהילה
מאתיופיהמשתתפיםשלקולותלהעלותבמטרהשעותכמהשלמפגשוערכנולקהילה

הבינלאומיהצילוםבפסטיבלשיוצגווסיפוריםתצלומיםבאמצעותישראל,לארץולהביאם
Photoעמותתבארץשעורכתהשנתי Is:rael.



שחזרנואחרישנהכחצימצבם.אתצילוםידיעללהביענתבקשובקבוצההמשתתפים
צילומיםהוצגוובוהשביעי,הבינלאומיהצילוםפסטיבלבארץהתקייםלאתיופיהמהמסע
שתילהלןהצילום.עלשלהםהיגדיםהופיעותצלוםכללצדבקהילה.הנוערידיעלשצולמו

דוגמאות:

המקווה – גסטאו פיסקאו

אזיהודיםלאשהםאנשיםוישאתם,כמושבאים,אורחיםישהמקווה.זהלנשיםחשובהכי
רציתי להראות להם את המקווה. במקווה יש מים של גשם ויוצאים מהמקווה מקודשים.

בקבוק – טגבו וורקו

בסוףוחול.מיםלוישובפניםלזוזיכוללאוהואבחוטהבקבוקאתשמחזיקיםרואיםאנחנו
האדמה.בתוךשלנוהחייםככהאנחנוגםזמן.לוייקחאבלהפרחאתלהוציאיכולהוא

אנחנו לא יכולים לזוז. אם אני רוצה לעלות עכשיו אני לא יכול לעלות אבל בסוף נעלה!

הקבוצה,חבריעםבקשרנשארנוזמןאותוכלשם.שנעשההתהליךשלקצרסרטוןגםהוצג
והגיעוסטודנטבאשרתלארץהגיעוהקבוצהמחברישנייםלשמחתנולתערוכה.הוזמנושאף
היהביותרהמרגשיםהרגעיםאחדלמדו.שבהמהישיבהחבריהםעםבפסטיבללבקר

באתיופיה.הקהילהועלשלהםהעבודותעלבתערוכהלמבקריםמסביריםלראותם
לשמחתנו שלושה מהמשתתפים עלו השנה לארץ.

לאוכלוסיותלסייעבניסיוןהקודמתהמאהבסוףפותחהמחקרכשיטתPhotovoiceלסיכום,
בנושאיםקולןאתלהשמיעשיוכלוכדיביקורתית,תודעהאצלןולפתחומודרותמוחלשות
השניםבששמצטברמניסיוןלשינוי.ולהניעהמדיניותלקובעילהגיעלהן,החשובים



כזה,מתהליךנשכרתלצאתיכולהקבוצהשכללומריכולהאנימגוונותבקהילותהאחרונות
משלבהחלהשלבים,בכלשותפיםהמשתתפים"מודר".או"מוחלש"שלבהגדרהצורךואין

עליונהחשיבותישנהמכך,יתרההממצאים.הצגתועדהדיונים,שלבעבורההכנות,
זוהיאלצילומיםשלהםהפרשנותהמחקר.משתתפימצדלתמונותהפרשנותלמתןומכרעת

הממצאיםבהצגתדילאאךלעבודתם.משמעותומעניקהבמלואההתמונהאתשמשלימה
חברתיבמצבולעזורלהשפיעלנסותיוכלושאלוכךהמתאים,לקהללהגיעישוהתמונות,

שלכמומחיםהמשתתפיםאתממקמתזומתודולוגיהלשנות.המשתתפיםמבקשיםשאותו
דרך–הסביבהעםלחלוקמבקשיםשהםהידעעלמלאהבשליטהמחזיקיםאשרידע,

המחקר או דרך הצגת התמונות בתערוכה.
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