
 

 חבל דקעל 

רק  .תכלת שמיוזיתים  כרם ,הררינוף  בין צתהחוצ מניפה דקהכנפרסים  לבן עשן שובלי

קו  הניצב על מרוחק עמוד אנטנה, התמונה קדמתב מדמיעהגז המהשפעת  הנמלטילד  דמות

בחירת חבר השופטים של עדות מקומית  הסדר. התמונה, שבשים אתמ ,עשןה פשרו האופק

 תהרמוניי מתעדת אירוע במהלך הפגנה נגד גדר ההפרדה בבילעין. לתמונת השנה, 2008

של בצילום  , נמהלתנצחת איזון ואשלייהמקנה  נוףה יציור תולדותמחתך הזהב הקלאסית 

 ת כתנודותנרשמ נצחיוה ובשהמשהתחככות  .בתחושת דחיפות ועימותמוחמד מוחייסן 

 .להתפרצות בין יציבותשעל חבל דק  תלויהה מציאות המתעדסיסמוגרף 

 

בעשרה להשתתפות  מתחילים וותיקים עיתונות צלמי 250 צילומים נשלחו על ידי 6300

: חדשות, פוליטיקה, חברה וקהילה, דת ואמונה, סגנון 2008עדות מקומית בתחומי תיעוד 

תהליך הגשת התמונות . חיים, תרבות ואמנות, טבע וסביבה, ספורט, חיי יום יום ודיוקנאות

מחזק זה  נוהג מתנהל באנונימיות. שופטיםעל ידי תשעה  מים ובחירתן לתערוכהעלי ידי הצל

על  יםעכשווימי עיתונות התבוננות בערכים התיעודיים, התרבותיים והיצירתיים של צילוה את

 מבטאת בתהליך זריםוהשתתפותם של צלמים ישראלים, פלסטינים  .הצילומי םבסיס ערכ

ת אוניברסאליים יסודו נושאת בחובהוהחוצה תרבויות  את הרגע המיוחד של הצילום כמהות

ליצירת קשר וליצירת קרקע משותפת בה מוצאים  הצילום הוא כלי רב עוצמה .(200)גלוטמן, 

 חושף צילום העיתונות(. 158לונגרי ) מסוכסכות מקום להצגת גורלם הדומהחברי קהילות 

חברתית, אמנותית משמעות  יטעונמספרים על אירועים עכשוויים ה מצבים לעין הציבור

ואת נצחיותו של המבט האנושי  תיעודפעמיות של ההחד מסמן את הצלם  .ריתוהיסטו

לפעמים הם מעדים מקומיים. הזה הם הרבה יותר  מקום המורכבצלמים ב(. 26גלוטמן )

אצלם קיימת  .המביאים את האישי אל החברתיים של המקום ארכיונים או זיכרונות מהלכ

 עוצמה המכילות הרבהלתמונות בעלות  יםמתורגמבשטח ה גבוהה נוכחותמודעות ורמת 

 (158)לונגרי .שהן מתארותמעבר לרגע 



 

על  ים מודפסים או מוקרנים. כל תחום מיוצגצילומ 261 צלמיםצלמות ו 37מציגים בתערוכה 

ה בשנה החולפת נכנסה לתוקפ בסדרות המציגות סיפור מצולם. ואתמונות בודדות  ידי

 האירועיםעזה ונוצרה מעין נקודת שוויון בין ערעור ליציבות. מסכת  ובעוטף הרגיעה ברצועת

 המתחים, אך מרחב האיומים יותר נקודתיות התרחשויותהצטמצמה ל תייםהמלחמ

 בטאתבתמונת השנה מ המסומןהחבל הדק מתעצם.  והמחלוקות בין ובקרב הקהילות

 לכלייםכ ופערים טעונת שונויותחברתית יאות מצ תיעוד שלב בתערוכה בעבודות נוספות

מציאות המרכיבות את ה רבותהשכבות ה נלכדות. בתמונות ובסדרות רבות מחריפים

 מלבד ערכהיצירת הסיפור המצולם,  .אחד סיפור מצולםאל מצטלבות  ןכפי שה תהמקומי

כביטוי  ת הקולנוע, הסיפורת, השירה והאמנות החזותיתיחד עם אמנויו תניצב העיתונאי,

בחיי הפרט והכלל וברצף הזיכרון  רגיש בפואטיקה של האנושיו ישום מתבונןאסתטי וכר

 (210גלוטמן )הנשזר מהם.
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