
ְךז ַּר ַּב ַּ  
 

 

 רון עמיר
 
 

"סטטיסטית זה הכפר הראשון או השני הכי עני בארץ. זהו הכפר הערבי היחיד לאורך החוף 

 קיון ובחקלאות.ישתושביו לא גורשו, כי השכנים היהודים רצו שהם ימשיכו לעבוד אצלם בנ

סריה, מצפון לכפר נמצא קיבוץ מעגן מיכאל, אחד הקיבוצים הכי עשירים בארץ, ומדרום קי

"ן כדי למנוע גניבות וכדי שערך הנדלשתושביה הקימו לפני חמש שנים חומה בגובה שישה מטרים 

יפגע. ממזרח יש את כביש החוף, שנבנה כמעט על הכפר כי זה היה יותר זול מאשר ישלהם לא 

 .("העיר"ליאורה לופיאן,עמיר ל ן)רו  .לבנות אותו יותר מזרחה, על אדמת בוץ"

 

הגדרתה זירה שזירת הצילום שלו בשש השנים האחרונות, , אזרק לר אסעל הכפר ג'יכך רון עמיר 

אט אל לב הכפר ואל -ושחדרה אט –חוף הים  –גבולו המערבי והציבורי של הכפר ב בהיסוס חלהה

אל  התקרבותצילומיים, גם המהלכים ה לענוסף , כלסהא הזו ולההפעזירת  אתהבתים פנימה. 

הקמת סטודיו לצילום ו הוראהבין השאר שכללה  ,חברתית וחינוכיתפעילות מושאי הצילום ו

 במתנ"ס הכפר. 

 

פעולה מעורבת מכשיר המאפשר  ,ליצירת אינטראקציה יעיל מכשירכ עולה מהתערוכה הצילום

מבט, ל מעבר ,לייצרשל הצילום  ביכולתואמונה  רווייםשל עמיר ת. התצלומים ותבוננלא רק הו

  הצופים. – וחשוב לא פחות ,המצולמים ,בין הצלם ,מגע, סחוס גם ,עדותל מעבר

המים המתוקים הזורמים אחרי גשמים מן  ביןהיא המפגש " בערבית ְךרז  ב  "משמעות המילה 

 ה.נמהלים אלה באלהבדלי המליחויות הם אינם  המים המלוחים של הים. בגללובין  הנהרות

ברוא מבט פוליטי ביקורתי תשוקה ל; למהולאת התשוקה סמנת בהקשר של התערוכה מ "ברזך"

מבט שהתוקף הפוליטי  – "ּותמלטעון באופן מיידי את מושאי הצילום בערך ה"אחר נוקב, שנמנע

מהסובייקטיביות העזה ויות המובהקת שהוא מציע למצולמים שלו נובע קודם כל מהסובייקטיב

 קשורה בזרות.אפקטיביות הההפעלה נצלנית של  על עצמו אוסרהעמדת הצלם של 

 

 את המבט בדרמה כמה שממקדהשורה על התצלומים,  בהקשר זה עולה חשיבותה של הפרוזאיות

ם הם התרחשות". את כוח"יש בהם לכל היותר  אירועים קיצוניים. תצלומיםב של האנושי. אין

ך רוח; את ממירים באור הם שואבים מההתפנות, מההתעקשות להתבונן. את "הרגע המכריע"

 .מבט יםמפנמבט,  יםישירמ מצולמיםהתבוננות בהם ממירים ב המבט""עזות 

מזכירות  עליה נבנים התצלומים השלווים האלה,ש, את הקרקע הפוליטית את האדמה הבוערת

 .תדיר ובערות בהם באופןרק להבות האש המ מטפורית
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