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“החברה שופטת אותנו רק לפי מה ששונה: 
הרסטות, הפירסינג והקעקועים”

Photovoice – פרקטיקה להעצמה של 
נוער במצבי סיכון

ד”ר רבקה הלל לביאן1

תקציר

שבועית  צילום  בסדנת  במסגרת  סיכון  במצבי  נוער  קבוצת  ללוות  הייתה  המחקר  מטרת 
קיבלו  המשתתפים  סיכון.  במצבי  לנוער  במקלט  החוקרת  ידי  על  בהתנדבות  שהונחתה 
אישית  העצמה  של  מפרויקט  כחלק  סביבתם  את  לחקור  להם  המאפשר  ככלי  מצלמות 
אישיות  פרספקטיבות  בתיעוד   Photovoice של  הפוטנציאל  את  לבדוק  כדי  וכן  וחברתית, 
מתן  של  פרקטיקה  היא   )Wang, 1997(  Photovoice סיכון.  במצבי  נוער  של  וחברתיות 
מצלמות לחברי קבוצה כדי לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מהעצמה 
תהליך  את  המדגיש   )1981( פריירה  של  גישתו  על  מתבססת  הפרקטיקה  וחברתית.  אישית 
ההעצמה שיכול לצמוח רק מתוך הקהילות עצמן וכן על התאוריה הפמיניסטית הטוענת כי ידע 

.)Fine et al, 2003( נבנה דרך יחסים חברתיים

שיטת המחקר היא איכותנית ונשענת על גישה פמיניסטית רדיקלית; אוכלוסיית המחקר כללה 
יומן  )14–18(. כלי המחקר הם צילומים של משתתפי הקבוצה, תיעוד שיחות,  שבעה בני נוער 
הצילום  כי  עולה  מהממצאים  תוכן.  ניתוח  בוצע  בהם  סגורה,  פייסבוק  בקבוצת  ושיח  חוקר 
ִאפשר שיח פתוח על נושאים המשתקפים בדימויים הצילומיים ובמשמעותם הסימבולית עבור 
המשתתפים. הנושאים הדומיננטיים שעלו בשיחות היו: תיוג, סטיגמות, אינטימיות וזהות מינית. 
נוצרה הזדמנות לקשר בלתי אמצעי ולהמחשת חוויית הִנראות, וכן לאינטראקציה עם הסביבה 

ומעורבות חברתית של הנערים במרחב שסביב המקלט.

מבוא 

בארץ,  דיה  מוכרת  שאיננה   Photovoice מתודולוגיית  בהפעלת  היא  זה  מחקר  של  הייחודיות 

אישית  העצמה  של  מתהליך  כחלק  סביבתם  את  לחקור  למשתתפים  כמאפשרת  ובבדיקתה 

וחברתית. לפני ארבעה עשורים, בשירותי הצבאי בנח”ל, הדרכתי ‘חבורת רחוב’ – השם המקובל 

דאז לנוער במצבי סיכון. ההתנסות הזו הייתה כל כך משמעותית עבורי שהיה לי ברור שזה מה 

1  ראש תכנית הלימודי לתואר שני בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך
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היוזמת בארץ  ‘פלטפורמה’  לי, דרך עמותת  הוצע  לפני כשנתיים  בחיי הבוגרים.  שארצה לעשות 

את פסטיבל הצילום הבין-לאומי, לעבוד בהתנדבות עם נוער במצבי סיכון במקלט במרכז הארץ. 

התחלתי בעבודה עם קבוצה של נערים ונערות. במקביל, כחוקרת, החלטתי גם לחקור את עבודתי, 

.Photovoice ופניתי לספרות המקצועית ונחשפתי למתודולוגיית

מבנה המאמר כולל רקע תאורטי שמתמקד בשני מושגים מרכזיים: נוער במצבי סיכון, הגדרותיו 

המתודולוגיה  פרק  יופיע  מכן  לאחר  בבסיסה.  העומדות  והתאוריות   Photovoice ומאפייניו, 

ולאחריו יוצג פרק הממצאים והדיון.

נוער במצבי סיכון

בישראל, נכון לשנת 2014, כ-16% מכלל הילדים ובני הנוער בישראל, שהם כ-400,000 ילדים 

ובני נוער, מוגדרים כנתונים במצבי סיכון. נוער זה אינו מממש את זכויותיו הבסיסיות לביטחון, 

קיימת  סיכון’  במצבי  ‘נוער  המושג  בהגדרת   .)2015 )ג’ויינט-מאיירס-ברוקדייל,  וכבוד  הגנה 

הבחנה בין חשיפה של המתבגר לקבוצת מבוגרים הנוהגים באופן שלילי ומשום כך הוא חשוף 

)להב,  בטוחים  לא  מין  יחסי  וקיום  החינוך  ממערכת  נשירה  כגון:  סיכון,  לקיחת  לבין  לסיכון, 

לחיזוי  וההגדרה משמשת  גבוה  לסיכון  נמוך  נעים מסיכון  גורמי הסיכון   .)2006 2004; שמיד, 

 Schonert-Reichl,( הסיכון  התממשות  את  שתמנע  התערבות  תכנית  לבנות  כדי  מאורעות 

.)2000

‘נוער  המונח  הנושא.  את  החוקר  או  המטפל  לגורם  בהתאם  ונקבע  אחיד  אינו  במושג  השימוש 

מתאר  טיפוח’,  ו’טעוני  רחוב’  ‘חבורות  שוליים’,  ‘נוער  המונחים  את  שהחליף  סיכון’,  במצבי 

2015(. שמיד  ורומי,  )גרופר  מתבגרים המתקשים להשתלב על פי הנורמה החברתית הקיימת 

)2006( שעסק בבחינת מצבם של ילדים ונוער במצבי סיכון בישראל ציין כי אלה הם ילדים החיים 

יכולתם  נפגעת  ובסביבתם. כתוצאה ממצבים אלו,  במצבים המסכנים אותם בקרב משפחתם 

למשפחה,  השתייכות  התפתחות,  בריאות,  פיזי,  קיום  האלה:  בתחומים  זכויותיהם  את  לממש 

והשתתפות חברתית, הגנה מפני  ובריאות רגשית, השתייכות  רווחה  מיומנויות,  ורכישת  למידה 

אחרים ומפני התנהגויות מסכנות שלהם עצמם.

לעתים לוקים המחקרים על נוער במצבי סיכון בחוסר רגישות תרבותית של החוקרים למהות 

והתוצאה היא חוסר מידע על התחושות והמחשבות של בני הנוער עצמם.  הסיכון עבור הילד, 

 Ungar; 2004,( מצב זה חמור לאור ההבנה שתובנה של סיכון אצל נוער שונה מזו של המבוגרים

עצמם,  המתבגרים  של  ולמחשבות  לתחושות  לדעות,  גם  להתייחס  שיש  מכאן   .)Mann, 2005

.Photovoice דבר שיכול להתבצע באמצעות
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Photovoice: רקע תיאורטי

 )Wang & Burris, 1994 ,1997( בוריס  ואן-מרי  וונג  קרוליין  ידי  על  פותחה   Photovoice
מוחלשות  מקבוצות  למשתתפים  מצלמות  מספקים  חוקרים  שבאמצעותה  כמתודולוגיה 

זו  טכניקה  בצילום.  השימוש  באמצעות  להם  חשובים  נושאים  לתעד  שיוכלו  כדי  מודרות,  או 

וכן דרך לחקור  ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם  מציעה למשתתפים דרכים חדשות 

את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי, כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. 

שותפים  הם  שלהם;  בחייהם  מומחים  שהמשתתפים  הרעיון  על  מבוססת   Photovoice
חשיבות  בעלי  שהם  הנושאים  את  לבטא  וחופשיים  הידע,  יצירת  בתהליך  פעולה  ומשתפי 

 .)Genoe & Dupuis, 2013; Rania, Migliorini, Rebora, & Cardinali, 2015) עבורם

שלוש מטרות עיקריות עומדות בבסיס ה-Wang, 2006( Photovoice(: לתעד את נקודות החוזק 

פעילים;  ודיאלוג  הקשבה  של  בתהליך  אנשים  עירוב  תוך  האדם  ושל  הקהילה  של  והחולשה 

קולם  את  להשמיע  וקהילתיים;  אישיים  בנושאים  ביקורתי  ודיאלוג  פנימית  התבוננות  לקדם 

שיורחבו  תאורטיות,  גישות  שלוש  על  מתבססת  זו  מתודולוגיה  המדיניות.  קובעי  של  באוזניהם 

להלן: פדגוגיה ביקורתית, פמיניזם וצילום תיעודי. 

1981( - פדגוגיה ביקורתית  1. גישתו של פאולו פריירה )

נולד למשפחה  חינוך. פריירה  ותאורטיקן רב-השפעה של  פאולו פריירה היה מחנך ברזילאי 

ורעב בתקופת השפל הגדול של  שנת  זה, חווה עוני  וכמו אחרים ממעמד  מהמעמד הבינוני 

1929. התנסות זו השפיעה על השקפת עולמו החינוכית. בשנת 1946 מונה למנהל  המחלקה 

תהליך  על  דגש  שם  פריירה  פרנאמבוקו.  מדינת  של  הסוציאלי  השירות  של  ותרבות  לחינוך 

ההעצמה שיכול לצמוח רק מתוך הקהילות עצמן. הדיאלוג הפדגוגי על פי פריירה היא  שיח 

שוויוני בין מורה לתלמיד, שיח הנובע מחיי הלומדים ומבוסס על כבוד הדדי. באמצעות  דיאלוג 

זה, המורה מסתמך על עולמם התרבותי של הלומדים; המורה והתלמידים לומדים דרך  השיח 

המשותף. לדברי פריירה, יש צורך לקדם שינוי חברתי כדי לאפשר לאדם לזהות את  האזורים 

איכות  ושיפור  הפרט  ברמת  שינוי  לייצר  נועד  הדיון  ודיון.  דיאלוג  באמצעות  בחייו  הבעייתיים 

החיים החברתיים.

פריירה עסק בפיתוח של ‘תודעה ביקורתית’, הבנה עמוקה של האופן בו העולם עובד בתחומים 

‘תודעה  במונח  שלו.  מצבו  על  להשפיע  יוכל  שהאדם  כדי  כוח,  ויחסי  פוליטיקה,  חברה,  של 

מצבם.  על  ביקורתית  חשיבה  באמצעות  שדוכאו  מי  של  לתהליך  פריירה  התייחס  ביקורתית’ 

לדבריו, ניתוח הכוחות המעצבים את חייהם הוא צעד ראשון בדרך לשינוי. במונחים של פריירה, 

ויומיומית שמשפיעה על  התמונות משמשות קוד שמשקף מציאות חברתית, פוליטית, כלכלית 

לפדגוגיה  כי  מדגיש  הוא  ללמד”  המעזים  לאלה  למורה,  “מכתבים  בספרו  אנשים.  של  חייהם 
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הדיאלוגית יש לא רק חשיבות פוליטית, אלא גם חשיבות מתודולוגית מפני שאמנם המשתתפים 

2015(. כלומר, גם המשתתפים  )פריירה,  בדיאלוג מעורבים בתיאור האירוע, אך גם בפרשנותו 

שצילמו,  הצילומים  את  מפרשים  מצלמים,  שהם  תוך  הנלמד  בחומר  מעורבים  החוקרים  וגם 

ביטוי  מאפשר  בהיותו  דיאלוגי,  חינוך  לדבריו,  לתיקונו.  דרכים  ומציעים  העולם  את  מפרשים 

והקשבה, הוא ביטוי לעמדה ערכית המציבה את המשתתפים בעמדה של הקשבה הדדית ולכן 

באפשרותו של החינוך הדיאלוגי להציף בעיות אמיתיות כמו גם מחשבות על שינוי המצב הקיים. 

מכאן שדיאלוגים רבים כאלו יוכלו לשנות את החברה )פריירה, 2015(.

2. התאוריה הפמיניסטית: תאוריה של זכויות אדם

עניינה של התאוריה הפמיניסטית בדרך בה חברה צריכה לפעול כדי שתהא צודקת. היא דנה 

הזרמים  לכל  המשותפת  האונטולוגית  המוצא  עמדת  אותן.  לתקן  ניתן  וכיצד  בחברה  בבעיות 

על  בה  נאבקות  חברתיות  וקבוצות  קונפליקטים  רוויה  האנושית  שהחברה  היא  הפמיניסטיים 

מהווה  הפמיניזם   .)2014 והקר,  לביא-אג’אי  )קרומר-נבו,  והחומרניים  החברתיים  משאביה 

מטרת  החברתיים-כלכליים.  הפערים  סוגי  את  ובוחן  החברה  על  וחברתית  משפטית  ביקורת 

הפמיניזם היא לחשוף אי-צדק ולתבוע את שינויו. הוא מדגיש את חשיבות ‘השמעת הקול’ של 

דיאלוג  ידי  על  חברתיים  יחסים  דרך  נבנה  ידע  כי  היתר,  בין  וטוען,  כוח  בעמדת  שאינן  קבוצות 

והצגת צרכים של הצדדים )קמיר, 2002(. 

כפי  חזון’  עם  ‘פמיניזם  או  הרדיקלי  לפמיניזם  מתחבר  זה  מחקר  הפמיניסטיים,  הזרמים  מתוך 

שמכנה אותו הוקס )2002(: מערכות של דיכוי מכל סוג שהוא קיימות רק בהקשר חברתי ופועלות 

בחשיבתה  שינוי.  יאפשר  זו  מציאות  עם  עימות  רק  כן  ועל  נוספות,  דיכוי  מערכות  לכמה  ביחס 

של הוקס שלושה מושגים עיקריים: תודעה ביקורתית, פוליטיקה של זהויות ושוליים. אדם בעל 

תודעה ביקורתית לא יקבל מערכות דיכוי כעובדה נתונה, אלא יפעל לשינוי. מטרתה העיקרית 

של הוקס, כמו גם של פריירה )1981(, היא יצירה של תודעה ביקורתית בקרב תלמידיהם. הוקס 

זהויות  וכתיבה של שחרור  זהויות. בעיניה, רק תהליך פסיכולוגי כזה של מחקר  טוענת לניפוץ 

יביא לריפוי ולחיזוק הזהות הבין-מעמדית והבין-מגדרית. בהגותה של הוקס, המושג השלישי - 

שוליים - הם עמדה פוליטית חברתית רדיקלית, אתר של יצירתיות שבו נקבע בעצמנו מה אנו 

רוצים להיות וכיצד, ולא נחכה להכרה של השולט בלגיטימיות שלנו )מוצפי-האלר, 2007(. 

ולמען  יום אפיסטמולוגי חדש. מעבר למחקר על נשים  המחקר הפמיניסטי הביא ליצירת סדר 

נשים, החלו לחקור גם קבוצות מוחלשות כגון מיעוטים גזעיים ואתניים וגם החלו לסמן אנשים 

פי  על  וקולותיהם.  חוויותיהם  על  לשמוע  ראוי  מחקר  וכשדה  לגיטימי  ידע  כמקור  השורה  מן 

אפיסטמולוגיה זו, תנאי להבנת מבני הכוח והיכולת להיחלץ מהם הוא הבנת המציאות דרך עיני 

המשתתפים. הצבת התנסויות המשתתפים במרכז המחקר מלמדת ראייה מורכבת של עולמם 

 ,)1981( פריירה  של  הגותו  גם  כמו  הפמיניסטית,  האפיסטמולוגיה  הנחקרת.  השאלה  של  או 

יחסי כוח  ופועל בתוך מערך של  מובילה להבנה שכל מחקר הוא פוליטי מכיוון שהוא מתקיים 

)קרומר-נבו, לביא-אג’אי, הקר, 2014(.



193 Photovoice – פרקטיקה להעצמה של נוער במצבי סיכון   |   ד”ר רבקה הלל לביאן 

3. צילום תיעודי 

הצילום   .)Rose, 2012( ידע  בניית  על  משפיעים  חזותיים  דימויים  חזותי;  הוא  כיום  שלנו  ההווה 

עמדת  נטולי  לאנשים  קול  להעניק  מטרתו  חברתי.  לשינוי  להביא  קרובות  לעתים  נועד  התיעודי 

כוח, לאפשר להם לשתף את סיפוריהם ואת תפיסות העולם שלהם. התצלומים אינם רק מסמך 

של אובייקט קיים, אלא גם פרשנות של העולם שנעשית על ידי הצלם. במאמר ביקורתי על צילום 

תיעודי, רסלר )2006( טוענת כי תכליתו של הצילום התיעודי לייצג חזותית מודעות חברתית בתוך 

תפיסת עולם ליברלית. לדבריה, לרוב צילום כזה נושא מידע על קבוצת אנשים נטולי עמדת כוח 

כי הצילום   )2006( אזולאי  טוענת  זו  דווקא לאלה המבוססים חברתית. כהמשך לתפיסה  וממוען 

הוא מכשיר של כוח שאיננו ניתן לפירוק מן היסודות המרכיבים אותו - מצולם, צלם וצופה. תורת 

הצילום על פי אזולאי )2006( מבוססת על ניתוח הצילום כצירוף בין שני מפגשים משלימים: האחד 

בין המצלמה, הצלם והמצולם, והאחר בין הצילום לצופה. צירוף שני המפגשים הופך את הצילום 

לאירוע רב-ממדי. גם אם תופסת המצלמה מציאות ולא רק מפרשת אותה, עדיין התצלומים הם 

פרשנות של העולם שנעשית בידי הצלם: “התצלומים אשר כשלעצמם אינם יכולים להסביר דבר 

הרי הם הזמנות אינסופיות לדדוקציה, לספקולציה ולפנטזיה” )סונטאג, 2012, עמ’ 28(. 

Photovoice: כלי הבעה חזותי לנוער במצבי סיכון 

לתהליך  חזותית  אמנות  מתוך  הצילום  אופי  את  מרחיב   Photovoice במתודולוגיית  השימוש 

חברתי ופוליטי רב-משתתפים. כוחה של Photovoice הוא לא רק בתמונות אלא גם בפרשנויות 

הדיאלוגיות, אשר יובהרו במהלך שלב הדיון. כאשר החוקר מבקש שהמשתתפים יספרו או יכתבו 

סיפורים על הצילומים, המשתתפים שולטים באופן שבו החוקרים מפרשים את התמונות. בדרך 

ואנו  עצמן,  בתמונות  רק  ולא  רואים את התמונות  שלנו  שבו המשתתפים  באופן  מעוניינים  אנו  זו 

מתייחסים אל התמונה כאל נקודת כניסה להבנת נקודת המבט של המשתתף על הסביבה. בניגוד 

לצילום תיעודי מסורתי בו צלמים מתעדים את האחר, Photovoice מאפשרת למשתתפים לתעד 

את הראייה שלהם את העולם ולספר עליה. כשהצלם מתבונן בתצלום שצילם, הוא מקבל שיקוף 

של תמונת עולמו הפנימי ושל התהליך שעבר במהלך הצילום )בוצר, 2015(. 

מגבירה   :)Catalani & Minkler, 2010( נוער  בני  על  השפעה  תחומי  שלושה   Photovoice ל- 

העצמה, כאשר בני נוער מרגישים שהתוצאה של פרויקט שייכת להם; מגבירה את האופן שבו 

צעירים מבינים את קהילותיהם ואת צורכיהם; מעצימה מעורבות בקהילה. נוסף על כך השימוש 

על חוסר המיומנות  כנגד דעות קדומות  לעזור לצעירים להביע התנגדות  צילום עשוי  בשיטות 

 Aldridge,( שלהם  הכוח  ומקור  הפעולה  יכולת  בהדגשת  לעזור  וכן  החלטות,  כמקבלי  שלהם 

המשתתפים  של  מעורבותם  הוא   Photovoice-ו נוער  בני  של  נוסף  ספציפי  מאפיין   .)2014

בכל היבטי המחקר: המדובר בתהליך למידה משותף שבו הצעירים, קובעי מדיניות והחוקרים 
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לפיתוח  שתורם  תהליך  מהם;  אחד  כל  של  המומחיות  ומן  מזה  זה  ולומדים  לזה  זה  תורמים 

.)Wang, 2006( תודעה ביקורתית

ב-  השימוש  תורם  אופן  באיזה  הייתה:  זו  עבודה  של  המרכזית  המחקר  שאלת  כן,  על  אשר 

שאלות  סיכון.  במצבי  נוער  של  האישיות-חברתיות  הפרספקטיביות  לתיעוד   Photovoice
המשנה הן:

כיצד משתקפים העולם והקול האישי שלהם בתוך הצילומים והשיחות שנערכו? א. 

מהם הנושאים והסוגיות שהצילום ִאפשר שיחה פתוחה עליהם? ב. 

איזה תהליך ִאפשר הצילום? ג. 

שיטה 

צוהר  לפתוח  שנועדה  צילום  בסדנת  סיכון  במצבי  נוער  קבוצת  ללוות  הייתה  המחקר  מטרת 

נועד גם לבדוק את  לחקירת סביבתם כחלק מפרויקט של העצמה אישית וחברתית. התהליך 

סיכון:  במצבי  נוער  של  וחברתיות  אישיות  פרספקטיבות  בתיעוד   Photovoice של  הפוטנציאל 

לראות דרך העיניים שלהם את עולמם, לשמוע ולהשמיע את קולם באמצעות צילומים ושיחות 

על הצילומים.

שבאמצעותה   Photovoice במתודולוגיית  רדיקלית,  פמיניסטית  איכותנית  היא  המחקר  שיטת 

לתעד  שיוכלו  כדי  מודרות,  או  מוחלשות  מקבוצות  למשתתפים  מצלמות  מספקים  חוקרים 

נושאים חשובים להם באמצעות השימוש בצילום. 

אוכלוסיית המחקר מונה שבעה בני נוער בגילי 14–18 שהשתתפו בסדנת צילום שבועית במשך 

חצי שנה שהונחתה בהתנדבות על ידי המחברת, במקלט של נוער במצבי סיכון במרכז הארץ. 

וארבע   ,17 בת  ואחותה   14 בת  אחת  נערה   ,17 בן  נער  נערות:  ושש  אחד  נער  כללה  הקבוצה 

נערות בנות 18. אחת מהן הייתה לפני גיוס וכיום משרתת בצבא. אחת מהנערות נשרה ממערכת 

החינוך בגיל 16; האחרים למדו במסגרת רגילה או במסגרת של “הזדמנות אחרונה”, בתי ספר 

הקרובות  בערים  משפחתם  בני  עם  חיים  בקבוצה  הנוער  בני  כל  סיכון.  במצבי  לנוער  מיוחדים 

למקלט ומגיעים בקביעות אליו.

ושיח בקבוצת  יומן חוקר  ידי המשתתפים, תיעוד שיחות,  צילומים שצולמו על  כלי המחקר הם 

פייסבוק סגורה.

צילומים - המשתתפים יצאו לצלם מדי שבוע, במשך חצי שנה, באזור המקלט וסביבתו, חלקם 

אף צילמו מחוץ למפגש השבועי ושלחו את הצילומים בקבוצת הפייסבוק הסגורה.

שיחות - בסיום כל פגישה נערכו שיחות על הצילומים; השיחות תועדו על יִדי המחברת.
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יומן חוקר - יומן שניהלתי במהלך המפגשים לאחר כל מפגש ובין המפגשים ובו כתבתי מחשבות 

התרשמויות, תובנות ותזכורות.

קבוצת פייסבוק סגורה - בה השתתפו מנהלת המקלט, חברי הקבוצה, והמחברת; שותפו בה גם 

צילומים וגם שיח כתוב על הצילומים.

הליך המחקר – המחקר החל בהיכרות עם מנהלת המקלט. יחד תוכנן מפגש חשיפה לכל באי 

המקלט ובו הוסבר על הקבוצה שתיפתח, בליווי תמונות. מתוך עשרים בני הנוער שהגיעו למפגש 

שנקבעו.  ובשעה  ביום  למפגשים  להגיע  ויכלו  להשתתף  רצון  שהביעו  שבעה  נשארו  הראשון 

במהלך חצי שנה, פעם בשבוע למשך שעתיים, אחר הצהריים, יצאנו יחד לצלם, במקלט ומחוצה 

לו ואחר כך שוחחנו על הצילומים שהפיקו המשתתפים תוך שאנו צופים בהם עם מקרן במקלט. 

הצילומים נשלחו דרך הפייסבוק, לעתים עם פרשנות נוספת כתובה. 

ניתוח נתונים

כדי להשמיע את  הוליסטי  תוכן  ניתוח  נותחו  והכתוב,  והחומר המדובר  כלי המחקר, הצילומים 

לכל  משותפות  תמות  לחילוץ  רוחבי  תוכן  ניתוח  גם  נערך  מהמשתתפים.  אחד  כל  של  קולו 

אנו  כאשר  המשתתפים.  ידי  על  חזותיים  דימויים  של  פרשנויות  בוצעו  היתר  בין  המשתתפים. 

מתבוננים בתמונה, המשמעויות של התמונה נוצרות במוחנו בהתייחס לשלושה תחומים. תחום 

תחום התמונה  הצילום: מתייחס לאופן שבו צולמה התמונה. איך צולמה, על ידי מי, למי ומדוע. 

עצמה: כולל את הקומפוזיציה ואפקטים חזותיים ואת הטכנולוגיות המשמשות לייצור, לעריכה, 

להעברה ולהצגה של התמונות. ותחום הקהל: כולל את האופן שבו מתפרשת התמונה, ועל ידי 

מי, וגם התייחסות לטקסטים אחרים, עמדות צפייה שונות, האופן בו התמונה מועברת, מופצת 

 .)Rose, 2012( ומוצגת

לכל תחום )הפקה, תמונה וצפייה( ישנה מערכת של שיטות )טכנולוגית, קומפוזיציונית וחברתית( 

חברתיים  כלכליים,  יחסים  של  מגוון  כוללת  החברתית  השיטה  התמונות.  בהבנת  שמסייעת 

והקשריים. השיטה הקומפוזיציונית כוללת תוכן של התמונה. השיטה הטכנולוגית כוללת את סוג 

.)Rose, 2012( הטכנולוגיה ששימשה לצילום

מתודולוגיית Photovoice שירתה שתי מטרות: לאפשר למשתתפים שליטה על התמונות והידע 

שהם סיפקו; לאפשר תהליך איסוף הנתונים לטווח ארוך. במשך חצי שנה נאספו תמונות ותיעודי 

שיחה,  לאפשר  היה  תפקידי  פרשני.  תוכן  ניתוח  נותחו  הנלווים  והנרטיבים  התמונות  שיחות. 

סיפורים ורפלקציה על תמונות שצילמו המשתתפים, ולאחר מכן לקודד את הנושאים העולים 

מהדיון. 
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אתיקה 

במחקר זה ננקטה גישת אתיקה המבוססת על דאגה ואכפתיות כלפי האחר מתוך מודעות לכך 

דיוק: ברוח הגישה הביקורתית  וביתר   .)1995 )גיליגן,  וערבים זה לזה  והאחר קשורים  שהעצמי 

מאוד  חשובים  מוסריים  עקרונות  שלושה  מופיעים  בספרות  וצדק.  דאגה  של  אתיקה  יושמה 

המשתתפים;  של  העתידי  או  המידי  הרווח  את  למקסם  נוער:  ובני  ילדים  מעורבים  בו  במחקר 

 .)Santelli et al., 2003( צדק  ולהבטיח  למחקר  מהחשיפה  שנובע  שלהם  הסיכון  את  למזער 

ללא  תמונות  נבחרו  המאמר  פרסום  לצורך  מקומות.  או  אנשים  של  שמות  נחשפו  לא  לפיכך 

היה  הקבוצה  ליווי  המשתתפים.  את  לזהות  יוכלו  שלא  ציטוטים  ונבחרו  לזיהוי  הניתנות  פנים 

במשך חצי שנה, אך חברי הקבוצה הוזמנו להישאר בקשר עם המנחה גם לאחר סיום הפעילות 

הקבוצתית. במסגרת פסטיבל הצילום הבין-לאומי 2016 הוצגה תערוכת צילומים שבה צולמה 

אחת המשתתפות כדי להביע את מחאתה באמצעות לבוש ולהשמיע את קולה. הנערה הגיעה 

חופש  בנושא  הצילומים  סביב  שיח  בתערוכה  ניהלו עם המבקרים  ושתיהן  עם אמה  לתערוכה 

ביטוי.

ממצאים ודיון

מטרת המחקר הייתה ללוות בסדנת צילום קבוצת נוער במצבי סיכון ולצייד אותם מצלמות כדי 

כדי לבדוק את  וכן  וחברתית,  אישית  ולייצגה כחלק מתהליך של העצמה  לחקור את סביבתם 

סיכון.  במצבי  נוער  של  וחברתיות  אישיות  פרספקטיבות  בתיעוד   Photovoice של  הפוטנציאל 

אדון כאן בשלושת הנושאים העיקריים שעלו בממצאים ובזיקה שלהם לספרות: שיח פתוח על 

נושאים מחיי המשתתפים, נראות ויחסים בקהילה. אציג כאן דוגמאות אחדות של צילומים ואת 

השיח סביבם ואסכם בתמות המשותפות שעלו ובתהליכים הקבוצתיים שקרו. נבחרו צילומים 

שאותם רצו המשתתפים להציג בתערוכה, צילומים שלא חשפו את המצולמים אך שיקפו את 

הלך הרוח וכן צילומים שחזרו על עצמם באופנים שונים. מתודולוגיה זו ממקמת את המשתתפים 

כמומחים של ידע ובשליטה מלאה על הידע שהם מבקשים לחלוק עם הסביבה דרך המחקר או 

דרך הצגת התמונות בתערוכה.

א. שיח פתוח על נושאים מחיי המשתתפים: הצילום ִאפשר שיח פתוח על נושאים המשתקפים 

כמו:  נושאים  עלו  היתר  בין  המשתתפים;  עבור  הסימבולית  ובמשמעותם  הצילומיים  בדימויים 

פחדים, סטיגמות, חופש ביטוי, זהות עצמית, לרבות זהות מינית. השיח היה במפגש הקבוצתי, 

צילום  כל  הקבוצה.  חברי  שהביאו  צילומים  סביב  סבב  שהמפגש  בכך  לשיח  תרמה  המצלמה 

תרם להעלאת נושא לדיון, השיח בקבוצה היה כן, ישיר ומרגש בפתיחות שבו.
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תמונה 1

בתמונה 1 מופיע מקום המפגש של הנוער, מקלט בתוך גן ציבורי במרכז הארץ, המשמש מקום 

מקלט לנוער, בו הם מוקפים בחום ובאהבה של העובדים והמתנדבים. התמונה צולמה ממרחק, 

באור אחר הצהריים, באופן שרואים חלק מהמקלט וחלק מהשירותים הציבוריים שלידו. בתמונה 

אחר  בשעות  נפוץ  די  מחזה  מולו,  עומד  והאחר  המבנה  על  יושב  האחד  נערים  שני  מופיעים 

זה  מיוחד.  דבר  שום  רואים  לא  כאילו  “בתמונה  כך:  הצילום  את  תיאר  שצילם  הנער  הצהריים. 

מקלט של נוער בסיכון, וכמו שאתם לא שמתם לב למקלט בתמונה, כך החברה לא מתייחסת 

ִנְראות או תחושה של שקיפות בעיני  לנוער שבא לכאן”. בכך הוא מבטא אפוא חוויה של חוסר 

החברה.
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תמונה 2

צעיר  בחור  מופיע  הציבורי,  בגן  שצולמה  בתמונה  הִנְראּות.  חוסר  בתחושת  ממשיכה   2 תמונה 

שגבו מופנה למצלמה, נשען על עגלת סופר מלאה שקיות ובגדים ועליה שלט הפונה למצלמה 

בו כתוב: “עזרה בכמה שקלים צדקה הומלס שנה וחצי ללא משפחה...” וכך אמר הנער שצילם: 

“בתמונה רואים נער הומלס עם שלט שמבקש כמה שקלים ושלוש דקות מזמנם של העוברים 

ושבים. הנער עומד עם הגב אלינו, מה שמראה לנו איך החברה רואה אותו או בעצם לא רואה 

אותו”. גם כאן חוזרת תחושת היותם שקופים בפני החברה.

תמונה 3
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תמונה 4

פירסינג  עם  נער  מופיע   3 בתמונה  המקלט.  מבאי  נוער  בני  על  תקריב  מוצג  ו-4   3 בתמונות 

המראה  פנים.  ללא  עליון  גוף  חלק  נגלה   4 בתמונה  סיגריות.  עשן  אפוף  והוא  באוזנו  והרחבה 

הזה נפוץ בקרב באי המקלט. השיער אינו מסורק באופן מכוון ועשוי רסטות, תסרוקת הנוצרת 

באמצעות קשרים. פירסינג, הליך קוסמטי בו מנוקב הגוף כדי לענוד תכשיט, מקובל בכל חלקי 

בגדלים  מיוחדות  בטבעות  מורחבים  האוזניים  תנוכי  קעקועים.  גם  וכך  בפנים,  במיוחד  הגוף, 

שונים שנקראות ‘הרחבה’. כל הנערים מעשנים סיגריות, ולרוב מגלגלים טבק בעצמם כי זה זול 

יותר. התמונות צולמו על ידי אחת הנערות שאמרה: “החברה שופטת אותנו רק לפי מה ששונה: 

הרסטות, ההרחבות, הפירסינג והקעקועים”. כפי שאנו רואים, בתמונה הראשונה הייתה תחושה 

של חוסר נראות על ידי החברה ואילו כאן עולה הטענה כי החברה שופטת אותם על פי המראה 

החיצוני בלבד. 



כתב העת "מניתוק לשילוב"  |   פברואר 2002018

תמונה 5

בנקי  שירה  הנערה  רצח  בעקבות  הציבורי  בגן  שהייתה  בהפגנה   5 תמונה  את  צילם  אחר  נער 

אותה  זו  גזענות,  “הומופוביה,  הכיתוב  עם  שלט  מופיע  בתמונה  בירושלים.  הגאווה  במצעד  ז”ל 

האלימות”. בקצה התחתון של השלט קצה ראשו של אדם: רק עיניו וקצה ראשו ויד מורמת עם 

טלפון נייד, כנראה לצורך צילום. האמירה שלו עלתה כחלק משיחה על חופש הביטוי ובהתייחס 

והמשיך בתמונה  זהות מינית”  גם במובן של  ביטוי  גם חופש  “צריך שיהיה  לצילום הזה הוסיף: 

הבאה באותו נושא:

תמונה 6
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וכך אמר: “הבניין הזה מוזנח ומתפורר ומולו מונפים שני דגלי גאווה. לידו בניין נקי ומשופץ שאינו 

וזה מראה את יחס החברה אל האחר”. הפרשנות שלו לצילום שצילם  מיוחס לקבוצה כלשהי 

מתקשרת שוב ליחס החברה שלא מאפשרת בעיניו חופש ביטוי במובן של זהות מינית.

נראה כפי שציינו וונג ובוריס )Wang & Burris, 1994( כי טכניקה זו מציעה למשתתפים דרכים 

סביב  השיח  סביבתם.  את  לחקור  דרך  וכן  שסביבם  העולם  לתפיסת  ורפלקטיביות  חדשות 

המבט  נקודת  את  ולהציג  לתעד  רצונם  ואת  המשתתפים  של  המעורבות  את  הוכיח  התמונות 

שלהם על החברה ועל איך החברה רואה אותם כיחידים וכקבוצה של נוער במצבי סיכון.

על פי וונג )Wang, 2006(, ל-Photovoice שלוש מטרות עיקריות: הראשונה לתעד ולשקול את 

נקודות החוזק והחולשה של הקהילה ושל האדם תוך עירוב אנשים בתהליך של הקשבה ודיאלוג 

נקודות החולשה של החברה  על  איך המשתתפים מצביעים  לראות  ניתן  פעילים. מהממצאים 

ביחסה אליהם, על כך שהחברה אינה רואה אותם, ואם כן, היא רואה רק את הפן החיצוני השונה, 

פירסינג, הרחבות וקעקועים. את החברה המגיעה למקלט, הן הצוות והן הנוער, הם רואים דווקא 

ודיאלוג  פנימית  היא לקדם התבוננות  וונג  ותומכת. המטרה השנייה שמציינת  כחברה מקבלת 

ביקורתי בנושאים אישיים וקהילתיים. הממצאים מדגימים כיצד המשתתפים עסקו בדיאלוג על 

הקהילה שעוברת מהר מדי לסדר היום אפילו בנושא של רצח ילדים על לא עוול בכפם. בתקופה 

שהייתי שם הייתי עדה גם להפגנה שהם יזמו נגד הרשויות שאינן פועלות נגד הטרדה מינית, וכן 

לערב שיזמו לזכרו של טרנסג’נדר )שהיה חברם למקלט( שהתאבד.

המטרה השלישית של Photovoice היא להגיע לקובעי המדיניות. כדי לשנות, לא מספיק להיות 

מודעים ולדבר על כך. צריך גם להיראות וגם ליזום שינוי ולהגיע לקובעי המדיניות. לשם כך נעשו 

שהתקיים  הצילום  בפסטיבל  להציגן  כדי  המשתתפים  שצילמו  תמונות  נבחרו  פעילויות,  כמה 

הוצגו  לא  ולכן  המשתתפים  מהורי  אישורים  בזמן  לקבל  הצלחנו  לא  לצערי,  השנה.  באפריל 

הצילומים בפסטיבל, אך מתוכננת תערוכת צילומים במקלט עצמו וכנראה שגם בגלריה חיצונית.

מתוך  שצמחה  הנראות  חוויית  ולהמחשת  אמצעי  בלתי  לקשר  הזדמנות  נוצרה  נראות:  ב. 

המצלם  דרך  לביטוי  לבוא  יכול  בנראות  הצורך  בצילום,  בחברה.  שקופים  היותם  של  תחושה 

ביטוי  לידי  לבוא  יכול  בנראות  הצורך  הייחודית.  מבטו  נקודת  את  הצילום  דרך  להעביר  שרוצה 

גם במצולמים עצמם המבקשים לראות כיצד הם נראים בעיני האחר. החוויה של המבט הרואה 

או מתעניין.  פולש  או מקבל,  להיות שופט  יכול  בין אדם לרעהו. מבט  להיות שונה מאוד  יכולה 

על  הייחודית  מבטם  נקודת  את  הראו  כולם  בנראות;  הכפול  הצורך  הובא  המשתתפים  בדברי 

חייהם במקלט וסביבו ועל יחס החברה אליהם; חלקם בחרו להצטלם כדי לראות איך הם נראים 

בעיני האחר, בעיניי כמלווה אותם בתהליך ובעיני החברה שצפתה בצילומים. הנערה בצילומים 

17 שנשרה מבית הספר לפני כשנה. היא עדינה ורגישה, לבושה תמיד בגדים  7 ו-8 - היא בת 

שהיא עיצבה, בשחור עם אביזרי כסף. היא שואפת לפתוח חנות לביגוד שהיא תייצר. היא פחות 

הצילומים  הוצגו  בפסטיבל  התמונות.  את  מביימת  כשהיא  להצטלם  אהבה  ויותר  לצלם  אהבה 
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שלה שהיא והוריה אישרו את הצגתם. היא הגיעה לפסטיבל עם אמה ויצרה סביבה מעגלים של 

שיח גלריה על חייה, אופן לבושה והשקפת העולם שלה.

תמונה 7

תמונה 8

 ”Fuck society’s ideas of beauty“ בתמונה הראשונה ביקשה לצלם את הקעקוע שעל גבה

נעמדה  השני  בצילום  החברה”,  של  היופי  רעיון  את  פוסל  בעצם  הגב  על  “הקעקוע  אמרה  וכך 
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כהתרסה  להצטלם  רצתה  וכך  המקלט  שליד  הציבוריים  בשירותים  ידיים  לשטיפת  כיור  בתוך 

בפני החברה. כך אמרה על התמונות:

כולנו  בעצם  אבל  מתחפשת  אולי  אני  אמנות.  הוא  הגוף  אישי!  ביטוי  חופש  שיהיה  “צריך 

מתחפשים, כולנו נולדנו ערומים; כל אחד מחליט מה הוא לובש, למה הוא מתחפש... וזה לא 

בסדר שאנשים לא מקבלים אותי לעבודה בגלל איך שאני נראית, צריך לקבל את השונה, 

אנשים אומרים את זה אבל לא נכנסים לעומק העניין, אף אחד לא נלחם בשביל שיקבלו את 

השונה ולא רק אותי, את כולם. בביה”ס התיכון לימדו אותנו לקבל את השונה אבל כשעשיתי 

נזם באף אמרו לי להוריד אותו, וזה לא באמת לקבל את השונה זה להדחיק את השונה”.

ובעצם  החיצוני  המראה  פי  על  רק  ששופטת  החברה  כלפי  הטענה  את  לראות  אפשר  כאן  גם 

מנסה למנוע שונות, לנרמל את כולם לאותו קוד לבוש התנהגות. 

על  ידע  להם  היה  עליה,  לשוחח  וגם  שלהם  המבט  נקודת  את  לצלם  חשוב  היה  למשתתפים 

הקהילה שלהם שהם חלקו אתי, ידע על איך הם חושבים שהחברה רואה אותם, איך הם רואים 

את החברה, מה מפריע להם באופן שרואים אותם, מה היו רוצים שישתנה. Photovoice עוסקת 

באנשים השייכים לקהילות )Rania, Migliorini, Rebora, & Cardinali, 2015(, והיא מבוססת על 

הרעיון שהם מומחים בחייהם שלהם; הם שותפים פעילים בתהליך יצירת הידע, וחופשיים לבטא 

 .)Genoe & Dupuis, 2013( את הנושאים שהם בעלי חשיבות עבורם

חוויית  ולהמחשת  אמצעי  בלתי  לקשר  הזדמנות  של  בהיווצרותה  התבטאה  אישית  העצמה 

הנראות. גם המחשת חוויית הנראות עברה תהליך. בהתחלה הייתה תחושה של שקיפות מול 

החברה, תחושה של חוסר נראות. אחר כך הייתה חוויה של נראות אבל נראות חיצונית בלבד 

רואים אותנו  "איך  נראות:  ניצנים של  היו  ואז  ומדירה מהחברה.  נראות מתייגת  רק של השונה, 

ומה קורה כשרואים  ובכלל  רואים את החברה באירועים שקורים בקהילה  במקלט, איך אנחנו 

שכותבת  כפי  לי".  ומקשיבים  לומר  מה  לי  יש  של  תחושה  בתערוכה,  מוצגים  שלנו  צילומים 

סונטאג )2012(, לצלם משמעו ליצור יחס מסוים אל העולם, יחס דמוי ידע ולכן גם דמוי עוצמה.

עדות נוספת להיווצרותה של העצמה אישית היה עניין חדש בצילום, בתערוכות צילום, בבלוגים 

בנושא צילום. 

ג. יחסים: נוצר מקום לאינטראקציה עם הסביבה ומעורבות חברתית של הנערים במרחב שסביב 

המקלט כולל התייחסות לנושאים חברתיים, הבעת דעות והשתתפות בהפגנות הזדהות.
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תמונה 9

תמונה 10

את תמונות 9–10 צילמה נערה בת 18 לפני הגיוס לצבא, בחורה אופטימית, דעתנית וטובת לב. 
היא בחרה בתמונות בעלות מסר חברתי ואמרה כך:

בחברה  מתוחים  מאוד  שהיו  ימים  כמה  של  תיעוד  מתארות  האלו  התמונות  כל  “בעצם 
בחיי  ופגיעה  לשנאה  המביא  הדעות  ריבוי  את  הפלורליזם.  את  מתארים  הם  הישראלית. 
שתי  מראות  התמונות  כרגיל.  ממשיכים  בעצם  שהחיים  זה  ואת  לשנות,  הרצון  את  אדם. 
הגאווה  במצעד  שנרצחה   16 בת  ילדה  שהיא  בנקי  שירה  של  אחת  תלויות.  אבל  מודעות 
על ידי אדם חרדי והשנייה של ילד בן שנה וחצי פלסטינאי שנרצח ונשרף על ידי מתנחלים. 
ברחובות.  לעין  ונראה  קיים  שהמצב  במדינה.  שקיים  המתוח  המצב  את  מתארת  התמונה 
יפסיקו  נוגע לאנשים אך לא עד צורה כזו שהם  וזה  אך בכל זאת החיים ממשיכים כרגיל 

להמשיך כרגיל בשגרת חייהם. כפי שרואים שהאנשים הולכים ברקע ולא עוצרים”.
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ימים,  באותם  הישראלית  בחברה  הרוח  הלך  את  המבטאים  אלו  צילומים  לצלם  בבחירה 

לאנשים  לחברה,  הסובבת,  לקהילה  ולהתייחס  הפרטי  מעולמה  לצאת  בוחרת  הנערה 

שנרצחים ללא עוול בכפם. כנערה אקטיבית ואכפתית אשר משתתפת בהפגנות כגון מצעד 

זעזוע  של  תחושה  תחושתה,  את  כאן  מביעה  היא  בנקי,  שירה  הנערה  נרצחה  בו  הגאווה 

מהחברה שאינה מגיבה אפילו לרצח של ילדים. 

תמונה 11

תמונה 12

בתמונה 11 צילם נער את כפות הידיים של זוג שישב באצבעות שלובות. הבחורה הייתה ממוצא 

אתיופי. בתמונה 12 מצולמות הכתף שלי לצד הכתף של אחת הנערות. אני שזופה, היא לבנה 

עם קעקוע. והנער שצילם אמר: “כאן במקלט כולם מקבלים את כולם”. כלומר, יש כאן שונות 



כתב העת "מניתוק לשילוב"  |   פברואר 2062018

בניגוד  אבל  ובדידות,  ניכור  של  תחושות  כלל  בדרך  ויוצרות  שיכולות  במראה,  שונות  בצבעים, 

לחברה הלא מקבלת, המדירה, השופטת על פי המראה החיצוני - כאן כולם מקבלים את כולם 

למרות השונות. בקבוצה במקלט הייתה אווירה אינטימית. קבוצה אינטימית ממלאת בדרך כלל 

תפקיד מרכזי בחיי הפרט והחברה, ומסייעת בהתמודדות עם תחושות של שונות, ניכור, ובדידות.

תמונה 13

הנערות  אחת  את  גבוהה,  צילום  מזווית  צילם,  הוא  בתמונה   .17 בן  נער  צילם   13 תמונה  את 

בקבוצה שישבה על הרצפה והסתכלה בתמונות במצלמה. הוא אמר:

“צילמתי אותה מסתכלת על תמונות וחשבתי לעצמי ‘כדור צילום’ כי היא בתנוחה של כדור. 

הוא מזכיר לי את האישיות שלה ואת הקשר שלנו, נפגשנו בהפוך ומאז אנחנו חברים ואני 

מאוד אוהב אותה, היא ממש נחמדה ועברנו הרבה ביחד”.

אליו  המגיעים  והנערות  הנערים  בין  שבמקלט  הוא  המסר   ,13  ,12  ,11 בתמונות  כמו  כאן,  גם 

לזהות  הנוגעים  רגשות  לעיבוד  כמרחב  לשמש  יכולה  קבוצה  וקבלה.  קרבה  של  הרגשה  יש 

ואינטימיות. הקבוצה עשויה לסייע למשתתפים בה למצוא משמעות, לשתף  אישית, אותנטיות 

לסייע  יכולה  וניכור. קבוצה  בדידות  ולהקל במידה משמעותית תחושות של  בקשיים חברתיים 

למשתתפים אחרים לגלות אמפתיה ולעודד פניה מן המיקוד בעצמי אל עבר תחושה של דאגה 

לזולת )יאלום, 2006(.

התהליכים שקרו בקבוצה במהלך הפגישות היו משמעותיים ביותר, שיח פתוח שהתאפשר על 

עניין  הפך  הצילום  עבורם.  הסימבולית  ובמשמעות  הצילומיים  בדימויים  המשתקפים  נושאים 

חברתי משותף – הנערים מפרסמים בפייסבוק הקבוצתי תמונות שצילמו וגם כתבות על צלמים 

מהעולם. חלק מהמשתתפים ממשיך, מצלם ומפרסם תמונות בעלות מסר בפייסבוק בכלל ולא 
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רק בקבוצה הסגורה. כמו כן הועצמו ההבנה והביטוי שלהם את קהילתם. לדוגמה, השתתפות 

בהפגנה של שירה בנקי שנרצחה במצעד הגאווה, ייזום ערב לזכרו של חבר שהתאבד והגברת 

אותם.  גם  שתשקף  בתערוכה  שלהם  והצורך  הרצון  את  הביעו  אף  הם  בקהילה.  המעורבות 

לבקשתם, הנושא יהיה “חופש הביטוי” או שם אחר שהציעו - “אל תשפטו אותי”. 

 

 Photovoice תרומת העבודה עם

למקום  האיכותני  המחקר  את  להוביל  שיכול  רעיון  היא  איכותנית,  כמתודולוגיה   Photovoice
של שינוי וצדק חברתי. מטרתו לעורר באנשים את היכולת האישית והקולקטיבית לגילוי עצמי 

הפעולה  עצם  משותפת.  פעולה  באמצעות  אפשריים  ופתרונות  בעיות  על  ביקורתית  וחשיבה 

אמצעים  מעדיפים  נוער  בני  שבו  בעידן  צילום,  לפעולת  יציאה  משותף,  עניין  סביב  שיח  של 

טכנולוגיים על שיח פנים-אל-פנים, הפעילות כשהיא לעצמה מעודדת שינוי חברתי ומאפשרת 

למשתתף לזהות את האזורים הבעייתיים באמצעות דיאלוג ודיון. הדיון נועד לייצר שינוי ברמת 

אינו רק בתמונות אלא בעיקר   Photovoice כוחה של  איכות החיים החברתיים.  ושיפור  הפרט 

איש,  ידע  הקשר,  פרטי  ללא  המצולמת  הסיטואציה  את  להבין  ניתן  לא  הדיאלוגית.  בפרשנויות 

פרשנות ושינוי חברתי. 

לוקים  לעתים  וכבוד.  הגנה  לביטחון,  הבסיסיות  זכויותיו  את  מממש  אינו  סיכון  במצבי  נוער 

עבור  הסיכון  למהות  החוקרים  של  תרבותית  רגישות  בחוסר  סיכון  במצבי  נוער  על  המחקרים 

חמור  זה  מצב  עצמו.  הנוער  של  והמחשבות  התחושות  על  מידע  חוסר  היא  התוצאה  הילד; 

מכאן   .)Ungar, 2004( המבוגרים  של  מזו  שונה  נוער  אצל  סיכון  של  שתובנה  ההבנה  לאור 

להתבצע  שיכול  דבר  של המתבגרים עצמם,  ולמחשבות  לתחושות  לדעות,  גם  להתייחס  שיש 

באמצעות Photovoice. לכן ראוי בעיניי להכניס מתודולוגיה מחקרית זו כחלק מלימודי מחקר 

איכותני בלימודי חינוך ועבודה סוציאלית כדרך להקשבה והעצמה אישית, קהילתית וחברתית. 

יתר על כן, הכנסת כלים חזותיים לתהליכים חברתיים והשימוש בם כתוספת למחקר איכותני 

ובכך  יותר  ונראים  לגלויים  מחקרים  להפיכת  לתרום  עשויים  המחקר,  משלבי  אחד  בכל 

משמעותיים יותר בעולם של ריבוי זהויות וריבוי תרבויות.
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