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 עדי צור

 

 

 
 תקציר 

  דרך ניתוח  עיתונאית ועבודה טכנולוגיות  תמורות בין הגומלין  יחסי מחקר זה בוחן את 

אודות עבודה זו, במטרה   ועורכים צלמים של  שיחהו פפראצי צילומי של  ההפקה פרקטיקות

,  התרבות בתעשיית עובדים של מקצועית  זהות  אודות  ל"ובינ  מקומי למחקר אמפירי נדבךלהוסיף 

 . תוכן יצרניהם   גם נעשו הקהלים בה

  זהותם, ראשית,  בשלושה רבדים בעבודת הצלמים וביחסים ביניהם: שאלות המחקר עוסקות 

,  םמיצילו ה ם של והפצת םתהליכי הפקת  שנית,   דפוסי העסקתם ומסלולי הקריירה של הצלמים

, ומבחינת  המידעוהבניית    איסוף יהמקורות הפועלים בשלב  ,מושאי הצילום מבחינת אופן בחירת 

  אופניו שימוש ביישומיי הסביבה הדיגיטלית שלישית,   הסיבות להימנעות מפרסום צילומים

 עורכים וידוענים.צלמי פפראצי,  של  בעבודתם הדיגיטלי העידן של affordances-ה ביטוי 

שאלות מחקר אלה מתבטאות בהתבוננות על שדה המחקר מבעד ובין שתי פרספקטיבות:  

  עיתונאית  מקצועית זהות הבניית  תהליכי על  ללמוד : דרכה ניתןZoom In, תקריב פרספקטיבת 

  את להציבהמאפשרת  : Zoom Out  פרספקטיבת.  כיום בישראל הפפראצי צלמי סקטור של

  עובדים אודות  מחקרים ממצאי בהקשר הפפראצי  צלמי של המקצועית זהותם הבניית  מאפייני

   .התרבות בתעשיות  אחרים בסקטורים

  איסוף שיטות שלוש פרי  תנוגרפיהבפועל, הפעלת שתי הפרספקטיבות הללו מתבטאת  בביצוע א

  ארבעה  עם )Face to face in-depth interviews(  פנים מול פנים עומק ראיונותעשרה  א. :נתונים

  העוסקים  ובעבר  בהווה רכילות  מדורי  עורכי   ושלושה צ"יח אנשי שני,  צ"יח צלם, פפראצי צלמי
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 :)Participant Observation( תומשתתפ תותצפישתי  ב.. שנים מעשר למעלה  בתחוםאו שעסקו 

  עבודת  על אור לשפוך שמטרתה משלימה  כמתודולוגיה, בעבודתם צ"יח   ואשת פפראצי  צלם  תיעוד

  ניתוח ג.  .בראיונות שעלה המידע  את לסייג  או לתמוך במטרה, רכילות  מדורי  ועורכי צלמים

כדי  . 2010-2017  השנים  בין הפייסבוק ברשת הפפראצי צלמי שפרסמו  התכנים של טקסט איכותני 

 חברי הקהילה ועמיתיהם.  של המציאות  תפיסת  אופניו  פרקטיקותה, רווחותה אמונותה את לברר

  ותרבותיות טכנולוגיות  תמורות של  הביטוי  אופן אודות לדיון הייחודית של המחקרתרומתו  

חדשות רכות,על    הפקת תהליכי מתבטאת בחידוש האמפירי של תיעוד אחרות  עיתונאיות  בסוגות

חדשות קשות תרומה זו חשובה על רקע    הפקת  תהליכיב העוסק  נרחב ה  מחקרה  גוף רקע

זאת ועוד,    .המשלבת חדשות ותכנים בידוריים ,infotainment -ה תופעת  של הגוברת הבולטות

עולה שמערכת היחסים בין צלמי הפפראצי לגורמים השונים בסביבתם מעוצבת   מממצאי המחקר

אתיים  -שיקולים חברתיים בחשבוןבמידה רבה על ידי כלכלה מוסרית. כלומר, הצלמים לוקחים 

בהחלטות העיתונאיות שלהם דוגמת הפגיעה הפוטנציאלית שיהיה לצילום כלשהו על אובייקט  

 הצילום ומנסים למצוא נקודת איזון בינם לבין שיקולים קפיטליסטיים של רווח כלכלי.    
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 מבוא                                                    
  ייצגתי, המוזיקה בתחום פרילאנסרית נית" יחצ  הייתי  האלפיים  שנות של הראשון בעשור

  בקנה לידוענים ועד דרכם בראשית אלמונים מאומנים החל,  שונים קריירה  בשלבי  מוזיקאים

,  סקרנותי את שעוררו  בתופעות נתקלתי   זו עבודתי  במהלך. בינלאומי  אף ולעיתים,  ישראלי מידה

  לבין,  הציבורית  בזירה הפפראצי  צלמי  של שליליה תעסוקתיה   הדימוי בין הפער,  ובראשן

  נים"יחצ, ידוענים  של מקצועיות קריירות ושימור  בנייהב עבודתם לאהישמ  המרכזי  התפקיד

  את להמשיג  לי  אפשרו ומרחב זמן  של ריחוק גם כמו, מחקר וכלי תיאורטי ידע  רכישת. ומשווקים

  יותר, כתיבתו תזמון. המקצועית ולענות עליהן באופן שיטתי  ליבי  תשומת  את שלכדו השאלות

  את  לבחון  האפשרות  את לי זימן, והתקשורת  הצילום אמצעי של  הדיגיטציה לאחר מעשור

  המתייחסות, ועורכים צלמים, עיתונאים  של והרטוריקות  פפראצי  צילומי הפקת תהליכי

  העוסק המחקר לגוף   שמתמקד בסוגת החדשות הרכות  נוסף נדבך להוסיף  וכך, אלה לפרקטיקות

, שעסק עד כה בעיקר בסוגת  הדיגיטלי בעידן העיתונאית  בעבודה ותרבותיות  טכנולוגיות בתמורות

 . החדשות הקשות

  עבודה זו תנתח את  עיתונאית ועבודה  טכנולוגיות תמורות בין  הגומלין יחסי את  להבין כדי

  הפעלת. אודות עבודה זו ועורכים צלמים של השיח   ואת פפראצי צילומי של  ההפקה פרקטיקות

  של עיתונאית  מקצועית זהות הבניית תהליכי על ללמוד תאפשר, Zoom In, תקריב פרספקטיבת 

  את להציב  תאפשר Zoom Out פרספקטיבת הפעלת  ואילו,  כיום בישראל הפפראצי צלמי סקטור

  עובדים אודות  מחקרים ממצאי בהקשר הפפראצי  צלמי של המקצועית זהותם הבניית  מאפייני

       .התרבות בתעשיות  אחרים בסקטורים

 שאלות מחקר 

  ומעמדו של העיתונאי בהקשר הדיגיטלי  ,ביחסי עיתונאים ומקורות מחד בהינתן התמקדותי 

           : בשלושה רבדים בעבודת הצלמים וביחסים ביניהם שאלות המחקר שלי עוסקות מאידך,

 ם שלוהפצת םתהליכי הפקת ב.  תם ומסלולי הקריירה של הצלמיםדפוסי העסק ם,זהות א.

והבניית   איסוף  יהמקורות הפועלים בשלב ,מושאי הצילום אופן בחירת , מבחינת םמיצילוה

  שימוש ביישומיי הסביבה הדיגיטלית .ג    , ומבחינת הסיבות להימנעות מפרסום צילומיםהמידע

 עורכים וידוענים. צלמי פפראצי,  של בעבודתם הדיגיטלי העידן של affordances- ה ביטוי אופניו

 וניתוחו  החומר איסוף דרכי 

 : נתונים איסוף שיטות שלוש על  שהתבססה אתנוגרפיה באמצעות בחרתי לחקור יחסי גומלין אלו
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  עם )Face to face in-depth interviews(  פנים מול פנים עומק ראיונותעשרה  ערכתי  ראשית,

  ובעבר בהווה רכילות מדורי עורכי ושלושה  צ"יח  אנשי  שני,  צ"יח צלם, פפראצי צלמי ארבעה

עם  , בראיונות ףשנאס השיח הצלבתי אתשנית,  . שנים מעשר  למעלה  בתחוםאו שעסקו  העוסקים

 צ"יח  ואשת  פפראצי צלם תיעדתי :)Participant Observation( תומשתתפ תותצפישתי 

  .רכילות מדורי ועורכי צלמים עבודת על אור לשפוך שמטרתה משלימה כמתודולוגיה, בעבודתם

  ולפעולות למילים ולהתוודע   מהמרואיינים שניים בעבודת לצפות ישירותתצפיות אלה אפשרו לי 

  לתמוך במטרה), 2003, שקדי( התרחשותן בזמן שלהם התעסוקתיות   הפרקטיקות את המרכיבות 

  שפרסמו התכנים של טקסט איכותני  ניתוח שלישית, בצעתי  .בראיונות שעלה המידע את  לסייג או

  התבססה על המקוון  במרחב הבחירה .  2010-2017 השנים בין הפייסבוק  ברשת הפפראצי צלמי

  תפיסת  ואופני  טקסיות פרקטיקות,  רווחות אמונות  ביטוי לידי  באים  זה במרחב כי ההנחה

 . )Coleman, 2004(  האינפורמנטים של המציאות

 תרומת המחקר 

  אמפירי נדבך מוסיפים   ממצאיוו תבאופן כללי, עבודה זו מצטרפת לגוף המחקר הענף העוסק 

  גם נעשו הקהלים בה, התרבות  בתעשיית  עובדים של מקצועית זהות אודות  ל"ובינ  מקומי למחקר

  ותרבותיות טכנולוגיות תמורות של הביטוי אופן אודות לדיון  תרומתו הייחודית. תוכן יצרני הם 

 חדשות רכות  הפקת תהליכי  תיעודחידוש האמפירי של מתבטאת באחרות  עיתונאיות  בסוגות

(soft news)  )Reinemann & Stanyer, 2012(, תהליכיב  העוסק   נרחבה  מחקרה גוף  על רקע  

  Carlson, 2009; Reich, 2009  ולמשל Tuchman, 1973 (  (hard news)חדשות קשות   הפקת

Sweetser, 2008;(.  ה תופעת  של הגוברת הבולטותתרומה זו חשובה על רקע- infotainment, 

 ,Hanitzsch, 2007; Reinemann, Stanyer: למשל' ר(  .המשלבת חדשות ותכנים בידוריים

Scherr, & Legnante, 2011(  ,עולה שמערכת היחסים בין צלמי   ממצאי המחקרמזאת ועוד

הפפראצי לגורמים השונים בסביבתם מעוצבת במידה רבה על ידי כלכלה מוסרית. כלומר,  

בהחלטות העיתונאיות שלהם דוגמת הפגיעה   אתיים-שיקולים חברתיים הצלמים לוקחים בחשבון

  הפוטנציאלית שיהיה לצילום כלשהו על אובייקט הצילום ומנסים למצוא נקודת איזון בינם לבין

 ;Silverstone, Hirsch &Morley, 2003; Banks, 2006שיקולים קפיטליסטיים של רווח כלכלי.   

Hesmondhalgh, 2017)( . 
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 בישראל  הפפראצי צלמי של  הקריירה ומבנה, תעסוקתית זהות. 1

  כדי, החברתיות  וברשתות   עימם שערכתי בראיונות הפפראצי צלמי שיח את אנתח זה בפרק

,  תחילה:  הצלמים של הקריירה מבנה את לשרטט וכדי  שלהם התעסוקתית הזהות  את לאפיין

  התייחסות  תוך", הפפראצי  צלמי"ו" תעסוקתית זהות" למושגים התאורטית התשתית את  אניח

  שערכתי  הראיונות סמך  על,  מכן לאחר. הסוציולוגית  בספרות המקצוע מושג בתפיסת להתפתחות

  מאפייני  את אציג,  החברתיות ברשתות  שלהם השיח גם כמו, צ"יח   ואנשי עורכים, צלמים עם

  השמונים  משנות, העסקתם דפוסי של  כרונולוגית סקירה תוך, בישראל הפפראצי  צלמי קהילת

  הצלמים  כניסת:  שלבים בשלושה הצלמים של הקריירה  מסלולי  את   אציג כך אחר . היום ועד

  השונים הפרישה  נתיבי ולבסוף השדה בתוך כצלמים המשתנה  מעמדם, זה תעסוקתי לשדה

 . בתחום העוסקים של התעסוקתית הזהות ברכיבי  בהרחבה אדון, לסיום. שלהם

 מושגית  תשתית  1.1

  ההגדרה. המקצוע מושג הוא"  תעסוקתית זהות" המונח להבנת המפתח: תעסוקתית זהות  1.1.1

  עיסוק  הוא מקצוע, כך. ופוליטי  חברתי כמבנה מאפייניו של  רשימה על נשענת למקצוע המסורתית

  תוך - מומחיות - מורכב ידע  גוף על המבוסס,  מסוימת חברתית פעילות תחום על  מונופול בעל

  מלווה  . העיסוק המקצועי המקצוע  בעלי עבור  רווחים ולייצר עצמית רגולציה להפעיל  יכולת

 & Becker, 1971; Abbott, 1991; Singer, 2003; Harper(  ציבורית אחריות של אתוסב

Lawson, 2003  .( 

  דינמיות הגדרות  התפתחו,  מאפיינים רשימת  דרך מקצוע הגדרת של זו' סטטית' תפיסה לעומת

  של  ההבנה  במרכז סביבו האינטראקציה ואת השיח את מציבות  אילו הגדרות. המקצוע למושג

  בעידן ותרבותיות טכנולוגיות התפתחויות  בשל זו בהגדרה צורך שעלה  הגורסים  יש. המקצוע מושג

  לנזילות ובעקבותיהן וידע   שירות לכלכלת מוצרים-ייצור מכלכלת למעבר  שהובילו, המודרני

 ,Cheney & Lee Ashcraft,2007; Becker(  שונות  תעסוקתיות קבוצות של במעמד  גוברת

 &Fine ,1996; Deuze,2005; Cheney(  הסימבולית האינטראקציה גישת לפי). 1971

Ashcraft,2007 (  ספציפי ארגוני  להקשר ובזיקה  עבודה  כדי  תוך משתנות תעסוקתיות זהויות  

)Fine , 1996 .(העובד שמבצע הנקודתיות בבחירות תלויה התעסוקתית זהותה, פיין  של לשיטתו  

  או) labor( פועלית  מזהות  להבדיל , המקצועית  הזהות  כי מציין פיין,  בנוסף. לסביבה  בתגובה

  וביטול גאווה  גם  כמו, עיסוקו לתחום העובד בין רגשי חיבור על מבוססת ), business( עסקית
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  מציבה מקצוע של נוספת  דינמית  המשגה .העבודה  ובשעות הפנאי בשעות האני תפיסת  בין  החיץ

  תווית על מתמיד מאבקחברתית -ברמה המאקרו שמתקיים וגורסת, הכוח  מושג את במרכז

  מחזקות  קבוצות, זו עמדה לפי. שיפוט תחומי על  המתחרות תעסוקתיות קבוצות בין המקצוענות

   הקמת דרך  גם  כמו, עיסוק מסוים מתחום אחרות   קבוצות  דחיקת  באמצעות, היתר בין , כוחן את

  ידי  על ולהיבלע אוטונומיה לאבד יכולה ,  נתונה תעסוקתית  שקבוצה  כך, מוסדיים מומחיות מבני

 )  (Waisbord, 2013; Anderson, 2014  אחרות ישויות

  הראשונה המבט  שמנקודת הרי, ועכמקצ, בפרט הפפראצי וצלמי, בכלל העיתונות לתפיסת באשר

  סף אין שלעיתונות מכיוון, מקצוע  אינה  שהעיתונות לטעון אפשר, מקצוע מאפייני על  המבוססת

  גבול יממסיגי  המונעות   בסנקציות הנוקט פנימי  רגולטורי גוף ואין ידע של מובחן  גוף  אין, כניסה

  שיח על המבוססת, השנייה המבט נקודת  את  מאמצים אם, מאידך. במקצוע לעבוד להמשיך

  באופן  הציבור לשירות עיתונאים של האידאולוגית שמחויבותם  לטעון אפשר, ואינטראקציה

  את שמגדירות הן, זו למחויבות הנלווית  הסימבולית היוקרה גם  כמו, ואוטונומי אובייקטיבי 

   לנסות  אפשר, לפיכך. emerging  ((Singer, 2003)(  המתגבש ככזה לפחות  או כמקצוע  העיתונות

  רחבה מאפיינים לרשימת, בפרט פפראצי צילום או ועיתונות, מקצוע של  ההגדרה את להרחיב 

  תפקידים: למשל כמו, עיסוק לבעלי  המשותפת הקולקטיבית התודעה את המרכיבים, יותר

 . i(Hanitzsch, 2007)  אתיות ואידאולוגיות אפיסטמולוגיות, מוסדיים

 המאבק זירות של  מחקר מחייבת    זו הגדרה.  הדינמית המבט  נקודת את אאמץ  זו בעבודה

  תעסוקתית לקבוצה   רק לא התייחסות  תוך אלו  בזירות  התעסוקתי השיח של ובייחוד  המקומיות

 ;Waisbord, 2013 (   מתמודדת שבמוקד הקבוצה  עמן  מהקבוצות לחלק לפחות  אלא, בודדת

Anderson, 2014(. צלמי של  התעסוקתית  זהותם את בדקתי, הנוכחי האמפירי בהקשר, לכן  

 של, שכנות לקבוצות ביחס וגם לעבודתם  ביחס שלהם הקהילתי  השיח ניתוח  דרך פפראצי

  השיח  את תיעדתי  וגם ראיינתי, במקביל. ציבור יחסי ואנשי  רכילות  מדורי ועורכי כתביידוענים, 

 .הצלמים לעבודת ביחס  חברתיות   ברשתות  הקבוצות  אותן של

  שהתפרנס עיתונאי,  מרסלו את שליווה צלולייד-צלם, פפראצו של מדמותו נגזר "פפראצי" 1.1.2

"  ויטה ה'דולצ לה"  פליני  פרדריקו של בסרטו, השנייה  ע"מלחה לאחר ברומא החברה חיי מתיעוד 

  לשני מתייחסת  זו לקהילה חיצונית  מבט מנקודת הפפראצי צלם של הצרה  ההגדרה). 1960(

  מצלם הפפראצי צלם -  הצילום מושאי) א ( :הפפראצי  צילום פרקטיקת של מרכזיים היבטים
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 משתתף  הוא, הלוגו  הם פניו:  מותג לכדי אינדיווידואליזציה שעברה, תאגידית ישות, ידוענים

,  משווקת, המיוצרת   בעצמו סחורה גם והוא –  הופעה, טלוויזיה תכנית, סרט – סחורה  בייצור

המקיפים    ועבור עבורו   רווחים למקסם  שמטרתה, אסטרטגית תכנית באמצעות, ומופצת  נסחרת

  במדיה נוכחותו  היקף  של פונקציה  היא בשוק הידוען של ערכו. )Mitroff & Bennis, 1993( אותו

  והשפעתו פרסומו  שיעור את  מעלה, במדיה הסלבריטאי  חשיפת עומק או שיעור הגברת. שונים

  במטרה הסלבריטאי שרכש המוניטין את  רוכשים שונים גופים מכך וכתוצאה,  הרחב  הקהל בקרב

  באופן  מתבצע הפפראצי צילום - הצילום הפקת  דרכי  )ב(. )Turner, 2010( מוצריהן את  לשווק

  הידוען במותג סדקים ולאתר בהפתעה הידוען את  לתפוס במטרה, מציצנית ומפרספקטיבה מהיר

 .)2009, מן; Mendelson, 2007( דופי-כחסר המוכר

  בין היחסים מערכת  את להבין  וכדי, פפראצי צלמי של הזהות את מלא  באופן לתאר  כדי, אולם

 אף ומאידך קיומה  את שמאפשרת, המשתנה  והטכנולוגית הכלכלית הסביבה לבין  זו קבוצה

  של התעסוקתית וזהותם   הקריירה מבנה אודות  משלים מחקר דרוש ,לחיסולה להביא עלולה

  שבאים אלו  ידי  ועל  כפפראצי המזדהים  ידי על  מובנת שהיא כפי ,בישראל הפפראצי  צלמי קהילת

 . יומי  יום  במגע איתם

 : איסוף וניתוחמחקרה תושיט   1.2

  ברטוריקה   ביטוי לידי באה תעסוקתית זהות  )Fine, 1996(  פיין  על פי: איסוף נתונים  1.2.1

,  הצלמים של  התעסוקתית  זהותם את ביררתי , זו תפיסה לאור. משתמש העובד בה  התעסוקתית

  תצפיות; )Face to face in-depth interviews(  פנים  מול פנים עומק ראיונות :בשלוש דרכים

  צלמי  שפרסמו  התכנים  של טקסט איכותני  ניתוח ;)Participant Observation( משתתפות

משלימות   בשלוש דרכים   במובן זה מדובר . 2010-2017 השנים בין הפייסבוק ברשת  הפפראצי

 יסודי.    קבוצה התעסוקתית באופןב לשמוע, לקרוא, לחוות ולהתבונן לי   לאיסוף נתונים, שאפשרו 

  עומק ראיונותעשרה   ערכתי  )depth interviews-Face to face in( פנים מול פנים עומק ראיונות

  שני,  צ"יח  צלם, פפראצי צלמי ארבעה עם  )Face to face in-depth interviews(  פנים מול פנים

   שלבים:       שלושה על   התבססה  המרואייניםדגימת   .רכילות מדורי עורכי   ושלושה צ"יח אנשי

במסגרתו בניתי מפה של נתיבי    ,תהליך מיפוימיפוי: במהלך ארבע שנות המחקר, ערכתי  א.

על ידע מקצועי  הקריירה של צלמים שעסקו בתחום משנות השמונים ועד היום. תהליך זה התבסס 



13 
 

שנים אחרי קרדיטים לצילום במדורי הרכילות  -שצברתי בעבודתי בתחום היח"צ, מעקב ארוך

  סימנתי עובדים סינון:  ב. פפראצי בהווה ובעבר. עם צלמי שוטפות  בדפוס/ברשת ושיחות רקע 

צלמים בעלי ידע  מטרת הגבלת הוותק התעסוקתי הייתה להתמקד ב .ות ניסיוןשנ עשר בעלי כ

  בחירה: ג. לרגע, שהזדמנו במקרה לשדה ונעלמו כלעומת שבאו.-וניסיון, ולהימנע מצלמים

כאמור, ראיינתי ארבעה צלמי פפראצי, צלם יח"צ, שתי נשות יח"צ, ושתי עיתונאיות רכילות.  

בחרתי את צלמי הפפראצי הפעילים ביותר בעשר השנים האחרונות, הן עפ"י הקרדיטים במדורי  

אנשי  קולגות ועורכי מדורי רכילות. הריאיון עם  -הרכילות והן על פי שיחות רקע עם צלמים 

זיהוי תפקידם  , לאורעם הצלמים הראיונות התווסף במהלך    ונאי הרכילות היח"צ  ועית

הבחירה באנשי מקצוע אילו גם כן התבססה על תהליכי מיפוי   המשמעותי, כפי שאראה בהמשך.

צמח בשלבים מתקדמים של כתיבת העבודה, גם  וסינון זהים לצלמים.  הריאיון עם צלם היח"צ 

ח"צ בשדה המחקר. עיבוד הריאיון דרש, כמובן, עיבוד מחודש של  לאור זיהוי חשיבות צלמי הי ,כן

 הממצאים, ניתוחם והטמעתם בגוף העבודה. 

  כך למשל,חשוב לציין כי מתהליך הבחירה ועד תהליך הריאיון הסתמנו כמה קשיים משמעותיים: 

רוב אנשי היח"צ שפניתי אליהם עצמאית סירבו להתראיין או התעלמו מפנייתי. מטעמים אילו  

, אנשי תקשורת שחיברו ביני לבין אנשי היח"צ. הימנעותם של  נעזרתי בסופו של דבר בגורם שלישי

משיתוף פעולה עם מחקר אקדמאי מעניינת כשלעצמה, אך תיוותר בשלב זה מחוץ  אנשי היח"צ 

  מחקר. שתי נשות  היח"צ שראיינתי שפעו בתובנות וידע שתרמו רבות להבנת השדה.לגבולות ה

      . הישירות והמתווכות בנוסף, אחד מצלמי הפפראצי שחפצתי לראיין הקפיד לסרב לפניותיי

נערכו בבתי קפה  מהם   70%.  2017באפריל   5ועד    2016מרץ ב 29נפרסו על תקופה שבין הראיונות  

מחוץ  ינים י ריאיון אחד נערך בבית קפה ברמת גן, ושני ראיונות נערכו בבתי המרואבתל אביב, 

בנוסף, התייחסתי לריאיון נוסף שערכתי עם שני צלמים, המרואיינים במסגרת עבודה זו,   לגוש דן.

עבור סמינר על צלמי הפפראצי. הראיונות ארכו בין שעה לשעתיים    2014עוד קודם לכן, בקיץ 

 .(נספח א')  נוסח טופס ההסכמה לריאיון ונספח השאלות מצורפים בסוף העבודהוחצי. 

עם שתי  , בראיונות ףשנאס השיח הצלבתי את  )Participant Observation(  משתתפות תצפיות

,  בעבודתם צ"יח  ואשת פפראצי צלם תיעדתי :)Participant Observation(  תומשתתפ תותצפי

. תצפיות אלה  רכילות מדורי ועורכי  צלמים עבודת על  אור לשפוך שמטרתה משלימה כמתודולוגיה

  המרכיבות   ולפעולות למילים  ולהתוודע   מהמרואיינים שניים בעבודת פעיל חלק  לקחתאפשרו לי 

  לסייג או לתמוך   במטרה), 2003, שקדי(  התרחשותן  בזמן שלהם התעסוקתיות  הפרקטיקות את
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צלם פפראצי  בעבודתו בצהרי יום  תיעדתי באמצעות דו"ח מפורט   .בראיונות שעלה  המידע את

אשת יח"צ בפגישת  חודשיים לאחר מכן התבוננתי ב .על צומת מרכזית בתל אביב 2016באפריל  

 . 2016עבודה עם לקוחה בגני התערוכה ביולי 

  השנים בין הפייסבוק ברשת  הפפראצי  צלמי שפרסמו תכניםניתחתי את ה  טקסט איכותני ניתוח

הטקסטים שהתייחסו ישירות לעבודתם.   כלרק את על מסמך וורד . מתוכם דגמתי  2017-2010

,  רווחות  אמונות  ביטוי לידי באים זה  במרחב כי ההנחה  התבססה על המקוון  במרחבהבחירה 

 .) Coleman, 2004(  האינפורמנטים של המציאות  תפיסת  ואופני  טקסיות פרקטיקות

העלתי את תמלוליי הריאיונות, דו"חות שתי התצפיות והסטטוסים   ניתוח הממצאים: 1.2.2

  הזהות רכיבי אתכדי למיין    ),Atlas.ti( איכותניים נתונים לניתוח  תוכנהמהפייסבוק על 

, מאפייני  בזהותם שונים היבטים המייצגות לקטגוריות  הפפראצי  צלמי שלהתעסוקתית 

  במקביל , ו התיאורטית לספרות  בהתאם נבנו  אלו  קטגוריות שלהם.העסקתם ומבנה הקריירה 

  שוב קודד טקסט אותו רבות פעמים מטעמים אילו,  .הממצאים סמך על ,עצמו הקידוד  להליך

להלן   .קטגוריות התווספות או  מיזוג,  לביטול שהוביל חדש  מידע שקלול בעקבות, ושוב

 הממצאים: 

 בישראל  הפפראצי צלמי קהילת   הרכבממצאים:  1.3

 בתיעוד העוסקים, מצלמים המורכבת תעסוקתית   קהילה   הם בישראל הפפראצי צלמי

  העיקרי התרבות ייצור מרכז, אביב בתל בלעדי כמעט באופן פועלים  הצלמים. סלבריטאים

  בתי כמו, ציבוריים-חצי  באתרים המבלים ידוענים מתנקזים אליו)  2014, ודודזון חגי(  בישראל

). Currid, 2007( העולם ברחבי תרבות בבירות למצוא  ניתן דוגמתם מועדונים, מסעדות, קפה

 .  צילומם על מקלים אלו גיאוגרפיים  ריכוזים

, צלמים 11, 2016- ל נכון,  שקיימים מצאתי , הרכילות  במדורי המופיעים   הקרדיטים פי-על 

  כי, העידו המרואיינים, אולם. הרכילות  מדורי עבור קבוע בסיס על ידוענים  תמונות המספקים

  של  המקצועית זהותם את נאמנה המייצגים לקרדיטים בניגוד. צלמים שבעה רק קיימים  בפועל

  הקרדיטים,  Reich & Klein-Avraham, 2014) ;  2011, רגב( החדשות  במדורי עיתונות צלמי

, iiאחרים   צלמים ארבעה גם אלא פפראצי  צלמי רק גיםמייצ אינם,   הרכילות  במדורי הניתנים

דוגמת חברות  ( מסחריים גורמים  ידי חברות יחסי ציבור למטרת קידום-ישירות על המועסקים

  ".צ"יח  צלמי" שלהם הקולגות  י"ע  מכונים אלא, פפראצי צלמי אינם הם  ולכן  ,)מזון או סלולר
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  שירותי  ממתן ישירות המתפרנסים,  צ"היח צלמי בין המבחינה קרדיטציה  של  שיטתי היעדר

  של  מגמה על להצביע  עשוי,  מדיה תאגידי עבור העובדים צלמים לבין, מסחריים  לגורמים צילום

 ) .Reich, 2009( משאבים הידלדלות עקב  בעיתונות צ"היח תעשיית של מעורבותה העמקת

  גם Opfer ;2014 ,(Cullinane  (2016 ,העולם ברחבי פפראצי לצלמי בדומה, מגדרית מבחינה

  יש,  שונים  מדיה ארגוני י" ע 2017- נכון ל  המועסקים  הצלמים שבעת  מתוך. גברי רוב יש בישראל

  פפראצי כצלמות תפיסתן, הקהילתי בשיח. כפרילאנסריות תאגיד באותו העובדות, נשים שתי רק

  עושה לא כבר'  ס"    הצלמים בקהילת ובכיר  ותיק צלם', כ  לדברי למשל  כך. בספק מוטלת

,  המדינה כיכר)" (צ.ע, צ"יח  אירועי( אירועים עושה היא  פפראצי עשתה  לא פעם אף היא, פפראצי

ס' היא  -, הוא טען שאודותיה שלי ישירה שאלהבמייל על   כשהשיב,  זו טענה  חיזק'  נ). 2014 יולי

  הפפראצי צלמי מדברי). 2017 ינואר, חברתית רשת( צלמת אירועים המתייחסת בכבוד לידוענים. 

  הקהילה  חברי,  המניין מן פפראצי  כצלמת אותה מזהים שהידוענים למרות   כי עולה  הללו

  ישת את  דוחה  עצמה היא. אירועים כצלמת אותה ותופסים מהקהילה  אותה מדירים התעסוקתית

'  ק הוותיק הצלם',  ו, השנייה לצלמת באשר iii".  נקודה . צלמת"כ עצמה לזהות   ומבקשת ההגדרות 

  בגדר הוא הפפראצי צילום ואילו , החדשות  מדורי עבור  עיתונות בצילום לרוב  עובדת היא כי העיד

  עולות הוותיקים  הצלמים שני  של קביעותיהם. מועסקת היא בו הארגון בתוך הכנסה השלמת

  דרך  חבריו  את  המתייג קהילתי שיח דרך תעסוקתית זהות של הדינאמית  ההגדרה עם אחד  בקנה

 .)Waisbord, 2013; Anderson, 2014 (   זו תווית  שלילת דרך אותם  מדיר או, המקצוענות תווית 

  האחרונים למעשה והם,  35-49  של בטווח הוא  כיום הפעילים הפפראצי צלמי   שבעת של גילם

  את המייצגת, 1' מס טבלה  שמראה כפי, צלמים 21 כעשור לפני עד  שמנתה קהילה מתוך  לשרוד

  ועד השמונים שנות מסוף  בישראל הפועלים  הפפראצי   צלמי של הנוכחי   התעסוקתי  הסטטוס

  מקורות שני על  בהתבסס , המחקר כתיבת  זמן כל לאורך  בטבלה  המופיע  המידעעדכנתי את .   היום

  אחר מעקב . ב. למחקר  שהתראיינו צ"יח  ואנשי   עורכים, כתבים, צלמים  דברי .א: דינמיים מידע

 .בפייסבוק  לשעבר והצלמים הצלמים  של עדכניים  פרסומים

 שנות  מסוף  בישראל הפועלים הפפראצי  צלמי של הנוכחי התעסוקתי הסטטוס: 1 טבלה
  .היום ועד השמונים

                                                 נוספת קריירה +פפראצי -חלקית  פרש.     ניוז רק -חלקית פרש     פעילצלם  
 אחר תחום /אירועים לצילום  פרש       צ"יח לצילום פרש  
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 :  מהצלמים שליש כשני פרשו  האחרון  העשור במהלך  כי עולה בטבלה המופיעים מהממצאים

  הפכו ארבעה  ואילו חדשות כצלמי המשיכו נייםש, העיתונות  מעולם לחלוטין  פרשו השבע

עדיין עוסקים בצילום  ש הצלמים  מונתש  מתוך. צ"יח  צילום שירותי  גם המספקים  לפרילאנסרים

עיסוק  מ בעיקר  מתפרנס נוסף  וצלם החדשות מדורי עבור גם עובדים  מהצלמים  שניים, פפראצי

  של התעסוקתית בזהות ומתבטאות מבטאות הן וכיצד, אלו תמורות חלו מדוע לברר כדי . נוסף

  לתמורות התייחסות תוך הפפראצי צלמי  של הקריירה מסלולי  את ואנתח אעקוב, הקהילה חברי

 . הישראלית  בעיתונות  המקובלים  התעסוקה  ודפוסי  הישראלי התקשורת בשוק

 הפפראצי צלמי  של קריירה  מסלול 1.4

  חווה  בה המידה לפי הקריירה את לאפיין ניתן. העבודה  בעולם אדם  שעובר המסלול  היא  קריירה

 ,Davidson & Meyers)  התעסוקתיים  והמוניטין  הסמכות, ההכנסה בהיקפי  שינויים העובד

 של  הקריירה  למבנה אתייחס מכן ולאחר  לעיסוק  הכניסה תהליך בשרטוט אתחיל). 2015

 . הפרישה לתהליכי  אתייחס, לבסוף. הצלמים

 ריאיון  צלם כיום
כ  פרש. עצמאי בתחום הנדל"ן   + 

  a  פרש. שכיר, מנהל שיווק ברשת קמעונאית.   

  b פרש. צלם אירועים 

  c פרש. צלם אירועים 

  d פרש. 

  e פרש 

  f פרש. שכיר, טכנאי מחשבים.

 + ג פרש. צלם יח"צ 
  g פרש. צלם יח"צ  

  h פרש. צלם יח"צ 

  i פרש חלקית, רק חדשות

  j פרש חלקית, רק חדשות

נוספת באילוף והולכת כלביםפעיל. קריירה   + ק 

  ח Wפעיל. קריירה נוספת ביח"צ, מצלם רק ל

  ס Yפעיל, קריירה נוספת ביחצ, מצלמת רק ל

 + י פעיל קריירה נוספת ביחצ 

  ו פעיל, קריירה נוספת ביחצ  גם חדשות

  ב פעיל 

 + נ   פעיל 
  א פעיל, גם חדשות 
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.  בממוצע  שנים כעשר במקצוע עוסקים  כיום הפעילים  הפפראצי:  העיסוק לתחום כניסה 1.4.1

 הפפראצימדור  הופיע גם אז, התשעים בשנות המקצועית דרכם את החלו  ביותר הוותיקים

  זכו הפפראצי מדורי. אביב תל  ממקומוני באחד)  2017  אפריל, גן  רמת; 2009, קינן( ןהראשו

,  זה בעשור שנוסדו  הבידור  מגזיני בזכות  בעיקר, ארצי בהיקף ופופולאריות לתפוצה מאוחר יותר  

  ידיעות" תאגיד  מבית) 1989-ב שנוסד" (פלוס פנאי):  "1969-1991" (להיטון" מגזין  של' צאצאיו'

',  ב מספר", בהתחלה , בהתחלה). "2014, פדבה" (מעריב" מבית) 1999-2011" ( רייטינג"ו"  אחרונות

  גדל וזה, עמודים שלושה שניים איזה  באמת  היה זה, "לשעבר בידור מגזין ועורך ותיק   עיתונאי

     . )2016  מרץ, יפו(  ..."עמודים  10-12-ל ) צ.ע 2005-2008-ב, לפניו העורך' (מ של בתקופה

"  התגלגלו " הם.   באקראי  עיסוקם את  מצאו כי  מעידים, המרואיינים ליתר בדומה, הצלמים

  רווח שהניבה, חובבני ידוענים בצילום  מקרית  התנסות בעקבות, ידוענים בצילום קבוע לעיסוק

  לפני למקצוע לכניסתו  שהובילו  המקרים צירופי על בפרוטרוט  סיפר,  פעיל פפראצי צלם', נ. כספי

  זה', פפראצי צלם להיות רוצה אני, 'מחליט לא  אחד אף,  הזה המקצוע את"  :והוסיף, שנה 15-כ

כניסה   תיאור  מוסיף ומנוסה  ותיק צלם',  ק). 2016 אפריל, יעקב זיכרון" (אליו שמתגלגלים דבר

  גם תהיהי, מעניינות  תאונות  של צילום  עשיתי,  פרטי  אמבולנס נהג שהייתי זה כדי תוך: " טיפוסי

  רכילות...נגטיב  של בתקופה עוד היה זה) צ.ע,  יומי  עיתון שם(-ל  העברתי פיגועים של תקופה

,   בוטינסקי' ז" (אוקיי , הלו, מגזין פיפל , אינקוואייר  נשיונל  קורא הייתי,  אותי  משך תמיד  ובידור

  הייתי. סמלי היה התשלום: "מוסיף משנתיים יותר לפני פרש שכבר  ותיק צלם', כ ).  2016  אפריל

  תאונה ,  שריפה כמו ניוז של תמונות  העברתי הלימודים סיום אחרי קצת, כך אחר,  16 בן אז

  חיכיתי, יוניברס ממיס תואר  איזה עם שחזרה ), צ.ע,  לשעבר יופי מלכת( את  צילמתי פעם... בעיר

  אז, ולשלוח לצלם יכולה  הייתה  לא והיא, לאנשים לחכות   חשבו לא  עוד ואז , התעופה בשדה לה

 ). 2016 מרץ, יהודה  בן" (סמור פ וכולם)  צ. ע, מגזין ושם  יומונים שלושה שם(-ל התמונות עם רצתי

מדברי הצלמים, מסתמן שתהליך הכניסה לעיסוק איננו מובנה, הוא איננו כרוך בהכשרה לשם  

רכישת גוף ידע, הצטרפות לארגון עובדים או תהליכי רישוי. לדברי הצלמים, הכניסה לתחום  

ק בנקיטת יוזמה של צלם הפפראצי העתידי בעודו חובבן. השגת צילום שיהיה  העיסוק מותנית ר

לו ביקוש מצד ארגון עיתונאי, היא פונקציה של תזמון הולם ושליטה בסיסית במראה פניהם של  

בניגוד, למשל, לכניסה   זו אינה כרוכה בהשקעת זמן ניכרת, הידוענים הפופולאריים. עבודה

 ). 2014חגי ודודזון,  (בישראל    התסריטאותלתחום 
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היעדר חסמי כניסה לתחום העיסוק מעודד גיוון  ומונע סגרגציה המפלה מועמדים, על בסיס גזע  

או מין. יחד עם זאת,  להקניית ידע אקסקלוסיבי דרך חינוך למקצוע, יש יתרונות כלכליים  

ופן הדדי מקנה  , ובא יזציה של העובד לקהילה העיתונאיתופוליטיים:  החינוך משרת את הסוציאל

 ,Singerלקהילה תעסוקתית זו כוח, עליו היא שומרת דרך הליכי גיוס, אימון וביצוע העבודה ( 

היעדרו של ארגון עובדים העוסקים בצילום פפראצי בישראל, מתיישב עם תהליכים  . )2003

המתחוללים במערכות מדיה אחרות מסביב לעולם, ביחוד בקרב עובדי מדיה, "המתאפיינים  

ידה בחדירת האיגודים המקצועיים, עליה בריכוזיות התאגידית, ועליה של תאגידים ביר

ואכן, נוכחותם של   ).(Hanitzsch,  et al. 2011; Davidson & Meyers, 2015בינלאומיים" 

תאגידים אלה במדורי הרכילות, מתבטאת בפרסום צילומי פפראצי של ידוענים, שנרכשו 

, או מסוכנויות  ("tmz")בינלאומיות (כמו "רויטרס", למשל) או אתרי רכילות   חדשותמסוכנויות 

 Gettyסטוק", המספקות תמונות על פי דרישה על בסיס המאגר הקיים ברשותן  (דוגמת -"פוטו

Images ( . 

,  צ"יח  ואנשי  רכילות מדורי ועיתונאי עורכי, פפראצי צלמי עם מהראיונות: ההעסקה דפוסי 1.4.2

  ממצאי,  בהמשך שאראה כפי. הזמן  לאורך השתנו  הפפראצי צלמי של ההעסקה שדפוסי עולה

  המזינים תהליכים לשלושה רבה  במידה  חופפת  וזו, העסקתם י בתנאי הרעה על מצביעים המחקר

 & Davidson  בישראל עיתונאים של  ההעסקה  בתנאיי וגוברת  ההולכת  הידרדרות: זה את זה

Meyers, 2015 ;(הצילום טכנולוגיית  של הדיגיטציה בעקבות העיתונות צלם בעבודת תמורות  

  תדמיתם ניהול על  מנהליהם  או/ו  ידוענים של השליטה  וחיזוק) 2011, אברהם-קליין ( והמדיה

 & Marwick(    החברתיות הרשתות דרך ומתוכננת מבוקרת  מידע   הפצת באמצעות , הציבורית

Boyd, 2011 .(פילחתי כאשר, הממצאים ניתוח במהלך  לחיזוק  זכו זו הדרדרות אודות העדויות  

 ).  2' מס טבלה  ראו( עבודתם מתנאיי הפפראצי צלמי  של רצונם שביעות רמת את

 הפפראצי  צלמי של העסקתם וסביבת לתנאיי התייחסויות: 2 טבלה

 תנאים וסביבת העסקה מספר התייחסויות 
 הדרדרות 77

 נקודת מפנה 45

 שביעות רצון  22

 פרישה  22
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ונקודות מפנה לרעה בתנאי עבודתם וזאת מנקודת    תבשיח הצלמים בלטו התייחסויות להידרדרו

  הפפראצי צלמי בדברי רק  לא חזרו אלה  התבטאויות. פתיחה תעסוקתית שהייתה מראש נחותה

  מרבית. הצלמים עבודת לתנאיי שהתייחסו, ורכיםוע צ"יח  אנשי של  בדבריהם גם אלא, עצמם

  גרתייש באופן להופיע החל  הפפראצי  צילום כש, התשעים שמשנות  מציינים שראיינתי הצלמים

  בארגונים כשכירים הועסקו  התעסוקתית הקהילה מחברי כשליש, הישראלית  בעיתונות

  פרילאנס" מכנים חלקם אותו תעסוקתי  הסדר בסיס על הועסקו מהם שלישים וכשני, עיתונאיים

  - מסוים מדיה תאגיד עבור  חוץ  במיקור צילום שירותי המספקים  משנה  כקבלני  כלומר", קבוע

  הרכילות ועורכי  כתבי צלמי רגון'בז שכונה מה פי על תומחרה הצלמים של עבודתם .למתחריו ולא

  500-ל שקלים 100 בין נע"  יציאה" של מחירה. אייטם/אירוע לסיקור יציאה ,כלומר", יציאה "

  הנדרש ההמתנה זמן  ולפרק בתמונה המופיעים  התכנים של הבלעדיות לרמת  בהתאם, שקלים

  והדגישו חזרו'  נ-ו'  ק', כ, שהתראיינו הוותיקים מהצלמים שלושה . אלה תכנים להפיק כדי מהצלם

  מתוקף רובם ולם, א  .)קילומטר פר( נסיעות תשלום כללו שלהם ההעסקה שתנאיי צלמים  היו כי

  על תשלום  קיבלו ולא ,סוציאליות  זכויות נטולי  היו כשכירים  ולא כפרילאנסרים עבודתם

 .  בעבודה דרכים תאונות  או,  מחלה ימי  עקב היעדרות

:  עתידו לגבי  תהה וותיק  צלם ,למשל. ממשית פרנסה לחרדת הובילה  אלו נזילים בתנאים העבודה 

  על ארכב אני 55 או  50 בגיל גם האם.  לי מחכה שעוד בעתיד להרהר התחלתי  44 גיל ממרומי "

  אוקטובר, פייסבוק?" (פפראצי עליהם לעשות כדי סלבריטאים ואחפש  אביב תל  ברחבי אופניים

  לחצים לרבות,  הירודים התעסוקה בתנאיי הרעה על ומצביע חוזר  הוא כך אחר שנתיים), 2010

  הדוגמא לשם רק פפראצי צלם: "במערכת העיתונאי לבין הצלם של  ההעסקה תנאיי  בין ופערים

  כשהוא היוקדת בשמש נשרף  פפראצי צלם. נופש ישראל  עם כשכל וחגים בשבתות גם לעבוד יוצא

  מעוניין כפרילאנס עובד  הוא שם האתר  את כי רק מעניין לא  ריאליטי כוכב לאיזה בים ממתין

  או הרכב  של ביטוח, ושתיה  אוכל, חניה,  דלק על מכיסו משלם פפראצי צלם. האלה בתמונות

  עורך של גחמה לכל שעות 24  זמין להיות  צריך הפפראצי  צלם. ועוד היקר   הצילום ציוד, האופנוע

  לו  יחכה שהחומר גם אפשר ואם בוקר לפנות  בשלוש בדייט שנמצא חדש  זוג של  בתמונות שמעוניין 

,  פייסבוק". (טובה לילה שנת לאחר  ורענן  נמרץ לעבודה  מגיע כשהוא בבוקר  בשמונה השולחן  על

 ) 2013 יוני

  נוטים התרבות בתעשיות  נוספים עובדים .כקורבן עצמו שתופס מי של  נימה  עולה' ק  של מדבריו

  אותם דוחפת  וההפצה  הייצור בשלבי תעסוקתית  וודאות אי, בנוסף. ניצול על להתלונןגם הם 

  הפנאי לשעות  העבודה  זמן בין גבולות מטשטוש ולסבול  התעסוקתיים  מאמציהם את לתגבר
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)Hesmondhalgh & Baker, 2009  (עולים 'ק  הוותיק הצלם  של דבריו .הצלם מעיד  שאכן  כפי  

  צלם לבין התקשורת תאגיד בין הכוח  יחסי את המשווה , 'ס צלמתה של דבריה עם אחד  בקנה

איזה בית זונות הפך תחום הצילום, איזה זונות  ". לזונה סרסור  בין הניצול ליחסי,  הפפראצי

אכפת. אין ערך כבר לאיכות התמונות, לא  נהיינו? ולסרסורים שלנו לא אכפת! לאף אחד לא 

שקל   300מעניין אף אחד העיקר שרואים משהו בתמונה...למי אכפת? צלם מוכן לעבוד בשביל  

  .)2011(פייסבוק, ינואר  ”מצאת החמה עד צאת הנשמה.. איזו זנות כמו שמעולם לא הייתה בתחום

", גם  אין לי כבר קול כדי לצעוק" הכותרת  תחת ארוך בפוסט אלו  דבריה  את מגוללת הצלמת

ואת קהילת הצלמים לקורבן פאסיבי שאיבד את כושר  כותרת זו כשלעצמה, ממשילה את הדוברת 

  בניו הקולנוע   בתעשיית עובדים של לשיח מאוד  דומה זה פתולוגי  שיח הביטוי וכוח ההשפעה.

 .)(Rowlands & Handy, 2012 התמכרות של במונחים לעבודתם  המתייחסים,  זילנד

  .הקרוב לעבר   רטרוספקטיבי מבט מתלווה, ההעסקה תנאיי על זו  ביקורתית להתבוננות, לרוב

  תאגיד מעל הסיר  אומנם  הםשל ההעסקה  דפוס,  לכן  קודם שנים מספר  רקהצלמים טוענים כי 

  ההעסקה תנאיי לעומת, מאידך אך,  סוציאליים תנאים אספקת  על  האחריות  את התקשורת

  פפראצי תמונת כל  על  מקבל "הייתי: מסוים תעסוקתי  ביטחון  הםל  הקנה עדיין,   הנוכחיים

  שהיו  בלעדיות ותמונות  סקופים שהבאתי פעמים  היו!  ח" ש 500 ב...(מגזין שבועי, ע.צ)  שפורסמה

  הסכם במסגרת , הצלמים לדברי .)2013 יוני, פייסבוק" (!מזה  כפול בסכום גם אותי פרים'מצ

,  תיווך ללא, ישיר  באופן בישראל שביקר  ידוען של צילום למכור גם  היה  אפשר, זה תעסוקה

,  אחוזים(  זה ואחרי  נמוך  יותר קצת בסכום או פעמי חד סכום"ל בתמורה בינלאומית לסוכנות

  אופציית .)2016 אפריל, בוטינסקי'ז" (בעולם אחרים לעיתונים עושות  שהתמונות ממכירות) צ.ע

,  לישראל מחוץ  פפראצי צלמי של ההשתכרות לאופן חופפת בינלאומית  סוכנות דרך  ההשתכרות

         תקשורת  ארגוני למגוון  התמונות את שמוכרות, צילום סוכנויות דרך המועסקים

Aitkenhead, 2008 ;Lavallee, 2008; Day, 2012)  ;2005 Howe .(שהעידו כפי, זאת עם  יחד  

  מותנות  היו שהן  מכיוון, במיוחד שכיחות  היו לא  זה מסוג עסקאותבישראל , המרואיינים מרבית

 . לתמונותיו ביקוש שיש, מוכר  בינלאומי אובייקט בצילום

,   ל" בחו לסוכנויות  בינלאומיים ידוענים צילומי לשווק, הפפראצי עבור  שנפתח ההזדמנויות חלון 

  צלמי מול נחיתות  בעמדת עצמם מצאו הם  לרוב  אך, למשתלמת עבודתם את רחוקות לעיתים הפך

). Klein-Avraham & Reich ,2016(  אחרים לעיתונאים ביחס' נחותים'  היו שבעצמם, חדשות

  בעוד: הופעתם מרגע  כבר מסתמן, הצלמים של הסקטורים שני  בין  הפער כי מתברר, למעשה

https://www.facebook.com/notes/anat-mosberg/%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%A7/136217359773055
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,  אברהם- קליין( בתאגיד כשכירים העובדים חזותיים  כעיתונאים דרכם את החלו החדשות שצלמי

 יחידה  ומעולם  מאז היו', קבועים פרילאנסים'כ שהועסקו הפפראצי  שצלמי הרי),   2011

  הנלווה השלילי  המוניטין בעקבות אולי, המדיה תאגידי בתוך טריטוריאלית-אקס תעסוקתית

  מקרי באופן זה לעיסוק כניסתם בשל ואולי ) Mendelson, 2007  ;2000 ,Berkowitz( לעיסוקם

 .  שונות בעבודות עיסוק  כדי תוך

  מתחילת, הצלמים לדברי. לצילומים בביקוש גם התבטאה הצלמים של  ההעסקה בתנאיי  הפגיעה

  אחד',  י.  דראסטי  באופן הדרדר פפראצי לצילומי  הביקוש ,האלפיים שנות  של  השני העשור

  והייתי בחודש פפראצי אייטמים  35-40  עושים היינו אם: "סיפר, כיום ביותר הפעילים הצלמים

"  פפראצי של אייטמים 15-20- ל מגיע לא  אני היום), צ.ע, שונים  מעסיקים בין( זה את מפזר

?  אממה: "פלאים הצטמצם אייטם כל עבור התשלום גם, במקביל). 2016 אפריל, ירמיהו(

  אבל  אחוז 50-ב השכר  ירד, הזה התחום  בכל וקיצוצים אילוצים עקב האחרונות   בשנתיים

 ).   2014  ינואר,  פייסבוק, וותיק צלם" ( בעינה נשארה  וטוב  שבועי פפראצי  מדור לייצר הדרישה

 הצלם  היום: "לגבי התדרדרות מעמדם התעסוקתי  הצלמים עם  מסכימה' פ  רכילותה כתבת

,  מדגישה( פעם. הכנסה השלמת כאילו זה, לסיבוב יוצא שבת-בשישי  שרק כזה הוא, שלי פפראצי

  כאילו, הישגים על ונלחמים  בבוקר יוצאים יאללה , היה זה פעם, שלהם העבודה  הייתה זו) צ.ע

.  )2016  יולי, דן גוש" (הפפראצי  את להביא גם, ראשונים סיפורים להביא כמו, הזה  הרעב את  היה

פ' מייחסת הדרדרות זו להופעתם של מקורות אלטרנטיביים ברשת להפקה והפצה של צילומים  

 צלמים אדון בהרחבה בפרק).(בהשפעה של טכנולוגיות דיגיטליות על הביטחון התעסוקתי של 

-Klein( בפרט והישראלי בכלל העיתונות  בעולם המשבר גילויי את נאמנה  משקפים אילו דברים

Avraham & Reich, 2016  ;Schejter & Yemini, 2015( .צלמי של התעסוקתי  בביטחון הערעור  

    :עיקריים קריירה  נתיבי לשלושה שהובילה דרכים בצומת, כורחם בעל, אותם הציב  הפפראצי

  -  חלקית פרישה) ב ( .התקשורת מתחום לחלוטין פרשו מהצלמים כמחצית  - מלאה פרישה) א(

 פיתוח)  ג (. בלבד עיתונות   בצילום לעסוק המשיכו אך פפראצי  מצילום פרשו מהצלמים  מיעוט

  נוספים פרנסה  לאופני  פנו הם, תעסוקתית  מבחינה התפתחו  הפפראצי  מצלמי   כשליש - תעסוקתי

  בתעשיית עובדים של קריירות של טיפולוגיה פי  על לסווג ניתן אותן, התקשורת תעשיית בתוך

  של הנוכחי התעסוקתי מעמדם את המציגה  3 טבלה' ר, ( (Davidson & Meyers, 2015) התרבות

   )פפראצי צלמי
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   בישראל כיום הפועלים הפפראצי צלמי של הקריירה מסלול סיווג: 3 טבלה

 ריאיון  הצלם סיווג קריירה
  ב מקצוען/ קונטקסט בירוקרטי 

 + ק מקצוען/ קונטקסט יזמי 

יזמי מקצוען/ קונטקסט   + נ 
 + י יזם כפוי 

  ס יזם כפוי 

  ו יזם כפוי 

  א יזם כפוי 

  שלושה  מסתמנים התרבות   בתעשיית עובדים של  קריירות טיפולוגית  את המייצגת  מהטבלה

 : עיקריים עכשוויים  קריירה מסלולי

  הם מהצלמים ששלושה לטעון  ניתן,  המקוון  והשיח הראיונות של הניתוח בסיס על :מקצוען

,  למקצוען להפוך יכול  שעובד גורסים (Davidson & Meyers, 2015)   ומאיירס דודזון. מקצוענים

  ניכר, הנוכחי  במחקר ,ואכן.  יזמיות או ביורוקרטיות בסביבות, שלו העיסוק עם  עמוקות שמזדהה

 .  יזמי בהקשר  מקצוענים הם צלמים שני ואילו בירוקרטי בהקשר מקצוען  הוא  אחד צלם כי

  ומעולם מאז  עבד, לחייו  השלושים בשנות',  ב, המרואיינים לדברי: בירוקרטי בקונטקסט מקצוען

  עד' ב עבד שם, גדול תקשורת לארגון  להיכנס לו סייע הפפראצי  מצלמי  אחד, תחילה: כשכיר

   מבוקש כצלם. המתחרה בתאגיד  כשכיר לעבוד  עבר אז. בעלים והחליף  הרגל  את פשט שהארגון 

  הוא" .יציבים  העסקה לתנאיי דרישתו  רקע על  מתחרים של עבודה להצעות   לסרב ממשיך הוא

  הוא . פעם של  הוא באופי הוא . "רכילות  עיתונאית',  פ מעידה", באופי  גם, פפראצי שנשאר היחיד

  הוא אבל, אותו רצינו גם אנחנו הזאת העתיקות.  לטובתו וזה,  בעבודה עתיק) צ.ע, מדגישה( עתיק

  של בראש הוא  כי, מסודרת עבודה תהיה שזו כאילו, בתמורה קבועה  במשכורת רק  לבוא  מוכן היה

 ,Fine) פיין  של הטיעון   את היטב ממחישים' פ של דבריה). 2016 יולי,  דן גוש... " (מסודרת עבודה

, מסוים ומקום  בזמן דומיננטיתאישית   זהות של נגזרת רק לא  הוא  עובד  של מעמדו לפיו (1996

  ביחס  אחרים ואנשים עובדים של התפיסות   מרפרטואר הבנויה,  חברתית מערכת תוצר אלא

 . עובד  לאותו

  פי-שעל בעוד , כבד אופנוע על מתנייד  עדיין, הבינלאומיים הפפראצי לצלמי בדומה  ,'ב הצלם

  כלי הוא  האופנוע . גלגלי ארבע ברכב משתמשים בישראל הצלמים שאר בראיונות שאספתי המידע

  בקלות אתרים  במספר ולצלם להתנייד  מאפשר שהוא מכיוון, הפפראצי  עבוד אידיאלי רכב
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  להמיר, 2010-ב שהחליט,  וותיק צלםבפייסבוק  עידה ש כפי. מסוכן הוא,  זאת עם יחד.  ובמהירות

   .חשמליים באופניים האופנוע את

  במחויבות המתבטאת,  מקצועית הצלחה  עבור סיכון לקחת , כבד באופנוע  להתנייד' ב של הבחירה 

על    רצוי ובלתי  נסתר שנעשה באופן הפפראצי צילום של הבינלאומיים  המקצועיים לסטנדרטים

עולה בקנה אחד עם תפיסות מקצוענות בתעשיית האינטרנט המדגישות את  , אובייקט הצילום

  המקצועיים לסטנדרטים זו מחויבותו   .Neff 2012 (iv( הצורך ליטול סיכונים אישיים

, הזועמים מצולמיו לבין בינו  העימות בפרקטיקת גם מתבטאת הפפראצי  צילום של הבינלאומיים

  פפראצי צלם של  המקצועית מחויבותו  עם  מזוהה זו פרקטיקה. תקשורתי לכיסוי  לעיתים שזוכה

  באופן  צולמו  אלא, התקשורת עם למפגש מראש נערכו שלא  ידוענים במצלמתו ללכוד להצליח 

,  למשל( לצלמם  ממנו למנוע  מנסים נציגיהם  או  שהם בשעה לעיתים,  צפוי בלתי  או/ ו רצוי בלתי

Howe, 2005; Murray, 2011; Day, 2012    .(באייטם  מצולמיו לבין' ב בין העימות  פרסום  

 במערכת מעורר שהוא הרשמים  דרך  מקצועיותו את מחדש מאשרר  עצמו  בפני תקשורתי

 . (Fine, 1996)  אותו המקיפה  החברתית

  קולגות  להישגי אוהדת התייחסות  דרך גם, שלו הקריירה של  המקצועני  ההיבט את מבטא' ב

....   ההוליוודית  השחקנית את  לצלם שהצליח, "בפייסבוק כותב הוא'"  ש לצלם  הכבוד  כל: "בענף

  רבים ראשון  בגוף  השימוש  ".הכבוד את קצת לנו החזרת. בעיר צדק נווה  במתחם שלה הבן עם

 תורם v") ווטצאפ("  פרטי אך קבוצתי או"),  פייסבוק(" ציבורי באופן , החברתיות  ברשתות  והשיח 

  והן   המסורתית  התפיסה לפי   הן מקצוענות   של מהסממנים שהיא  תעסוקתית קהילה של לקיומה

 . כשיח בעיקר למקצוענות המתייחסת, יותר   המאוחרת התפיסה לפי

  אחרים צלמים שני ,בירוקרטי בהקשר התגבשה)  קולגות בעיני( המקצועית שזהותו' ב לעומת

  פפראצי צלם הוא אף , 50 כבן', ק, הראשון היזמי  המקצוען :יזמי בהקשר מקצוענים הם בשדה

  בא שלו בקריירה היזמי ההיבט .  גדול תקשורת ארגון עבור התשעים בשנות  לצלם החל הוא. ותיק

  צילומים העביר אז,   עמו  שערכתי בראיון שסיפר כפי, למקצוע כניסתו באופן כבר ביטוי לידי

 הטבלואידים  עולם  עם היכרותו. אמבולנס  כנהג נתקל בהם ופיגועים תאונות מאירועי

  הראשון הגוף של המתחרים אצל  לעבוד  עבר  בהמשך. ידוענים לתעד  אותו הובילה הבינלאומיים

  מגזינים בשני הנרחבים הרכילות  במדורי  בעיקר  התפרסמו וצילומיו, צילומיו את שפרסם

 .  פופולאריים
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ולמעשה  . נוספים  הכנסה אפיקי הרף ללא  חיפש  אלא, שמריו על שקט  לא , הוא'לדברי ק ,במקביל

  לאידיאליים  מחויבות גילויי  על ומעידות , ויצירתיות יזמיות  שלו הצילומים השגת  דרכינראה כי 

  כדי, 2008 בשנת כיצד בפייסבוק בפוסט נזכר  הוא, למשל ,כך. ציהפפרא  צילום של המקצועיים

משך שעות ארוכות בשטח וארב לו עד שהשיג את הצילומים וחזר  שהה ב נישואיו ביום ידוען לצלם

  ציורי צילום הפקת  סיפור את סיפור המארב תאר בפייסבוק באריכות.  .עייף ומרוצה הביתה

  שיח של  מרכזי מאפיין שהיא, ידו למשלח העובד של וגאווה  עמוקה  הזדהות ביעה זה וסוחף

  של רושם  לנהל  לצלם מאפשרת  הסיפור  מתפרסם בה הפומבית הזירה. (Fine, 1996) מקצועני

 .  יזמית מקצוענות

 את מיצה  אלא, ישראלים ידוענים בצילום הסתפק שלא  טען' ק  בפייסבוק שפרסם בדברים

 צילומיהם של ישיר  שיווק דרך, בינלאומיים ידוענים בביקורי  הטמון הרווחים פוטנציאל

   קולנוע  כוכבי שני של ראשוניות  זוגיות תמונות מכר הוא כך. בינלאומיות פפראצי לסוכנויות

  על  המבוסס  עסק  הקים'  ק, בוקבפייס  בפוסטים שתועדו רבים לבטים  לאחר, 2014- ב. הוליוודיים

  הצילום  מתחום לחלוטין  לפרוש תקשהה   הוא,  זאת עם יחד. שעתי בסיס על  שירותיו השכרת

  למקור  הפפראצי צילום מלאכת את  להפוך  החליט ולכן ,  דרכו על  הנקרים מידוענים התעלםול

  הרטרוספקטיבית והכתיבה  העיסוק  מתחום לחלוטין להתנתק היכולת  חוסר.   משני  תעסוקה

  ברשתות לכתוב שהמשיכו  עיתונאים פרישת אודות ממצאים עם  אחד בקנה  עולה  אודותיו

 . ) (Davidson  & Meyers 2014שלהם הלקוחות עבור כדוברים  לכתוב  או חברתיות 

.  עובד הוא  שבו תחוםהו  הפפראצי תחום בין  המשלבים מקוריים תעסוקתיים  רעיונות מייצר' ק

  מאחורי מוסווית פפראצי לעמדת שלו הרכב של האחורי החלק את הסב  כי' ק סיפר, 2016 באביב

  היא , נוספת מעניינת  יוזמה. נסתרת תצפית מנקודת תמונות לנפק  הצליח  דרכה, כהים חלונות

  פפראצי תמונות פרסם  הוא בה,  זעום חברים מספר  כה עד שצברה, פייסבוק קבוצת פתיחת

  הפפראצי צלמי כל. ייחודית לא היא' ק של  הארכיונית היוזמה. בעיתונות פורסמו  שלא מהעבר

 viשונות  למטרות  ארכיון בתמונות  להשתמש – כושליםברובם   – ניסיונות  תיארו שראיינתי

  לתפוס  באמת למדתי  אני , viiהרגע  את לתפוס:" ב לדבריו מתבטא', ק  היזם של המקצועני  ההיבט

).  2016 מרץ,  בוטינסקי'ז..." (אחרות רכילות ידיעות  לפי זה אם, לחכות, לעקוב זה אם, הרגע את

,  זו הזדהות.  הפפראצי צילום בעבודת ניסיונו  פרי  במומחיות גאווה אף  מבטאים' ק  של דבריו

  זהות יש כי  מוצא' ק, בנוסף. בעבודתו המקצועי  ההיבט את מבטאת)  Fine , 1996 , (פיין לדברי

  לבין, המצולמת בסביבה למתרחש בערנות שמתבטאת הפפראצי לעבודת הנדרשת  המיומנות   בין
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  וצלמי   כלליים עיתונות צלמי שלעיתים הטענה עם אחד בקנה עולה זו אבחנה . עיתונות צלם עבודת

  להנפיק לעיתים נאלץ העיתונות צלם  כאשר למשל, דומות צילום פרקטיקות  מפעילים פפראצי

 .  (Smolla, 1998; Mendelson, 2007)  בפלילים חשודים של רצויים בלתי  צילומים

  שנים עשר מעל עובד' נ.  יזמי  רקע על מקצוענית  קריירה בעל הוא, לחייו  השלושים בשנות', נ גם

  לגבי  מציין  הוא. סוציאליים תנאים לו מספק  מהמעסיקים אחד, לטענתו. מעסיקים מספר  עבור

  זה... בזמנו החליטו  הם  אבל, ככה להיות אמור לא זה , עובדים הם ככה]ש"[  זה עבודה מקום

  כאילו , יודעת את, האלה  הדברים כל,  הבראה, חופשה  גם לי לשלם כאילו מעדיפים הם, עיתון

  אני .]צ.ע ,  טווח ארוך באופן אותי העסיקו לא[  עכשיו  עד שעבדתי  מי  כל, ככה כולם לא  .באופן

'  נ ).2016  אפריל, יעקב  זיכרון" (כולם עם עובד  אני  כי , לי  טוב זה, לטובתי עובד שזה, פרילאנס

  מדברי,  ואכן. שלו הקולגות של הירודים יותר  לתנאים יחסית  הוגנים העסקה   תנאיי על מעיד

,  סוציאליים  תנאים הפפראצי לצלמי לספק שלא נהוג  כלל  בדרך כי עולה  המרואיינים שאר

  לא זה"ש  מודה'  נ- ש העובדה. תמונות  עבור רק  אלא, מחלה ימי עבור תשלומים  למשל הכוללים

  תנאים מעניקים לא  שמעסיקים  בטבעיות מקבל  שהוא כך על מעידה", ככה  להיות צריך

,  ליברלי-הניאו ' מאמין אני'ה את  מודע לא  באופן אימץ שהוא לכך עדות שזו אף  ויתכן, סוציאליים

 .עצמו על  אחראי יחיד כל לפיו 

  הוא, ראשית: התעסוקתיות מבחירותיו בשתיים מתבטא' נ בעבודת  יזמי - המקצועני  ההיבט

,  השתכרותו  אופני מגוון את  למקסם כדי  מעסיקים מספר עבור לעבוד  בוחר הוא כי בראיון  הדגיש

  ולא  מחמיא  לא באופן ידוענים לצלם מעדיף הוא, שנית. תעסוקתיים סיכונים פיזור לצורך  אולי

  הוא, למשל כך . ופיזית  מחשבתית גמישות להפעיל ממנו דורשות  הצילומים השגת  שדרכי כך, רצוי

שמהדהד את סיפור צילום החתונה   בהיריון ידוענית של ומדובר נדיר  צילום השגת  דרך על סיפר

 שם אנשים מלא ראיתי), צ.ע, הים( לכיוון רצתי, הים לכיוון  רצתי,  האוטו את החניתי: "של ק'

  נשארתי כבר אני, שם עכשיו, עץ  מאחורי התחבאתי, עץ הגיע, לכיוון רצתי , בהתקהלות עומדים

  בשביל ובלגנים, שהולכות, נמלים בין, שם נשארתי  שעות שלוש, שלוש, הקרובות שלוש-בשעתיים

  לקיחת  דרך שכרו  את מקסם'  נ צילום אירוע באותו). 2016, אפריל,  יעקוב  זיכרון..." (התמונה

  במידה ובונוס הנסיעה על  בסיס שכר יקבל כי ,המעסיק עם קבע  הוא.  עבודה  יום  בזבוז של סיכון 

  בכניסה אחרים מקצוענים צלמים בקרב  ביטוי לידי שבא זה  עבודה דפוס . הצילום את  ישיג  ואכן

  את ומאפיין,  סיכונים בלקיחת כרוך, הצילום בזירת ארוכה ובשהייה  צילום מושאי עם לעימותים

 ).Neff 2012(  התרבות  בתעשיית יזמים של הטרמינולוגיה
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,  ניםסיכו ליטול הבוחרים כיזמים ונתפסים התופסים ללעי שתוארו המקצוענים שלושת מול

  יזם"ה מסלול  מאפייני עם אחד  בקנה העולים עבודה בדפוסי מחזיקים בשדה צלמים ארבעה

  לעבוד,  פרנסה משיקולי, העובד את מאלצים  העבודה שוק תנאיי כאשר המתקיים", הכפוי

  הארבעים בשנות ', י , למשל, כך. (Davidson & Meyers, 2015)  ופרויקטים  ארגונים במספר

  הקריירה במהלך  הכיר אותו, תקשורת ארגון  של הצעה בעקבות במקצוע לעבוד החל, לחייו

  למשכורת זקוק והיה  בחובות שקוע שהיה  מכיוון  ההצעה  את קיבל הוא. כידוען  שלו הקודמת

  עבור מצלם שהוא  עצמו על מעיד הוא כיום. שלו האומנותית הקריירה את לממן  לו שתאפשר

  שם( עם עובד  אני, פפראצי צילומי: "שונים תעסוקתיים  הסדרים מספר בסיס על מעסיקים מספר

  החל . בארץ  הציבור יחסי  משרדי כל עם  עובד  ואני ...(שם המדור, ע.צ)  של המדור עם), צ.ע, עיתון

  מוצר עם להסתובב, מוצרים צילומי, בשבילם אירועים צילומי ), צ.ע, צ"יח  משרדי  שמות( ...-ו ...מ

  ולתת  להצטלם לסלב זה את לתת אבל, מראש מתואם שזה כמובן  - לסלב אותו ולתת, כלשהו... ש

 . )2016 אפריל , ירמיהו( "שלו  באינסטגרם ה'לחבר

  פרי אילוץ למעשה  הוא,  גבוהה אוטונומיה כרמת חוץ כלפי שנראה מה כי עולה של י'  מדבריו

 ,Davidson( ומקורות מנהלים, בעלים  ללחצי   לפגיע הצלם  את שהופך, תעסוקתי ביטחון היעדר

& Meyers, 2015( .וגם מסחריות  חברות גם אחת ובעונה בעת משרת  שהצלם מכיוון, מכך יתרה  

  העיתונאית האידיאולוגיה  מטריית תחת עבודה בין מוחלט גבולות טשטוש  חל,  תקשורת ארגוני

  חלק של  המסחריים היעדים השגת לבין (Deuze, 2005; Hanitzsch, 2007) וגילוי חשיפה של

  הוא,  כורחו בעל פפראצי עושה': ".. י של הקריירה מאפייני את לנסח הטיב' ק  הצלם. ממעסיקיו

"  אחרים דברים לעשות רוצה, סרטים לעשות רוצה  הוא, מוזיקה לעשות רוצה, אומן בעצם

 .)2016  אפריל, בוטינסקי'ז(

  ורק אך,  תקשורת  תאגיד  עבור ידוענים מצלמת , לחייה  הארבעים  בשנות', ס הצלמת', י  לעומת

  אותם מתייגת אף היא  לעיתים, למצולמים אהדה גילויי רווי שלה הפייסבוק עמוד. צ"יח באירועי

  גם, סימטרי כמעט באופן. באנגלית שמה מוטבע   עליהן, במיוחד מחמיאות  לבן-שחור  בתמונות

  כוכבת 2016 בנובמבר  לה כותבת , למשל כך. המחמיאים צילומיה על גלוי באופן לה מודים ידוענים

 .  "גדול הכי הלב  עם  המוכשרת  לצלמת תודה:"בפייסבוק מחמיאה תמונה  לפרסום  בתגובה, ילדים

  -  הפפראצי  צלמי מקהילת כחלק  עצמה  רואה היא  כי עולה'  ס של הפייסבוק בעמוד מעמיק מעיון

  ופגיעה נמוך   שכר כמו סוגיות על וקובלת"),  הצלמים אנחנו(" רבים ראשון  בגוף  דוברת היא
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  בפייסבוק  שלה מהנוכחות, אולם. אישור ללא  בתמונותיה בשימוש  המתבטאת יוצרים בזכויות 

  ורק אך  מצלמת אלא, מצולמים אחר תרה  לא' שס  עולה שראיינתי אחרים צלמים ומטענות

  הנתפשים צילום אירועי הם צ"היח   אירועי,  הצלמים לדברי . מראש הוזמנה אליהם, צ"יח באירועי

  צילום כאתרי צ"יח  לאירועי המתייחס', ק הוותיק הצלם  מעיד, למשל, כך: פרנסה פרי  כאילוץ

:  רצוי שאינו פפראצי  כצלם המקצועית  לזהותו בניגוד עומדים אילו תנאים. מיטביים ידוענים

  הייתי אז אבל זה את  עושה הייתי,  נכון,  זה את  עושה הייתי  אני גם. ברירה  אין כי זה את עושים"

  כבר' ס: "מהקהילה  אותה מדיר' ס על הקהילתי השיח גם)  2014  יולי, המדינה  כיכר..." (מתעצבן

  עכשיו .)צ.ע, צ"יח   אירועי( אירועים עושה  היא  ,פפראצי עשתה  לא פעם אף היא , פפראצי עושה  לא

,  המדינה כיכר" (הבא  בחודש משכורת לה שאין  בפייסבוק ראיתי, כן...  כלום עושה  לא בכלל היא

   .)2014 יולי

  הצלמים  לדברי.  תקשורת תאגיד אותו עבור  עובדים'  א והצלם 'ו  הצלמת  גם', ס  לצלמת פרט

  את צמצמה לאחרונה ,לשבוע אחת תפרסםשה, מדור עבור קבוע בסיס על בדהע' ו,  שהתראיינו

  הצלמים שני.  הרכילות  מדורי עבור  ספורדי באופן עובד' א. לחלוטין כמעט זה במדור עבודה היקף

- ו' א של בחירתם פרי  אינו  הפפראצי כי שנראה כך", יציאה "  פר, פרילאנס בסיס על עובדים  הללו

 .  הכנסה השלמתצרכיהם האישיים ב  לבין המורכב   הארגון צרכיי בין  וכפוי משולב אילוץ אלא', ו

  בו  לארגון מחוץ מקולגות צילומים במזומן  רוכשת הייתה'  ו   לעיתים כי העיד   הוותיק'  ק, בנוסף

,   ראיונות בשני שנזכר , זה פעולה דפוס. viiiהשבועי  במדור שמה תחת  לפרסמם כדי מועסקת היא

  אחר  לצלם תמונותיו את  שמוכר הצלם', ק  לדברי : הקהילה חברי בין  עסקי פעולה  שיתוף על רומז

,  במקביל. הפרילאנסים במגזר השכיחה,  פלוס שוטף המחאת ולא, מידי מזומן  מתשלום נהנה 

 .  הצילום עבודת את לבצע מבלי תיווך  מפער להרוויח עשוי התמונות את שקונה הצלם

 פרישה  1.4.3

 מתחום לחלוטין פרשו מהם 50%-כ, מהצלמים שליש שני פרשו   האחרון  בעשור, כאמור

 .  עיתונות  לצילום צ"יח צילום בין, בשווה שווה כמעט  התחלקו והשאר, התקשורת

 

 

 



28 
 

   שפרשו הפפראצי  צלמי של  הקריירה  נתיבי: 4 טבלה

 ריאיון  צלם  כיום

עצמאי בתחום הנדל"ן פרש.  כ    + 

  a  פרש. שכיר, מנהל שיווק ברשת קמעונאית.   

  b פרש. צלם אירועים 

  c פרש. צלם אירועים 

  d פרש. 

  f פרש. שכיר, טכנאי מחשבים.

 + ג פרש. צלם יח"צ 

  ח פרש. צלם יח"צ 

  g פרש. צלם יח"צ  

  h פרש. צלם יח"צ 

  i פרש חלקית, רק ניוז

  j חלקית, רק ניוזפרש 

  e פרש חלקית, רק ניוז

 
  במהלך  פרישתו על  בראיון, לחייו הארבעים בשנות, לשעבר פפראצי צלם', כ מספר ,למשל ,כך

  משכורת להביא  וצריך אפרוחים שלושה  לי יש זאת  ובכל...כלכלי לא  שזה ראיתי, ראיתי" : 2015

  כל על  פשוט...כלכלי לא  זה שכבר וראיתי, ודלק, האופנוע את לתחזק...ו דירה ושכר  הביתה

  הכסף,  האינטרנטיות ומהמדיות מהעיתונים הכסף...היה זה אבל. כסף מקבל הייתי תמונה 

- מפפראצי בעיקר היה זה הגדול  והכסף, נמוך ממש ממש סכום  היה  זה מהמדיות  שקיבלתי

  ודועך דועך  שהפפראצי למסקנה  הגעתי.. ו, בנושא להמשיך אם, רבות אז  שחשבתי כמובן...צ"יח

  חדש פפראצי אתר איזה, מהפכני משהו איזה אמציא אני כן אם אלא, עצמי  את רואה לא  ואני

  הרבה וצריך, שיווק זה  בשביל ושצריך, אנשים אלפי ושייכנסו , חזקים חומרים להביא צריך...ו

  בתחום  שנה כבר אני..ו  חדש משהו לנסות  החלטתי,  בזה להמשיך טעם שאין  ראיתי  אז, כסף

  כלכליים מטעמים מהעיסוק כורחו בעל כפורש עצמו  את מתאר' כ ).2016 מרץ, יהודה בן" (ן" הנדל

  הולך עבורם התשלום וגם  לצילומים  הביקוש בעוד שגדלה משפחתו את לפרנס  שעליו מכיוון

 .  ומצטמצם

  לחצים  מדגישים הם כי עולה, הנוספים הפורשים  הצלמים חמשת  של הפייסבוק דפי ניתוחמ

  בתעשיות הרווחים  מהתנאים יותר  יציבים  תנאים המצריכים, לפרנסה  הנוגעים משפחתיים

  של ההעסקה בתנאיי הכללית ההידרדרות לצד) Hesmondhalgh & Baker, 2009( התרבות

  ידוענים בצילום שצברו החברתי ההון את  המירל  האפשרות קורצת  הצלמים לאותם. עיתונאים
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,  למשל, כך  ).Davidson & Meyers, 2016;  1999,  בורדיה( אחר תעסוקה בתחום רווחים לטובת

  ברכישת שירותיו את  מציע  הוא,  ן"הנדל בעולם שלו  בקריירה כיצד  הריאיון במהלך לי הראה' כ

 . שלו הסלולארי בטלפון  מעודכנים עדיין   שלהם הקשר שפרטי לידוענים דירות והשכרת

  החברתי ההון  את לתרגם  בחרו, בקשיי פרנסה שנתקלו נוספים  צלמים ארבעה, באופן דומה

  בעבודת הגובלת תעסוקתית קריירה, צ"יח   לצילום  הסבה דרך , כלכלי להון כצלמים שרכשו

  וצילום ידוענים בצילום שעבדו אחרים  צלמים שלושה , זאת לעומת. ixיותר   רווחית אך , הפפראצי

 לרשת  הודות   התאפשר  חדשות לצילום שהמעבר  יתכן .xבלבד  חדשות לצילום עברו, חדשות

 .xiהצלם  של החברתית

 תעסוקתית זהות: פפראצי צלמי 1.5

איתור, מיון וקידוד תכני הראיונות והסטטוסים בפייסבוק של עשרה   :ממצאיםהצגת ה 1.5.1

 תשע לאיתורהוביל ), Atlas.ti(  איכותניים נתונים לניתוח  תוכנהבעלי מקצוע, באמצעות 

  חילקתי את תשע הקטגוריות . התעסוקתית  זהותם את הצלמים  ניסחו  באמצעותן קטגוריות

 :  להלן, קבוצות לארבע

 בישראל  פפראצי צלמי של  תעסוקתית זהות: 5 טבלה

 מספר קטגוריה קבוצה 

 אזכורים 

 כ"סה

 אזכורים 

 הצילום   הפקת לפרקטיקות התייחסות
 

, רצוי לא: מקצועי פפראצי פרקטיקות
 בהיחבא

131 271 

 86 סלב  פרו פרקטיקות

 210 102 פרנסה כמקור בפפראצי עיסוק הצילומים  הפקת למטרות התייחסות

 83 - שיווקיים -חזותיים תכנים יצרן

 25 ארכיבאי/חזותיים תכנים ספק

 בתחום הפעילים לגורמים ביחס  עמדות
 העיסוק

 

 77 68  עורכים/בסלבס קולקטיבי/אישי קרב

 9  אחרים בצלמים התחרות

 71 54 רגש /קריאטיב/אומן משמעות שדה עם המזוהה רטוריקה

 17 מחלה /זיהום -יוקרה חסר, בזוי
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  זכו קבוצות שתי, התעסוקתית  לזהות  ההתייחסות קבוצות ארבע מבין :ממצאיםניתוח ה 1.5.2

 הפקת לפרקטיקות ההתייחסות:  האחרות  לשתיים  ביחס, בממוצע אזכורים שלושה לִּפי

 ).  אזכורים 210( הצלמים  של  למטרותיהם  וההתייחסות) אזכורים 271( הצילומים

  פרקטיקות" היא הצילומים הפקת  לפרקטיקות  ביחס  ביותר  השכיחה הקטגוריה, בהתאמה

   הנפוצה  הקטגוריה,  הצלמים  למטרות וביחס) אזכורים 131" (בהיחבא , רצוי לא : מקצועי פפראצי

  שלרוב הללו  הקטגוריות שתי של  המקבילה הבולטות). אזכורים 102" ( פרנסה   מקור"  היא   ביותר

  להתפרנס שהצורך  להדגיש ביקשו  הצלמים   כל:  תעסוקתי קונפליקט מבטאת, זו לצד זו הופיעו

  ללא, בהיחבא פועל(  פפראצי צלם של  האידיאלית  התפקיד תפיסת  על להתפשר אותם  מחייב

  שמפעילים ללחצים ולהיכנע), הידוען  של מחמיאים  לא  היבטים חושף, הצילום  מושא הסכמת

 .   צילומיהם את לפרסם האמורים החדשות   ארגוני על  כוחם ובאי  הידוענים

  מתעמתה פפראצי צילום של המקובלות  הפרקטיקות  על להתפשר  ההכרח  את םמסבירי הצלמים

  מחוץ  כי ,טוענים הצלמים. אחרים  תקשורת לשוקי השוואה באמצעות  ,הצילום מושא עם

  מפתיע צילום הפקת  של  המקצועית הנורמה את לממש לצלם המאפשר, כספי תמריץ יש  לישראל

  זה. ב, כסף יותר זה ל"בחו . א: "מעיד'  ק הוותיק הצלם, למשל. פרנסה  מקור  המהווה בסתר

"  לאירופה גם עובר, ב"בארה  שמצולם מה, נגיד, מדינות) צ.ע, המילה  את מדגיש( בהמון מפורסם

  להשקיע  גם מאפשר לים מעבר יותר הגדול   ההשתכרות פוטנציאל).   2016  אפריל, בוטינסקי'ז(

  שני, קילומטר,  מספינה מצלם  הצלם, ל"בחו': "כ הפורש הצלם  שטוען  כפי, יקרים  טכניים בעזרים

  בן" (אותו למוישצ בכלל חושב  לא הסלב,  זה או ברחוב הולך  אותו מצלם, הבית לכיוון קילומטר 

  אינם  ולכן למדי צרים בישראל השוק ממדי, הצלמים לדברי, זאת לעומת . )2016 מרץ, יהודה

  אומר" קטנה במדינה אנחנו: "נוספים לשווקים  מקומי ידוען  של תמונה פרסום למנף מאפשרים

   המדיה שוק ממדי  לחשיבות באשר' כ של אבחנתו ). 2014 יולי,  המדינה כיכר" ( 'כ הפורש הצלם

  רווחיים להיות  מתקשים אכן קטנים בשווקים התקשורת אמצעיש נראה ,  ריאמפי לאישוש זוכה

 .(Puppis, 2009) ריכוזיות ותמנע תחרות  שתבטיח רגולציה ללא

  עולה הצלמים מדברי : למצולמים הצלמים בין הקשרים  על גם  הנראה  ככל משפיע ממדים צר שוק

  משכורתם  בהינתן. הצלמים של ' לעומתיות'ה  הנטיות את  ממתנים  המצומצמים  השוק  ממדי כי

,  נוספות פרנסה דרכי למצוא  נאלצים שהם טוענים  מהם חלק, קטן כה בשוק  הצלמים של הנמוכה

  של בסופו , המחבלים,  רווחיים מסחריים גורמים עם  זמינים עסקיים קשרים  מימוש  דרך בעיקר

   להוביל העלולה ידוען תמונת יצלם לא  צלם שכן, הידוען סיקור  של העיתונאית בשליחות, דבר
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  משלמים היו אם, שקל 200  בשביל בתים אהרוס לא': " כ טוען למשל כך. פרנסתו  מקור  לגדיעת

  שקל  200 בשביל  מהארון אוציא לא, קוק מסניפים, גראס,  בגידות מביא  הייתי,  לתמונה  10,000

(עוד על השיקולים   )2014  יולי, המדינה כיכר ).  (צ.ע., מסחרי מותג שם... ( ל אותו  צריך אני ומחר

   המוסריים המעצבים את עבודת הצלמים ראו בסיכום העבודה).

  של בראיונות הבולטות היא  הוקהו'  לעומתיות'ה  הפפראצי פרקטיקות  בה נוספת  לדרך עדות

  רכילות מדורי עורכי  םע  להם שיש בקרבה עשו, הצילום  מושאי, שידוענים לשימוש  התייחסויות

  ארגון בהם מקרים שני על סיפר' ק,  למשל כך: xiiצילומים  פרסום למנוע כדי עיתון  בעלי או

  להדגיש ביקש  מהצלמים אחדבתגובה   .xiiiלגנזם  במטרה' מרשיעים'  צילומים ממנו  רכש עיתונאי

  המקצועית בפשרה העורכים את והאשים  נאמנה מלאכתם עושים  והצלמים הרכילות  כתבי כי

  הפפראצי  צלם שזהות כך על מצביעים  אלה ממצאים). 2010, פייסבוק', ק  הוותיק לצלם תגובה(

   להגבלות  בהתאם צילומים ולייצר להתפרנס  הצורך  בין, מובנה פנימי קונפליקט על מבוססת

  זו עיסוק נורמת  מימוש  כאשר, בהיחבא רצוי לא צילום  נורמת  לבין, התקשורת  ארגון ובעלי  עורכי

  .שלו המקצועי' מאמין אני ' ב, חוץ  כלפי לפחות , מחבל - מימושה  אי ואילו, הצלם  בפרנסת מחבל -

  על  לשמור ניסיון בגדר היאהמטילה את האחריות על העורכים   זו שתגובה ייתכן   גם לכן

 .xiv(Thomson, 2016)  המקצועית הפשרה מאקט אותו ולהרחיק  הצלם  של הלגיטימיות

:  הקהילה ברמת  מקבילה יש להתפרנס להכרח  המקצועיים האידיאליים בין הפנימי הקונפליקט

  וקטגוריית"  סלב  פרו"ה  קטגוריית לאזכורי דומה שכיחות עולה המחקר  חומרי כל ניתוח  מתוך

  בצילום ועוסקים הידוען  עם  המזדהים  צלמים ישנם, כלומר". שיווקיים-חזותיים  תכנים  יצרן"ה

  וגורמים ידוענים  עם פעולה המשתפים צלמים מייצגות הראשונות  הקטגוריות  שתי .עבורו שיווקי

,   זאת לעומת.   של הידוענים אוהדת  חשיפה דרך רווחיותם את למקסם חותרים ולכן  מסחריים

  לחבל שמטרתו, בהיחבא רצוי לא צילום בנורמת המצדדים צלמים מייצגת השנייה הקטגוריה

  בצילום שצידדו צלמים גם  שכן, הכרעה  לידי הגיע הקהילתי הקונפליקטש ניכר. הידוען בתדמית

  מתוכן ומתמשך קבוע באופן ולהתפרנס  בכישלונם להודות דבר של בסופו נאלצו,  רצוי לא

  לא כבר  זה היום': "כ  הפורש הצלם  שמעיד כפי, דבר של ובסופו,  הצילום למושא שמחמיא

  כיכר)"  (צ.ע, לצילומו  מודע הידוען( מודע כבר זה, צ"יח כבר זה , שיווקי תוכן   זה, פפראצי

 ). 2014  יולי, המדינה

,  כפויים  יזמים. הצלמים של הקריירה במבנה ביטוי יש  והקהילתי  הפנימי  הזהות לקונפליקט 

  המחמיאות שיווקיות תמונות להפיק  חותרים, פרטיים עסקים  בעלי צ"יח  צלמי  כמו בדיוק
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  ואפילו    ),2016 אפריל, ירמיהו" (נקיות תמונות' "י  הפעיל הצלם אותן  שמכנה כפי, למצולמים

         זיהיתי אותו', י הצלם, למשל, כך. עתידי רווח עבור  מוצלחת פפראצי תמונת על  לוותר  מוכנים

  לידוענית העיר  או, סיגריה מעשן הילדים בעולם הפעיל ידוען מלצלם שנמנע מעיד , כפוי כיזם

  משתלמת אילו  מתמונות  ההימנעות, לדבריו. פלאש  עם בצילום לשקופה הפכה השחורה  שחולצתה

, אותה יצלם  שלא ביקשה בהיריון ידוענית בו  מקרה זכירה ולראייה, ארוך טווחל  כלכלית

  הילד עם שלה  בלעדי  בצילום יזכה הצלם, הלידה שלאחר  דאגה היא הצילום על  לוויתור ובתמורה 

 .  ילדים עגלות  חברת מטעם

  לעולם יוותרו לא  הם כי עצמם  על העידו ,   זאת לעומת,  מקצוענית ברטוריקה שמשתמשים צלמים

  לא אני: "המצולמים עם חבריים קשרים ליצור לא   מקפידים הם וכי  מוצלחת פפראצי תמונת על

,  יעקוב זיכרון', נ הפעיל  הצלם" ( אותי מעניינים לא הם,  חברים בתוך אותם מחפש לא  אני, נחמד

  מטעמי כפופים  עדיין הם,  התחתונה בשורה  כי להודות נאלצו  הם,   זאת עם  יחד  .)2016  אפריל

  זיהיתי אותו', נ  שהוסיף כפי, עובדים  הם עבורם  הארגונים של עריכה ושיקולי להנחיות  פרנסה

  מקבל ספציפית לתמונה אותי ששולח  גוף כל.. גופים כמה עם פרילאנס  שאני בגלל: "כמקצוען

  כי שטוענים מרואיינים אותם שגם נדמה, כלומר).  2016  אפריל, יעקב זיכרון" (ספציפית תמונה 

  של בסופו, הצילום מושאי עם עימות  תוך  בהיחבא צילום של מקצועיים לעקרונות נאמנים הם

  הסתירה יישוב תיאור גם כמו , המתפשר האחר   שתיאור ייתכן, מכך ויתרה.  להתפשר  נאלצים דבר

  מציאות  את  שמייצגים תיאורים הם,   המושאים עם פעולה ושיתוף  פשרה  י"ע  הקהילה ברמת

 . דיסוננס ולחוות מדי חריפה עצמית  בביקורת לנקוט שיצטרכו מבלי, שלהם העבודה 

  ניסיונם למשל  היא עורכים בידי  צלמים של האוטונומיה   להגבלת  המובהקות הדוגמאות  אחת

מהשיח ברשתות חברתיות  . במיוחד  רע מזג בעלת ידוענית על חרם לארגן   הצלמים  של הכושל

',  ק החרם יוזם   לטענת.. הראשוניים הארגון  בשלבי כבר  באיבו נגדעזה  ניסיוןומהראיונות עלה ש

,  הצלמים, פעם: "שלהם האוטונומיה ובמידת  המקצועי במעמדם הכרסום את מבטא זה אירוע

,  מצלמים הזה אדם הבן שאת מחליטים  היו  הם, מישהו להוריד או מישהו להעלות  כוח להם היה

  מידה ובאותה,  משהו  או קמפיין איזה לקבל יכול היה בזכותם, לתקשורת מפמפמים  הזמן כל

 אם גם .)2016 אפריל, בוטינסקי'ז" (זה לא,  לכתוב  לא, לצלם לא, ממנו  להתעלם, אותו להוריד

  של מגמה על להצביע   אפשר עדיין, המחמיאה הנוסטלגית  הנימה  את' ק של  מדבריו מסירים

 כתוצאה עבודתו בשדה הפפראצי  צלם  של  היחסית  השפעתו, כרסום הפחות  לכל או, צמצום

 . הקהילה חברי  בין הסולידריות מהיחלשות
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  ויצירתי אומנותי עיסוקכ פפראצי לצילום התייחסות בין היה הצלמים בשיח שהופיע נוסף  קיטוב

  אומנותית רטוריקה  (Fine, 1996)  פיין פי-על. ומזוהם כנחות העיסוק אל התייחסות  לבין

  משאלת מבטאת כלל בדרך היא  .יחידני כישרון  פרי  אסתטית רגישות  על  המבוססת זהות  מבטאת

  תרבות עם  המזוהים אומנותיים למחוזות עיסוקם תחום את לשדרג המבקשים עובדים של לב

  מודעים בפרט והפפראצי  בכלל הרכילות  בענף העובדים. (למשל, "מעצב שיער" ולא "ספר") עילית

,  Mendelson, 2007  ;2000( יוקרה ונטול כבזוי דווקא מזוהה שלהם העיתונאי שהעיסוק לכך

Berkowitz  אולם בעוד מיעוט מהצלמים מאמצים לעיתים את שפת הזיהום הזו ומדברים על .(

כנגועים ב"חיידק" (ק'), וכ"עכברי ביבים" (נ') מרבית שיח הצלמים משתמש ברטוריקה  עצמם 

, כך. אומנותית שמייחסת לעובד זיק יצירתי אישי כדי לבסס את מעמדו בעיני עצמו והסביבה

  כבר  אני: "עבודתו  ביצוע במהלך אליו  ידוענים  של התייחסויות על'  נ הפעיל הצלם מעיד , למשל

  החיים  אילו, אתה לוזר איזה, מכובדת עבודה  תמצא, מכובדת לא עבודה, 'עלי  לירידות התרגלתי 

,  בו מאמין  שאתה מה עם, שלך האמת  עם  תלך תמיד אז, לידי עוברים האלו  הדברים?' שבחרת

.  בעיניים לראות לא,  ממטר לראות ולא, הכסף  את לך  ומביאה בה עובד שאתה העבודה את תכבד

,  יעקוב זיכרון" (לדעתי, פפראצי צלמי  של האלו הקטנות  הברית לוחות..ה  שנקרא מה  זה..ה זה

  לוחות(" אתית ,")שלך האמת עם תלך(" אומנותית  רטוריקה של  בשילוב משתמש' נ).  2016  אפריל

 . בעבודתו חווה שהוא העוין יחסה עם להתמודד כדי") הכסף  את לך  מביאה(" ועסקית  ") הברית

הרטוריקה האומנותית נוכחת גם אצל הצלם הפעיל נ' שהדגיש את ההיבט היצירתי והאישי  

  זה את לקחתי לאט לאט, כשהתחלתי,  אז עד בפפראצי שהיה מה כל  את  לקחתי אני"בעבודתו  

  החולף זוג לעבר מביט, תוך כדי ראיון 'ק  הצלםבאופן דומה,  .)2016 אפריל, ירמיהו" (שלי למקום

  חשבתי  זוג רואה ,  מסתכל עדיין אני  הנה: "ומציין הקפה בית  מול  הנפרש  החצייה במעבר

  אינה שהיצירתיות מוצא' נ). 2016 אפריל, בוטינסקי'ז" (הזה  ניצוץ...ה  את לי יש עדיין..אא...זה

.  יצירתי מספיק תהיה  אתה אם: " העיסוק בתחום להישרדות הכרחית אלא  תעסוקתי אידיאל רק

 ).  2016 אפריל , יעקוב  זיכרון( "?]להצליח[ תוכל אז

  שדבק השלילי   החברתי התיוג  את לתקן  המבקשות,  הרכילות ועיתונאיות  ניות" יחצ,  דומה באופן

  אני  חוט  שמכל אומרת תמיד אני: "מעידה הוותיקה' א. אומנותית בשפה משתמשות גם  בעבודתן

:  מוסיפה הנמרצת צ"היח   אשת' ר). 2016 יוני,  יעקוב זיכרון" (החוט  את צריכה אני. סוודר עושה

  מלבישה  ואני רביותב  בית בונה  ואני  בבוקר קמה אני כי, כיצירה  לגמרי  זה על מסתכלת, אני"

  הצלמים בקרב אומנותי בשיח בשימוש הדמיון).  2016  יולי, התערוכה  גני." (אותן ומפשיטה  אותן
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  קהילה בתוך פועלים אינם הפפראצי שצלמי מראה ידוענים חדשות בייצור  שעוסקים נים"והיחצ 

  במעברים  התעסוקתי ברובד גם משתקף בשיח שהדמיון לטעון  ניתן.  צ"היח אנשי של מזו נבדלת

  תפר  קו על  מהצלמים חלק של וההתמקמות צ"ביח לעבודה בעיתונות עבודה בין  התכופים

 . הללו  העולמות שני  בין תעסוקתי

,  לעיל שציינתי כפי": ארכיבאי/חזותיים  תכנים ספק" היא  לדיון  הראויה  נוספת זהות קטגוריית

  זה מאגר. פרטי  לארכיון צילומיהם את  לצרף  כדי ידוענים מצלמים הם   לעיתים כי העידו צלמים

  כושלים  ניסיונות על  העידו צלמים שני. עובדים הם  מולן המערכות  לצרכי מענה לספק אמור

  בין חפיפה  שקיימת ניכר.  לישראל  מחוץ פפראצי לסוכנויות מהמאגר  עבר תמונות למכור

  בהוצאה עוד כרוך אינו התמונות ארכוב שכן, הדיגיטליות המצלמות של להופעתן זו פרקטיקה 

  הרי, יחסית נמוכה  הייתה זו  לקטגוריה הקשורים האזכורים  ששכיחות שאף מכאן. ניכרת  כספית

  שכן הצלמים של המקצועי מעמדם את מחזקת  הארכוב  שפעולת מכיוון ,משמעותית היא כי יתכן

 .  מונופול להם יש  עליו  מידע  מאגר יוצרת היא

  בין התחרות יחסי במונחי תעסוקתית זהות תפיסת של אזכורים תשעה  רק מצאתי , לבסוף

  הבינלאומית בזירה המתחוללת העזה  התחרות דפוסי נוכח בעיקר,  מפתיע זה ממצא. xvהצלמים 

Howe, 2005) .(שמה יש"  סיפר הוותיק'  ק למשל כך, אלה  לדפוסים מודעים בישראל הצלמים  

  על דבק לך  מורחים. יודע לא  אני, לי אמרו ככה, כנופיות שם יש, בצילום שמתעסקים, עבריינים

  עבור  הגבוה  מהתשלום נובעים אלה  התחרות דפוסי, לדבריו). 2016 אפריל, בוטינסקי'ז" (העדשה

  סביב נסובה  אינה היא, מינורית התחרות,  הצלמים  טוענים, בישראל, זאת לעומת. בלעדי צילום

  הצילום בתחום קולגות מטעם חיוביים  בפידבקים המתבטאת, בלבד יוקרה אלא , כספי תמריץ

,  צלמים בין  פעולה שיתוף דפוסי דווקא עולים מהראיונות והשיח ברשתות החברתיות . והרכילות

.  ידוענים של מיקומם אודות  ועדכונים במזומן תשלום תמורת תמונות במכירת המתבטאים

 את  ותפסו, יחדיו צילום למשימות  יצאו  מתחרים תקשורת מאמצעי צלמים בעבר בנוסף, 

  עבודתם את  שהשכירו היו בהם ספורים מקרים  אף  מצאתי.  שונות מזוויות ממצלמתם הידוענים

  של שירותיו את שכר המשפחה  בעל' כ המקרים   באחד, למשל כך. אחרים לצלמים  משנה  כקבלני

 . )2014 יולי, המדינה כיכר(  לביתו מחוץ נחשק  צילום למושא  שיארוב כדי שבת יום  במהלך' ק

,  הישראלי התקשורת שוק של הזעירים  ממדיו תוצר,  הנראה ככל, הוא הפעולה שיתוף דפוס

  אמפיריים ממצאים, ובהתאמה. הפפראצי צלמי של הספציפית  העיתונאית הקהילה  ובפרט

  למשל קהילתיים תוך פעולה  שיתופי על,  היתר בין, הצביעו, בישראל   תקשורת מחקרי פרי דומים
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,  ודודזון חגי (  תסריטאים או, (Davidson, 2013) והשבעים הששים  בשנות כלכלה עיתונאי בין

  המספקים  הקהילה  חברי בין לקשרים  טבעי  המשך למעשה הם הפעולה  ששיתופי ייתכן ).  2014

  עובדים של אחרות קהילות עבור  כמו,  הצלמים עבור ופסיכולוגיים תעסוקתיים לצרכים  מענה

  חברות וקשרי צילומים על  חיובי משוב, תעסוקתי מידע ביניהם החולקים, בתקשורת  עצמאיים

 .Thomson, 2016)(   רגשית  ותמיכה 

.  גבול עבודת:  התעסוקתי השיח של נוספת מרכזית  פונקציה על מצביעים המחקר  ממצאי , לבסוף

  לערכי הנאמנים המקצועיים הצלמים בין הפפראצי צילום  בשדה  חיץ  יוצרת,  רטורית גבול עבודת

  זו מקצועית בתווית מתהדרים רק המקצועיים   הצלמים של שלטעמם הצלמים  לבין המקצוע

  באופן שמהדהד את התפקיד של עבודת גבול בקהילות עיתונאיות רבות ברחבי העולם 

(Davidson, 2013, Waisbord, 2013; Anderson, 2014) .הפפראצי צלמי, למשל כך ,

,    לדוגמה.  פפראצי כצלמי הכפויים היזמים  את תופסים לא , מקצועי קריירה בנתיב המחזיקים

  פה פה גר, כלל בדרך  בצהריים מתעורר הוא: " הבא באופן ' א הצלם אל   מתייחס הוותיק' ק הצלם

  להיות  יכול. פפראצי צלם לא  הוא. שנים  עשר איזה), צ.ע, אביב בתל  רחוב שם...(ב אביב בתל

  כי, לאירוע מחוץ  לעמוד. פפראצי לא זה עושה שהוא מה לס'תכ  אבל, עצמו את מגדיר שהוא

  בגזירה).  2014  יולי ,המדינה כיכר" (לפחות   מבחינתי,  פפראצי לא  זה, סגור שהאירוע אומרים

  בעל שנאלץ  מתוסכל  אומן כעל' י על בראיונות הצביעו , הפורש' כ-ו הוותיק'  ק,  המקצוענים, שווה

 .אירועים  כצלמת' ס  ועל  ידוענים  מצילום להתפרנס  כורחו

,  חדשות מעיתונאי מגנה ליחס זוכים בעצמם אשר, הרכילות  ועורכי עיתונאי,  האירוניה למרבה

  היא, בכירה עיתונאית לראיין סיימתי כאשר. יהפפרצ צלמי מול  גבול עבודת  הם אף מבצעים

  לדבר שסיימה  לאחר מיד . במחקר להשתתף סרבנותו את  לרכך במטרה, לצלם אותי לקשר  הציעה

     טענה שהיכולות שלו מוגבלות מאוד. היא עמו

,  כפרילאנסים פפראצי להעסיק  היא עובדת  היא  בו הארגון  מדיניות כי  הצהירה   רכילות כתבת', פ

  בו לעורר  האמור,  מותנה כספי תמריץ דרך רק, רצויים תוצרים  ישיג הפפראצי שצלם משום

  את דופק כאילו זה, לא זה, שלנו בתפיסה, לא  זה כאילו, משכורת נותנים  לא אצלנו: "מוטיבציה

'  פ- ש הגבול  עבודת. )2016 יולי,  דן גוש( ...." הזה אחרי  לרדוף  צריך לא אתה  אם, הפפראצי עבודת

  נתפס העיתונאי:  פפראצי צלם לבין, עיתונות  צלם או עיתונאי    בין   אבחנה  על  מבוססת מבצעת

  של האינטרסים על ולשמור לשרת הוא שעיסוקו , חומריות מוטיבציות נטול, לגיטימי כגורם

 ,Deuze, 2005; Hanitzsch) ומידי   אוטונומי, אובייקטיבי באופן, מידע אספקת דרך הציבור
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,  העיתונות  לעולם חיצוניים תעסוקתיים כגורמים נתפסים הפפראצי צלמי, זאת לעומת. (2007

  להם שיש  היחיד  המשותף  המכנה היא  המצלמה" ש, גרידא כספיים  תמריצים של לאורם הפועל

  עיתונאי אנחנו"  של זו רטורית  גבול עבודת',  פ עבור). Mendelson, 2007" (אמתיים צלמים עם

  עיתונאי של"  פגום"ה  מעמדם את לשדרג   אמצעי היא"  הפפראצי צלמי, הם" מול " המיינסטרים 

 .    (Bishop, 1999)  לגיטימיים כעיתונאים את עצמם ולהציג, זה במקרה, הרכילות

,  העיתונאית מהקהילה הפפראצי להדרת ועיתונאים  עורכים מצד  הגבול עבודתל בתגובת נגד

 , Smolla, 1995; Mendelson, 2007)למשל ( תקשורת ומבקרי מחוקרי חלק  גם כמו אלו  צלמים

  הצלם, למשל כך .'השמירה כלב' של העיתונאית  האידאולוגיה  מטריית תחת עבודתם את תופסים

  מחלל שהוא  בשעה, שבת כשומר עצמו על המעיד בממשלה שר לתעד  מוכן היה כי העיד '  כ הפורש

)   צ.ע, השר שם ' (ג את  מצלם הייתי, יושב הייתי לפפראצי 1000  או 3000  משלמים היו   אם: "אותה

  כמו ,אחד מצד כלומר ). 2014 יולי,  המדינה כיכר " (למחרת שבת עד עליו  יושב הייתי,  שבת מחלל

היעדר  מצד שני,  .יםרשמי יםתפקיד בעלי ביקורת  של החשיבות את  מדגיש הוא ,ממוסד עיתונאי

תגמול כספי, שיכסה גם פגיעה עתידית בקשריו עם ידוען זה כמקור לצילומים יזומים רווחיים,  

  סטנדרטים על בפייסבוק  בפוסט התלונן'  ק מונע מהצלם לממש את ייעודו כעיתונאי חוקר.

  דאח לא אף  בה, טלוויזיה  סדרת לכבוד שחקנית  שערכה עיתונאים במסיבת קלוקלים עיתונאיים

   .מעורבת  הייתה בה פלילית  פרשייה על אותה לשאול לנכון  מצא מהעיתונאים
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 פפראצי  צילום של והפצה  הפקה  תהליכי. 2

  ואבחן, פפראצי צילומי והפצת הפקת  תהליכי מאפייני את המייצגים, ממצאים אציג זה בחלק

  התקשורת  שוק על  ומשפיעות  המושפעות, וגלובליות  מקומיות כלכליות למגמות בזיקה אותם

  הנחת  )2.1( : דרך יתבצעו הממצאים וניתוח  הצגה. בפרט-רכילות וחדשות חדשות הפקת ועל בכלל

  המידע מקורות סקירת )2.2( וסביבתה העיתונאית  הפרקטיקה מאפייני  אודות תאורטית תשתית

  פי  על  הפפראצי  צילומי סיווג  )2.3(  והבנייתו איסופו, המידע גילוי בשלבי  הפפראצי צלם של

  פרסום  אי  /פרסום מאחורי העומדים  השיקולים בחינת ) 2.4(  -ו הפקתם ותהליך מקורותיהם

                          .                                                                                                                            הרכילות במדורי הצילומים

                                                                                 וסביבתה העיתונאית הפרקטיקה מאפייני: תאורטית תשתית  2.1

  על  להצביע  אפשר העשרים  המאה של האחרונים  העשורים בשלושת   )Reich, 2009(   רייך פי -על

  המודל  התפתחות, וריכוזיות תאגידיות : חדשות הפקת בסביבת  עיקריות  שינוי מגמות ארבע

  גוברת שיווקית  אוריינטציה,  בעיתונות הפועל  האדם כוח ושינויי חדשות  הפקת של המסחרי

  באים אלה ושינויים מגמות .ההמונים ותקשורת הבינאישית התקשורת  אמצעי של  ודיגיטציה

  וקטן  הולך מספר , היום  ועד השבעים שנות מסוף: וריכוזיות תאגידיות 2.1.1 כדלקמן: ביטוי לידי

  גורמים למספר הודות  גברה  זו ריכוזיות.  התרבות בתעשיות תחומים  מגוון על  שולט תאגידים של

  הפרטה והליכי  חופשי שוק עודדה ליבראלית נאו   כלכלית מדיניות, ראשית. )2011, רגב( עיקריים

  העובדים  של התאגדותה ו ההעסקה תנאיי  על לרבות, ממשלתית ואחריות  מעורבות  המסירים

  דרך רווחיותם את למקסם שאפו התאגידים, שנית. נוספות  רבות ובמדינות בישראל והעיתונאים

  בת-חברות או  משנה -לקבלני  המבוזר מבנה ומאידך, והפצה  שיווק תהליכי  של ריכוזי ארגוני מבנה

  תאגידי לתוך התמזגו ובינוניות   קטנות  חברות ויותר  שיותר כך, הראשוני המוצרים ייצור  בשלב

  טכנולוגיות תשתיות התפתחות, שלישית. עצמאיים  יצרנים של'  ענן' ב מוקפות הן בעוד ענק

,  אינטרנט אתרי , עיתונים: מגוונים מדיה אמצעי של התלכדות גם ולעיתים ערוציות-רב אפשרה

 .  אחת  תאגידית מטריה תחת  במשולב הפועלים רדיו ותחנות טלוויזיה תחנות 

  של המאוחרות  הששים משנות ):market journalism(  חדשות הפקת של מסחרי מודל 2.1.2

  המודפסת העיתונות גם, השבעים  בשנות, ובעקבותיהן  הטלוויזיה רשתות , העשרים המאה

  הגדלת,  אייטמים קיצור באמצעות, )1999,  בורדייה(  קהליהם את להרחיב מאמצים השקיעו 

  רווחיות להבטיח בניסיון אישיים סיפורים  וסיקור המדווח העיתונאי של  פרסונליזציה, תמונות

  דיווחים של הפופולריזציה  מגמת. ההון שוק של  לדרישות אלו חברות  של החשיפה רקע על  גוברת



38 
 

  הן  החדשות  לפיו), market journalism(   מסחרי חדשות הפקת מודל  רציונל פרי  היא  חדשותיים

  לארבעה מוצריהן שיווק על המדיה  חברות  מתחרות בו, קפיטליסטי בשוק הנמכרת  סחורה

 . )McManus, 1994( ומשקיעים  מקורות, מפרסמים, צרכנים: קהלים

   של אינטגרטיבי תוצר למעשה  הן  החדשות  הפקת  של העבודה ופרקטיקות  הארגונית התרבות

  בעיקר מתבטאת זו". שוק  עיתונות" של להתפתחותה  שהביאו, ועיתונאיים עסקיים  סטנדרטים

 infotainment- )Hanitzsch, 2007; Reinemann"" -בידוריים תכנים  המשלבות חדשות  ורבייצ

et al., 2011( ,מחד. לקפיטליזם העיתונאית  האידאולוגיה  בין קונפליקט  על ומבוססת ,

  נאור דמוקרטי ככוח לשמש העיתונאים   של מחויבותם את מדגישה העיתונאית  האידאולוגיה

,  אובייקטיבית  פרספקטיבה הפעלת  תוך), information journalism( הציבור  את ליידע  החותר

(Schudson,1981)   זו מחויבות למימוש  הדרושים והכסף הזמן משאבי מחיר שקלול וללא  .

   שישרתו מוצרים לנפק הדרישה  מעצם אובייקטיביות מאפשרת  אינה  השוק  אידיאולוגיית, מאידך

  תוך , העיתונאיים  בארגונים ומשקיעים  שמחזיקים התאגידים, המפרסמים של  האינטרסים את

  התפיסות שתי בין הקונפליקט.  רווח לייצר במטרה , וכסף  זמן משאבי הקצאת  של מתמיד חישוב

 .)McManus, 1994(הקפיטליזם לטובת מוכרע לרוב

,  העיתונאים  עבודת  ברמת, ראשית :ורחבות  עמוקות השלכות יש הקפיטליזם לטובת זו להכרעה

  העיתונאים על  בלחצים  מתבטאת, חדשות מפרסום רווחים למקסם המדיה  חברות  של הדרישה

  לכוח בהתאם להיבחר  נוטים הדיווח  מושאי   ולכן,   מינימאלי זמן  בפרק מקסימלי  מידע לספק

 בשלב עבודתם את ליעל נוטים עיתונאים, מכך יתרה. וזמינותם  הקהל  בעיני שלהם המשיכה

 )Gandy, 1992( מידע  סובסידיות המספקים  קבועים מידע למקורות פנייה  דרך , המידע  איסוף

  דרך  כוח צוברים ציבוריים או  מסחריים  גופים, מכך כתוצאה. ישיר באופן  או ציבור יחסי בתיווך 

  המידע  רכיבי בסלקציית רק לא חלק ונוטלים, הבנייתו  או/ו  חדשותי מידע שחרור על שליטה

(agenda setting) שלהם  הנרטיבית  בקומבינציה גם אלא (agenda building) )Carlson, 2009; 

Reich, 2009; Sweetser, K. D., 2008(. ככל גדול קהל להבטיח כדי, החדשותי התוצר ברמת ,שנית  

  חשבון על, רגילים בלתי או אלימים, דרמטיים סיפורים יבכרו  חדשות  ארגוני, האפשר

  שעיתונאים סיפורים לעיתים. )McManus, 1994( אטרקטיבית   לא אך חשובה   אינפורמציה

  אייטמים  - infotainment כתכני אך ,  יתפרסמו הקהל בעיני אטרקטיביים כבלתי תופסים

  זהירות יגלו  החדשות חברות -שלישית.  בידורי ערך בעלי בסיפורים  המוטמעים  אינפורמטיביים
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 שתתבטא, המפרסמים או  המדיה תאגיד בעלי של אחרת  לזרוע הקשורים גופים בסיקור

 .  )Williams, 2002( ואוהדת  מוגברת חשיפה לחילופין או,  )McManus, 1994( הימנעות,  בהסתייגות

 Reich, 2009; Schejter( למסחרית הפכה  המדיה בה, בישראל גם ביטוי לידי   באות אילו מגמות

& Yemini, 2015 ;והמדיניות האידאולוגיה  את שאפיינו,  המדינתיות  המגמות. )1997,  אלמוג  

  ליברלית נאו  כלכלית במדיניות הומרו לדורותיהן העבודה  תנועת ממשלות של הריכוזית הכלכלית 

,  התקשורת בשוק  יותר גבוהה  בעוצמה התבטא זה  דרמטי שינוי . העבודה תנועת גם אימצה אותה

  תאגידים  בין מחולק שרובו לשוק -לעילא  ציבורי מסקטור) 1984(  הבזק חוק בעקבות שהפך

  מדיה חברות בין תלות יצר זה  ריכוזי שוק מבנה .)Schejter & Yemini, 2015(  ספורים פרטיים

  כלכליות אליטות בין מסועפים קשרים של להופעתם תרם, פיננסיים ולא  פיננסיים לתאגידים

  זה ובכלל  עובדיהם מול ואל תקשורת  צרכני מול אל כוח  עמדת לתאגידים והעניק, ופוליטיות

  תאגידי של כוחם ושימור שליטתם להמשך  תרמה המקוונת  העיתונות הופעת. עיתונאים

  אמצעי שגשוג שלמרות כך)  2011,  כספי( הריכוזית התקשורת  במפת הגדולים התקשורת

  בתנאיי להידרדרות, זו בתקופה, היתר  בין הוביל  הרווחיות על  הדגש, החדשים הטכנולוגיה

  בתנאיי וקיטוב השכר  פערי  להעמקת ובילה קולקטיבי עובדים הסכם  היעדר. העיתונאים העסקת

   למעמד הידרדרו   העיתונאים רוב, כוכבים של לסטטוס זכה עיתונאים שמיעוט בעוד -ההעסקה 

,  כפויים או  רצוניים יזמיים קריירה  דפוסי אימצו עיתונאים,  מכך כתוצאה. מדיה פרולטריון של

  תעסוקתי  ביטחון מאי  לסבול גם אך, גבוהה   אוטונומיה מרמת  ליהנות לחלקם אפשרו שאומנם

 . )Davidson, R., & Meyers, 2015( ומקורות מנהלים, בעלים  ללחצי   לפגיעים  אותם שהפך

אימוץ מודל עיתונות מסחרי תרם לעליית  :  הציבור יחסי תעשיית של  מעורבותה העמקת 2.1.3

  רצויש מידעיחצ"נים מנגישים   מידע סובסידיותבאמצעות   .ציבור יחסיכוחם של אנשי 

.  הארגון  עמדות את המייצגים , מומחים דרך עקיף  באופן  או לעיתונאים ישירות ללקוחותיהם

.  (Gandy, 1992)  סובסידיה מכונה ולכן העיתונאי  עבור  המידע ייצור  עלות את מוזיל  זה מידע

 העשורים בשלושת בעיקר והתעמקה הלכה   בעיתונות הציבור  יחסי תעשיית  של מעורבותה

  בעיתונות הפועל האדם כוח ושינויי תקציבים צמצום עקב,  העשרים  המאה  של האחרונים

)Reich, 2009(. סופר,   20-במקביל, תעשיית היח"צ הישראלית גדלה באופן דרמטי בסוף המאה ה)

 ). 2000; צפריר, 2000
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  בין היחסים  מערכת מתעצבת זו מסחרית סביבה  בתוך .ומקורותיהם עיתונאים יחסי 2.1.4  

  למקורות עיתונאים בין הכוחות ליחסי הגישות  את למקם אפשר  .מקורותיהם  לבין  עיתונאים

 ;Carlson, 2009; Gandy, 1992(  ותחרותיים  הדדיים, צדדיים-חד יחסים  בין  הנע   ציר לאורך

Reich, 2009 :(אינם  למקורותיהם העיתונאים  בין הכוח יחסי, ביקורתיות תאוריות פי-על  

  המציאות על  מידע ומפרש  המעביר'  פילטר'  היא  העיתונות. צדדיים חד אלא, ומאוזנים סימטריים

  להיות  יוסיפו  האליטות  שתפיסות להבטיח  במטרה, שבשלטון מקורות ומטעם  לאור,  החברתית

  היא  הללו  המודלים  של העיקרית  התורפה נקודת). 2000, חומסקי(  הציבורי בשיח דומיננטיות

  התעלמות תוך, אוטונומיה נעדרי פרופגנדה  ייצוא כאמצעי  האינסטרומנטלית העיתונאים תפיסת

              .                                                                                                                            המקצועית זהותם את המרכיבים  מהמשתנים

  על  מבוססים  למקורותיהם העיתונאים בין הכוח יחסי  כי מוצאות הדדיות תיאוריות, זאת לעומת

  גישה מקבל  והמקור,  ממקור מידע  מקבל העיתונאי: מעגלי חליפין -בסחר  שמאופיינת סימביוזה

,  בסמכות הללו  המקורות את  טוען, קבועים  במקורות השימוש. הציבורי לשיח מידע להזרמת

  עצמו העיתונאי   את מקדמת ורשמיים אמינים מקורות על העיתונאי  של הישענותו, שווה ובגזירה 

,  רייך לטענת.  Carlson, 2009; Sweerster & Brown 2008)( תרבותית סמכות בעל אמין כסוכן

)Reich, 2009 (מספיקים שאינם וכוללניים פשטניים מודלים על  מבוססות ההדדיות  התיאוריות  

,  אמפירי מחקר סמך על  ולכן, המיקרו ברמת  החדשות הפקת  תהליכי  מורכבות את לייצג בשביל

  הפקת של התהליכי   להיבט יותר הרגיש  ומקורותיהם  עיתונאים יחסי של תהליכי מודל מציע הוא

  לדברי . הסופי  האייטם להבניית ועד המידע  איסוף דרך, הפוטנציאלי המידע   מגילוי החל,  האייטם

  עליה,  במקורותיהם העיתונאים של בתלות בירידה כרוך למשנהו אחד משלב המעבר, רייך

  גם  כמו המקורות  טיב הערכת שיקולי והפעלת האייטם  בפוקוס שינוי, הרלוונטי המידע בזמינות

  באופן  לייצג מצליח זה יסודי  מודל. חדשות וצרכני  קולגות, עורכים מטעם הביקורת  פוטנציאל

  משמעותית תורפה  נקודת למעט, החדשות הפקת וסביבת תהליך של המורכבות  מלוא את מרשים

  שחזור  באמצעות אייטם בניית של האמפירי  האישוש: זו בעבודה לרבות,  ראיונות המאפיינת

.                                                                                                                             תוקפו מבחינת   בעייתי להיות  עשוי -בדיעבד

  תחרות של  דינמיקה  של  לקיומה  טוענת  ומקורותיהם  עיתונאים יחסי  של וספתנ מחקרית  תפיסה

  את מבליטה  זו  גישה). Carlson, 2009( החדשות את  ולעצב  למסגר הגישה  על  שונים מקורות בין

  משקללת  אינה  שהיא מכיוון אך, עמדתם את להציג החותרים שונים מקורות בין  הקונפליקט

  סוכנות לעיתונות  מייחסת למעשה שהיא הרי,  החדשות  הפקת בזירת הפועלים נוספים  גורמים

  שהתחרות ייתכן, בנוסף. החדשותי  הסיפור וקומבינציית המקורות סלקציית בתהליך דומיננטית 
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  האייטם מסגור  על המתחרים,  לעיתונאים  מקורות בין גם אלא, עצמם  לבין   המקורות בין רק אינה

 .          הקהל ודעת

  כי ניכר, ומקורותיהם עיתונאים יחסי במחקר המרכזיים המודלים שלושת של  זו קצרה מסקירה 

  הנגזר מסוים יחסים דפוס לייצג מטיב מהם אחד  כשכל, זה את זה משלימים רבה במידה הם

  שיעור על מקורות  בין תחרות דפוסי יוצר תקשורתי סקנדל, למשל כך. ומקום זמן של ממשתנים

). Lawrence, 2000( הקהל דעת את שיכבוש  העיתונאי  הסיפור בהבניית שלהם הדומיננטיות

  ממשלתיים מקורות על  בלעדית כמעט להסתמך  נוטים עיתונאים,  מלחמה בזמן, זאת לעומת

  שגרת בזמן ואילו), Sweerster & Brown, 2008( מידע סובסידיות להם המספקים  הגמוניים

  למשל כשהם: פרגמטיים לשיקולים בהתאם מקורות מול פועלים  עיתונאים, השוטפת העבודה 

  או /ו  קבועים  מידע למקורות יפנו עיתונאים ,  מינימאלי זמן בפרק מידע לספק  לחצים  תחת נתונים

  ציבוריים או מסחריים גופים שגרה  בתקופות, מכך כתוצאה). Gandy, 1992(  מידע  לסובסידיות

  רק לא  חלק  לקחת ועשויים, הבנייתו  או/ו  חדשותי מידע שחרור  על שליטה דרך כוח  צוברים

 ;Sweerster & Brown, 2008) שלהם הנרטיבית  בקומבינציה גם אלא המידע  רכיבי בסלקציית

Reich, 2009; Carlson, 2009 .(בשלבי מקורות מול העיתונאי  של שהעבודה לזכור ראוי, לבסוף  

  העיתונאים   איתם  האינטראקציה באמצעות  שכן, מעורכיו מושפעת והבנייתו המידע   איסוף

                                 ).                                                                                                                           Breed, 1955. (מהם  המתבקשות   הארגוניות הנורמות את ומטמיעים רוכשים

  ממידע המורכבות), Hard News(קשות  חדשות להפקת מתייחס המחקר  גוף שרוב ין לצי ראוי

 הפפראצי  צלם בין היחסים מערכת את לבחון  אבקש זו בעבודה. xvi(Harcup, 2014)  עובדתי

 ,Harcup) בידורי ערך בעל טריוויאלי ממידע המורכבות Soft News  הפקת  בסביבת  למקורותיו

  לזהות ראשית אבקש. ומקורות עיתונאים  יחסי בנושא התאורטי  לדיון לתרום נסהא ולכן, (2014

  איסוף, גילוי  בשלבי  המקורות של תפקידם מה אבחן  כך -אחר, הפפראצי צלם של מקורותיו הם מי

  ההחלטה xviiועל , הצילומים  מאפייני על משפיעים אילו עבודה דפוסי וכיצד,  המידע  והבניית

 . מפרסומם להימנע  או לפרסם

                         יתווהבני איסופו, המידע גילוי בשלבי הפפראצי צלם של  המידע מקורות זהות   2.2

לפירוט    ,החברתיות ברשתות ועמיתיהם  המשתתפים  שפרסמו שיחוה הראיונות ניתוח  מתוך

  המייצגת 6 טבלה' ר( מידע מקורות שבעה  זיהיתי. 1.2 שיטות איסוף וניתוח הנתונים, ראו פרק
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  החומר איסוף דרכי"  ראו המחקר שיטת  של יותר   מפורט לתיאור, ובראיונות אזכורם שכיחות את

 ). 1בפרק  1.2 סעיף" בפרק המבוא ואת  וניתוחו

  סוכני, ציבור יחסי משרדי  מוצרים ומשווקי עסק בתי, ידוענים סוכני, ציבור יחסי משרדי 2.2.1

  צלמי  של ביותר הדומיננטיים המידע כמקורות נמצאו מוצרים  ומשווקי  עסק בתי , ידוענים

  יחסי תעשיית של מעורבותה עליית עם  אחד בקנה עולה זה ממצא. המרואיינים   בשיח הפפראצי

,  שערכתי  הראיונות   ברוב). 2010, דוד  בן Reich, 2009 ; ;  2000 צפריר( חדשות  בייצור הציבור

  אפריל, בוטינסקי'ז" (מסחריים  גורמים"  במונחים השתמשו או, בשמם אותם כינו  הפפראצי צלמי

  אותם כל את מייצגים, לדבריהם,  אילו מונחים ). 2016 מרץ, יהודה בן" (אינטרסים בעלי"ו)  2016

  .הפפראצי במדור  הידוען תמונת פרסום דרך, שונים מוצרים  מכירת לקדם שמטרתם, הגורמים

  הידוענים מותג את  גם רקורסיבי באופן מקדם  הידוען  תמונת דרך המוצרים  שיווקבמקביל, 

 ערכם את מעלה או שומר  וכך בהם התקשורתי העניין את ומאשש שב שהוא מכיוון, עצמם

 ).Turner, 2010 Aitkenhead ;2008 ,( והתרבותי הכלכלי 

  בראיונות הצלמים כינו אותם, צילומים סוגי שני מניבים אלה  מקורות כי  עולה  מהראיונות

  מעידה אלה  בכינויים הבחירה, הנראה ככל .xviii" צ"יח צילומי)"ב(-ו"   צ"יח -פפראצי צילומי )"א(

,  ובהיחבא)  המצולם  האובייקט  מבחינת( רצוי לא פפראצי  צילום  בין לפער מודעים הצלמים כי

  עם מהראיונות. משווקים  הם אותם והמוצרים הידוענים של אילו וגלויים רצויים צילומים לבין

 :כדלקמן הם הצילומים  סוגי שני מאפייני כי, עולה הצלמים

  מייצג הוא.  אוקסימורון על מבוסס צ"יח - פפראצי  צילומי המונח  :צ"יח - פפראצי צילומי) א(

 ':   כ הצלם  שהעיד כפי, ביניהם המתווכים והגורמים הידוען, המשווק בין רווחית עסקה תוצרי

, ...(  כאלה תכניות  מיני  בכל ) סדרה...(ב מופיעה היא).  בדרנית...( את ניקח  נגיד"

 אופיע   ואני, ברחוב אותי שיצלמו, שאני למה, ' לעצמה אומרת היא ואז), בידור תכנית

 הפפראצי  צלמי של המידע מקורות שכיחות: 6 טבלה

 אזכורים  מקורות 

 139 סלב /עסק /מוצר קידום עבור עסקים /משווקים /סוכנים  /צ"יח מול תיאום

 59 מקורות   מול מתואם לא, הכלל ברשות

 34 סלפי  או/ו פייסבוק/אינסטגרם

 29 קרדיט  ללא, עורך/ הצלם של קולגות/חברים

 7 צרכנים  קהל
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,  הטבה ולקבל לי  שיש הפרסום  בכוח להשתמש יכולה ,  אני? הרכילות  במדורי סתם

  עוד  ששווה טיולון   עוד מקבלת והיא, שקל 5,000 ששווה)  עגלות מותג...( עגלת  זה אם

  היא, שמה שיש בחנות שם מוצרים ועוד   1,000 ששווה  תיק עוד  מקבלת והיא   2,000

,  היא אז, כן. שעה חצי גג  של..ש פפראצי תמונת בשביל שקל 10,000  לקבל יכולה 

  יש, תקשיבי: 'לה אומר, אליה מתקשר) העגלות מותג( מותג   של הציבור יחסי חברת

  10,000,  מגניבים מוצרים מיני כל, זה זה זה'ת, תיק, טיולון, עגלה, לך להציע אא  לנו

..  יפה לבושה ,  מאופרת  תהיי  כמובן את , שתעשי, תמונה עבור   אבל, ההטבה שווי שקל

,  ציון בן בשדרות , הבימה באזור  אהיה שתיים בשעה  אני: 'נית"ליחצ אומרת היא

  העגלה עם  הולכת  היא ואז'. שלי התינוקת עם שמה הולכת  אותי לצלם יוכל הצלם

  את  לה נותנת)  העגלות מותג..(חברת... והכל יפה ונוף  ופסטוראלית  מגניבה  ותמונה

  כסף מקבלת נית "היחצ  אא),  העגלות מותג( חברת זו מהפרסום שמרוויח מי,  העגלה

  פפראצי  אייטם מקבל העיתון,  המותג את מקדמת היא כי) העגלות מותג ( מחברת

  בן. (הטבה  מאותה נהנים כולם, מוצרים מיני וכל  עגלה  מקבלת) הבדרנית,  ( מגניב

 ) 2016 מרץ, יהודה

.  משווקת שהיא ולמוצר לידוענית שתחמיא מבוימת תמונה  צילם הוא כי עולה' כ  של מדבריו

  כי המעידות  גופניות מחוות מבצעת הידוענית  במסגרתה, הפפראצי  צילום באסתטיקת השימוש

  מאפשרת,  ) Day, 2014( וכדומה  מגוננת יד  תנועת, צילום זווית למשל  כמו", במקרה "  נתפסה

  עבור הן רווחים המניבים, מבוימים צילומים דרך פעולה  שיתופי לכונן ולסלבריטאים לצלמים

  קרנו את להעלות, לקהל אינפורמציה להעביר  המעוניין  הידוען  עבור והן  הצילום את  המוכר הצלם

  זה חליפין  סחר מנגנון בתיאור .)Day, 2014(  שיופץ הצילום על השליטה  את לעצמו ולהבטיח

  עם" מגניב פפראצי אייטם מקבל  העיתון"  שכן מידע כסובסידיית מתפקד המנגנון כיצד גם מובהר

 .  המידה על יתר להתאמץ נאלצו   שעובדיו מבלי פופולארית  ידוענית

  המתקיימת  לעסקה רבה במידה  חופפת , xixוהידוענית   המשווק הגורם  לבין', כ הצלם  בין  זו עסקה

  המוניטין  את הרוכשים, שונים מסחריים גופים לבין ידוענים בין,  הפרסום בעולם גלוי  באופן

  מציג ' כ, לפרסומות שבניגוד אלא ,)Turner, 2010( מוצריהן את לשווק במטרה  הסלבריטאי שצבר

,  לפרסום התקשורת   אמצעי שהקצה בשטחים מתפרסמים אינם השיווקיים התכנים  בה עסקה

  נעשה"ש, בטלוויזיה המופיע השיווקי לתוכן בדומה, עצמן הרכילות מידיעות אינטגרלי כחלק  אלא
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  שצילום  מכאן), 16, עמוד 2012,  באלינט" ( לצופים נאות גילוי ללא, נסתר  באופן הקלעים מאחורי 

 . סמוי  מיתוג פרי שיווקי לתוכן  ,לגמרי לא אם  ,רבה במידה  חופף צ"יח-פפראצי המכונה

  מדובר לא  כי מעידים דבריה . זו התרשמות מאששת) 2016 יולי,  התערוכה גני ' (ר נית" היחצ

  אל , צרכנות במדור" הטבעי"  שמקומו, מוצר ניתוב של באסטרטגיה אלא, מקרית בטקטיקה

  את למעשה  הלכה  מסקרת את -צרכנות ]מדורי[ ב: "ידוענים- מוניטין באמצעות הרכילות מדורי

 עוסקת  בהכרח רכילות. פרופר למוצר  מתייחסת  את - הקלוריות,  איכויותיו, טיבו: המוצר

  אי בצרכנות. דבר של בסופו פילטר שניהם, מוצר האנשים דרך מעבירה שאת כמובן באנשים

 )2016 יולי , התערוכה  גני". (מוצרים להכניס אפשר אי  וברכילות, אנשים להכניס אפשר

 דרך אדם או, מוצר, ארגון אודות רצוי מידע הזרמת פונקציית אכן כי מוכיחים' ר של דבריה

לעיתונאים             מידע של סובסידיות  על השוקדים צ"היח   אנשי של  אפם נשמת היא, התקשורת

(Gandy, 1992)  ר' ממחישה עד כמה מלאכתם מתוחכמת ויצירתית, מכיוון שכדי לשווק את .

המוצר, הם נוקטים באסטרטגית שיווק המבוססת על החלפת החזית והרקע: בעוד שבמדורי  

הצרכנות, המוצר נמצא בחזית על רקע חוויית המשתמש בו, באייטם הרכילותי המוצר מופיע רק  

ברקע של הידוען האטרקטיבי העומד בלב הסיפור העיתונאי, בדומה ל "תפירת" תוכן שיווקי  

 ) 2012) ובאייטמים טלוויזיוניים (בליאנט, 2014ברקע תסריטים (חגי ודודזון, 

) תיארה בפירוט את תהליך בניית "פפראצי יח"צ"  2016אשת יחסי הציבור נ' (יד חרוצים, יולי 

היא בוחרת לאיזה מדור לספק סובסידיות מידע אודות ידוען ומוצר, על   במדור הרכילות: תחילה,

סמך פילוח קהל היעד. לדבריה, פילוח איכותני זה אינו מבוסס על סקרים או טכנולוגיות מקוונות,  

אלא זהו פילוח "גס", פרי אינטואיציה וניסיון: עבור מוצרים המיועדים לנשים וצעירים, היא  

  ,רכילות. לעומת זאת כדי לשווק מוצרים הפונים לקהל מבוגר או לגבריםמסבסדת מידע למדורי ה

היא תפנה לערוצים אחרים. לאחר מכן, היא "משדכת" בין המוצר לידוען המחזיק במוניטין  

הרלוונטי למוצר וחשיפתו: "... אני אומרת לבנות (תקציבאיות יחסי הציבור העובדות במשרדה, 

ושהסיפור יעניין (את אמצעי התקשורת והקהל, ע.צ), אם זה ע.צ) שיעשו תחקיר, תעשו תחקיר 

לשאול את הבן אדם עצמו, אם הוא משתף פעולה. אם הוא לא משתף פעולה, את האנשים  

שסביבו, את הסוכנת שלו: לאן הוא נוסע, מה הוא אמר? מה הוא קנה? כמה זה עלה לו? את כל  

אתה מחפש את השאלות שהצרכן ירצה  הרכילות, אני חושבת כצרכן שקורא עכשיו רכילות... 

). ולבסוף, היא מתאמת את צילום  2016לקרוא ואז אתה עונה את התשובות" (יד חרוצים, יולי  

הידוען עם צלם ממערכת אמצעי התקשורת. לעיתים, כדי למקסם את חשיפת התמונה במספר  
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ואז כבעלת    אמצעי תקשורת היא משלמת לצלם יח"צ או צלם פפראצי כדי שיצלם את התמונה,

 הזכויות על התמונה היא מפיצה אותה לעיתונאים. 

מדברי אשת יחסי הציבור נ' עולה, כי היא מפקחת על תהליך הזרמת המידע לעיתונאי בכמה  

.            הרלוונטיים  התקשורת ואמצעי עיתונאים , לצרכנים המידע התאמת  א.: (Gandy, 1992)שלבים 

.       זה מידע  להופעת  התקשורת  ואמצעי  עיתונאים,  הצרכנים  תגובות  את  שינבא פרופיל  בניית .ב

. יעילים  ליותר הנחשבים, מטרה  מכווני מסרים משלוח לטובת, המידע של סגמנטציה .ג

  היעד  קהלי  אל וניתובו המידע   שחרור על ביתרמ  שליטה מאפשרות, גנדי  לדברי,  אלה פרקטיקות

 . הרלוונטיים

ממצאי המחקר, מסכימים לשתף פעולה עם שיווק המוצרים דרך ידוענים, אך  פי - העיתונאים, על

  לכתוב גם היה זה פעםשנה: " 15-עד גבול מסוים, כפי שמעידה העיתונאית ל' העוסקת ברכילות כ 

) צ.ע,  המוצר(  של  תמונה) צ.ע, פרסוםוכרוך ב( השתכלל זה, לאט לאט, המותג את בטקסט

  מותג שם...( של שקיות  או, עגלות זה אם, נגיד עכשיו. בולט פחות יהיה  שזה, תמונה ובכיתוב 

  למדו נים" היחצ  לאט לאט  כאילו. בתמונות זה את שרואים מספיק אז, כאלה), צ.ע, חיתולים

  כי. פשוט זה את ייקחו  לא אז..אה אז, הארדקור דורשים שכשהם הבינו הם כי  פחות לדרוש

 . כהדדיים ומקורות עיתונאים  יחסי  תפיסת עם  היטב  מתיישבת זו  דינמיקה). 2016 יולי.."(די

  התוכן  גלי   את שישבור כסכר לשמש חותרים עיתונאיים ערכים בו , בלימה-מאבק  מתארת' ל

,  לידוען ברקע רק לא  המוצר את לפרסם דרשו נים"היחצ,  בעבר,  זה  תהליך במסגרת. השיווקי

  האזכור את דחק  העיתונאי  הסכר, מכן לאחר  .העיתונאי האייטם במסגרת בשמו להזכירו גם אלא

  רכילות מדור עורכת' א. לחלוטין  אותו הוציא   שלבסוף עד, התמונה של  המשנה לכותרת   המילולי

  יחסי בהם במקרים וכי,  המוצר  של החזותי  האזכור  מבחינת גם  מתחולל זה  מאבק גם  כי מוסיפה

  לה  שישלחו  מבקשת  היא  ,מדי בולטים המותג  שם או המוצר בהם צילומים אליה שולחים הציבור

  בקהילת גם  מתרחש מאוד דומה  בלימה מאבק). 2016 יוני, יעקב זיכרון( אחרים  צילומים

  תסריטיהם בתוך שיווקי תוכן לשלב דרישות להדוף ניסיונות  על המעידים,  בישראל התסריטאים

 ) 2014, ודודזון חגי(

הסבר זה    .אלה בצילומים משתמשת היא  מדוע הסבר  גם מספקת' א הוותיקה הרכילות עורכת

:  תקציביות חגורות מהדקים עיתונאיים ארגונים בו בעידן המידע סבסוד  מנגנון את היטב ממחיש

"השיקולים שלי בעיקר שיקולים תקציביים, בגלל שאני עובדת העיתון שכרגע התקציב שלו  

אני לא מפעילה פפראצי מטעמי, אלא מקבלת תמונות והתמונות שאני מקבלת הן   .יחסית רזה
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אה, אני משתמשת בתמונות שהן על   , בעצם הפשרה היחידה, שאני עושה במדור, אני מתפשרת

גבול המסחרי, לא תמונות שאני הייתי בוחרת אם היה לי תקציב בלתי מוגבל. אין לי צלם פפראצי  

  נו צלמים, את יודעת, מטעם בעלי האירוע, מטעם חברות האופנה"של המדור. אין לנו. יש ל 

 . )2016(זיכרון יעקוב, יולי  

 marketדבריה הכנים של א' ממחישים בבהירות את הרציונל של מודל מסחרי  להפקת חדשות (

journalism  במסגרתו עיתונאים חותרים לשרת את הציבור, אך גם כפופים למגבלות משאבי ,(

). ואכן א' מעידה כי שיבוץ צילומי התוכן השיווקי במדור, שהיא  McManus, 1994זמן וכסף (

  עליו השני  הצילומים  סוג אל  הזרקור  את מפנה זה  מאפייןעורכת, הם פרי אילוץ ולא בחירה.  

 :    תקשורתי לסיקור שיוביל עיתונאי סיפור יצירת על  הוא  אף המבוסס, הצבעתי

  בקמפיין השתתפותם  במהלך , גלוי באופן ידוענים  תיעוד הוא צ"יח  צילום":  צ"יח צילום)"ב(  

  אירועים": השקות"  במסגרת  או)  למשל,  הים בחוף אופנה לקטלוג צילומים תיעוד( שיווקי

  עסקים), והנעלה  מזון( ומותגים  למוצרים ציבור יחסי פרי,  (Boorstin, 1992)חדשותיים-פסוודו

).   טלוויזיה  וסדרות  סרטים,  הצגות( תרבות שונים תרבות מוצרי  או),  קפה ובתי   ברים, מסעדות(

': כ הצלם  שמעיד כפי, תשלום או מתנות מקבלים צ"יח באירועי המשתתפים הידוענים לעיתים

.  לאירוע מגיע שהוא שעה לחצי  יורו 2,000 מקבל , לאירוע  הולך  היום  סלב. ל"מחו זה את לקחנו"

  מוציא סלב כל  כבר היום.  העניין על התלבש הכנסה מס  גם זה ובשביל,  זה את עושים גם,  היום אז

 . )2016, יהודה בן " (חשבונית

  כאקט מתברר זה מסוג  חדשות-פסוודו אירועי צילום, כפרילאנסים העובדים הפפראצי צלמי עבור

  או תיאום, בהמתנה כרוך אינו שהוא  מכיוון,  הצלם עבור ורווחי) 2016 אפריל, ירמיהו( ממוסד

  כבר זה... מסודר אירוע  זה אם כלכלית משתלם': "י  הצלם שמעיד כפי, המצולם אחר מרדף

- לצלם מי את  לך תגיד היא, דקות עשר, בא'  י-ש יודעת  היא,  הפרמיירה של נית" היחצ עם מתואם

  את מבטאת  נית"היחצ הנחיות על מלאה  בהישענות הכרוכה' י של הצילום פרקטיקת). שם" (וצא

  מפעילים' י  כמו צלמים). 2010, דוד בן( חדשותי מידע כמקור הציבור   יחסי של ההתעצמות

  בעלי, חדשותיים מקורות ממינימום, אינפורמציה מקסימום" על  המבוססת אסטרטגיה 

  שלהם המידע עבור  לשלם נדרשים  עיתונאים... קודמת  היכרות על שמבוססת מהימנות מקסימום

  עד לפחות, ההפקה תשומות את לחסוך  רוצים הם,  יצרן כל  כמו, ולכן. ויוזמה מאמץ, יקר בזמן

   .(Reich, 2009) "שלהם במוניטין תפגע  שלא מידה
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  את: "וכסף  זמן משאבי  מבחינת חסכוניים  אילו צילומים כי  מסכימה' ר הציבור יחסי אשת גם

  לי  קל הכי. ..נכנס זה), צ.ע, אתר( ...ל שולחת טח-טח, פה יושבת אני,  as we speak  כאילו, רואה

  עמה מהריאיון, מקרי אינו" להחדיר" בפועל השימוש). 2016 יולי, התערוכה גני" (זה את להחדיר 

  לזירה שיוכנס , אטרקטיבי  עיתונאי סיפור  יצירת אל מתנקזים המקצועיים מאמציה כי עולה

  שלי שהלקוח חשוב  מאוד: "שלה ללקוח  רווח להניב  במטרה עיתונאי  כטקסט ויוצג העיתונאית

  כך). 2016  יולי,  התערוכה גני" (יצליח  שהוא , כסף-אלא, חשיפה רק  לא  והתוצאה, תוצאה יקבל

,  אביב לתל מחוץ אלמונית רופאה של מרפאה  להשקת  התקשורת אמצעי את  להביא כדי, למשל

  לטיפול  בתמורה, משפחתי סכסוך עקב לראיין השתוקקו  הרכילות שמדורי דמות הביאה היא

  הטיעון את  מחזקים' ר של דבריה. נרחב  לכיסוי  זכתה הקטנה  הקליניקה  של השקה  אותה. חינם

                  יותר חיובי  טון בעל לסיקור פוטנציאל בחובה אוצרת למדיה  המידע נגישות  הגברת לפיו 

( Sweerster & Brown, 2008). היזמי ההיבט  את היטב ממחישים'  ר נית" היחצ של דבריה , בנוסף  

  של הבולטות  בסיס  על, ואכן,  העיתונאים  של קבועים כמקורות המשמשים  צ"היח אנשי בעבודת

  טבלה' ר( מצולמים  אייטמים של ויצירה בקידום ציבור יחסי סוכני   של לתפקיד המתייחס שיח

  ניתן, בישראל היומיים הרכילות במדורי בעיקר, המופיעים האייטמים  נושאי  סמך ועל), 7 מספר

 . צ"ביח  מקורם -הרכילות במדורי המתפרסמים רבים שאייטמים גת מסוי בזהירות לטעון

 הפפראצי צילומי יוזמיהאזכורים של  שכיחות:  7 טבלה

 אזכורים  מקורות 

 Top Down 106 מ"קד /צ "יח /סוכן

 Bottom Up 54 צלם 

 Top Down 35 מערכת

 

  לנקוט  עיתונאים  של הצורך את מייתר צני"היח המידע כי בכנות מעידה ' ל  הרכילות  עיתונאית

  מתוך האייטמים  את לברור רק אלא חדש מידע לחפש נדרשים אינם   הרכילות עיתונאי.  ביוזמה

  הם, ארוכים מאוד מדף חיי עם,  הענקיים הסלבים: " מוסיפה' א העורכת.  להם המוצע המגוון

,  חדשים  חומרים בלייצר משקיע  לא שאתה  ברגע כי...רכילות כתבי של עצלנות  של תוצאה, גם

  יוני, יעקוב זיכרון( . "מכה פשוט היא  העצלנות...שנה 17,18,20 אנשים אותם עם מדשדש אתה

2016  .( 
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  זהירות , דריכות כמו, עיתונאיים כלים  מנטרלים המסחריים  המקורות  בה תופעה על  מצביעה' א

"             לגמרי   כמעט העיתונאים את   לשתק שיכול"  כזה בהיקף, האינפורמציה  על ושליטה 

(Reich, 2008) .טווח על בלעדית הכמעט בהישענות בעיקר',  ל העורכת  לדברי, מתבטא  זה שיתוק  

  עולמות" ה בין מוגזמת אינטימיות " היווצרות   על מצביע רייך.  למדי ומוגבל  קבוע מקורות

  מקורות שאותם בהינתן, טווח ארוכי לנזקים המובילה, ומקורות עיתונאים של" הקוגניטיביים

  תצפית מנקודת, בנוסף ".מציאות"ל עיתונאים  בין  אקסקלוסיבי הכמעט  הקשר הם חדשותיים

  ביתרונות  התרבות בתעשיות שמתבטא,  טקסטים בהפצת הכרוכה הנמוכה  העלות,  כלכלית

"  סופרסטאר" ה  הידוען  מודל  מבוסס עליו   הכלכלי  ההיגיון עם  אחד בקנה עולה מידה  לקנה   ניכרים

(Rosen, 1983) ניתן לשווק במגוון אפיקים לקהל גדול מאוד. אותו 

  פרי  הוא פפראצי צילום של השלישי המודל - מקורות מול מתואם לא,  הכלל ברשות צילום 2.2.2

  סיכויים יש  כלל בדרך בהם קבועות בתחנות עצירה תוך, אביב תל  ברחובות הצלם  של שיטוטיו

.  ספציפית דרכים  צומת, קבוע קפה  בית,  מסוים ים  חוף  למשל כמו, ידוענים   למצוא יותר   גבוהים

  אני': "י למשל שמעיד כפי). 2016  אפריל, ירמיהו, 2016 אפריל יעקוב  זיכרון ; 2016 מרץ , יהודה בן(

  צריך אני וחצי  בארבע, סיבוב  שלוש שעתיים לעשות אוהב אני, ההמתנות את  אהבתי לא פעם אף

  שניים על  מצביע' י).  2016 אפריל, ירמיהו" ( וזהו  שהצלחתי מה את הדרך על מתקתק, בבית להיות

  העיתונאים -  עצמאות .א: (Reich, 2008) מופחתת עיתונאית השקעה  המעודדים מהפקטורים

  על משאבים  לחסוך יכולים הם  בו עצמאי  שיפוט מתחום נהנים ולכן, פיקוח  תחת נתונים אינם

  אירוע על  חדשות  או קבועים תחומים שמכסים עיתונאים - רוטינה .ב. ראותם לפי אייטם

  ניסיון   על  ההסתמכות דרך משאבים לחסוך לעצמם להרשות יכולים קודם אירוע שממשיך

 .קבועים או  קודמים ומקורות

  הרי,  ובהיחבא  במפתיע כצילום, הפפראצי צילום מאפייני עם אחד בקנה עולה  הרחוב שצילום אף

  כנראה נמוכה  שכיחותו. מסחריים מקורות פרי  לצילום ביחס משנית) 7  טבלה' ר( בשיח ששכיחותו

  יתכן,  מסחריים גורמים שרקחו " מוכנים "  אייטמים  מאשר השקעה יותר  מעט מצריך שהוא משום

  בעיתונות  (Reich, 2008)  מוגברת  עיתונאית  השקעה  המעודדים  פקטורים של היעדרם עקב

 .קולגיאליים תחרות ודפוסי  הערכה ציבורית למשל  כמו, הרכילות

  משמשות החברתיות הרשתות, המחקר  ממצאי לפי  xxסלפי או/ו  פייסבוק/אינסטגרם .32.2

 .  הרכילות מדורי עורכי עבור  עקיף  או ישיר מידע כמקור
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  הוא , "האינסטגרם, שלו העורכים  עבור כי מעיד' י  הצלם: ישיר מידע  כמקור החברתיות הרשתות

).  2016 אפריל, ירמיהו" (חינם הכול, חינם  אייטמים לאתר מספק הוא, חינם  עבודה,  דבר אחלה

:  תמונות לאיסוף פורה כר  הן החברתיות  הרשתות כי ומספרת דבריו את מאששת' פ העיתונאית

  את לשם מעלים שהסלבס, פה שבעל לא  זה, הסכם מין   כאילו יש...אייטמים שני לפחות יום כל"

  האינסטגרם... עצמם על  להדליף בלי, עצמם את ן"ליחצ שלהם הדרך  זה ככה וכאילו , הדברים

  פוגע  קצת זה, שני מצד, העיתונאים  של מהצד, יותר לקלה אחד  מצד שלנו העבודה את  הופך

  -) צ.ע, מדגישה( לחפש של הדרייב  אז, מהמוכן  כאילו הכול מקבל שאתה ברגע  כי, שלנו בעבודה

 ברמת פוגע החברתיות מהרשתות  המידע איסוף  כי מעידה' פ), 2016  יולי, דן גוש." (גדול לא

  פוגעת  זו פעילות כי מוסיפה' פ העורכת. להן מחוץ חדשותי מידע  לחפש העיתונאי  של המוטיבציה

  זיכרון( השונים  הרכילות במדורי והאייטמים התמונות של והגיוון האקסקלוסיביות ברמת גם

 . )2016 יוני,  יעקוב

  פוגעות  החברתיות הרשתות כי שהעידו צלמים לצד: עקיף מידע  כמקור החברתיות הרשתות

,  יעקב זיכרון; 2016  אפריל, בוטינסקי'ז , למשל(  לתמונותיהם הדרישה  את ומצמצמות בעבודתם

  או  חדשותי מידע  דליית למקור החברתיות  הרשתות את שהפך  כך על  העיד'  י הצלם),  2016  אפריל

  הפייסבוק של  הפיד  כל קודם: " אייטם  פרסום למטרת  הרכילות עיתונאי את שישמשו, תמונות

  אוסף פעמים הרבה אני אז... ההוא על כתב ההוא מה  רואה אתה. סטטוסים  קורא, מתעדכן, שלי

) צ.ע,  שלו המדור עורכת..(עם סיכום איזה  לי יש... מרוויח גם אני. שלי  לעורכת שולח, מסך צילומי 

  אומרת גם היא, אירוע  על 200 מקבל אני , אירוע כמו לי  רושמת היא אינסטגרם אייטם כל שעל

  מידע  למקור החברתיות הרשתות  את להפוך  השכיל'  י הצלם, ואכן"  הביא' שי אייטם שזה

 ,McManus(.  מודל עיתונאי מסחרי  עם  אחד בקנה העולה, חליפין סחר לצרכי אותו המשמש

1994( . 

  כי מעידים שהתראיינו וצלמים עיתונאים קרדיט ללא, עורך/הצלם  של קולגות/חברים 2.2.4

  אודות מידע  להם  הדליפו  או שהעבירו, וקולגות  חברים  של ענפה מקורות רשת  על הסתמכו בעבר

  הם מי" לשאלתי . מרובים מקורות מול פועלת שעדיין', א  העורכת  למשל שמעידה כפי, ידוענים

  לי שעושה  מזו -כולם, כולם. כולם כולם: "ענתה היא" , סלבס על מידע לך שמעבירים המקורות

  סבור'  ב לשעבר והעורך העיתונאי ) 2016 יוני , יעקוב  זיכרון." (בספרית כלה, ברגליים ציפורניים

  לוהט בר איזה היה   אם, שבזמנו יודע אני: " מהעולם עברה כמעט' א העורכת   של העבודה ששיטת

  אבל... סיפורים לך  ידליף שהוא ברמן איזה לך  שיהיה דואג היית אז, אליו מגיעים המגניבים שכל
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 הרשתות עידן  לפני כי מוסיף' ק הצלם).   2016 מרץ, יפו( זה את עושים מאוד  מעט היום

  נעזר ולכן)" עבד בו המגזין..(לעיתון, בשבוע  תמונות  10-15  להביא"   חייב היה הוא, החברתיות

,  פה: "תחרות היעדר של ישיר  תוצר הוא הקולגות בין הפעולה ששיתוף מסביר' י.  שלו בקולגות

  ואני 200 תקבלי ואת,  אתך ואתחלק לך אעזור גם  ואני, שלך חבר  אהיה אני? שקל 200  בשביל? מה

   )2016 אפריל, ירמיהו?" (קרה מה. 200 אקבל

  מספר לבין הטכנולוגיה   אמצעי גיוון  בין הפוך  יחס  על להצביע   עשויים המרואיינים של דבריהם

  אמצעי דרך  חדשות לאסוף ביכולת העלייה  רקע על: הרכילות עיתונאי משתמשים בהם המקורות

, יותר  גבוהה שחיקה" מתקיימת ),  למשל, נייד  וטלפון  חברתיות רשתות( חדשים טכנולוגיה

  רכיבי   על  יותר  רב דגש מתן, העיתונאית העבודה  של והביקורתיים  הקריאטיביים ברכיבים

 זירות, עיתונאים בין מתווכות  לא באינטראקציות  בירידה המתבטא , והטכניקה התיווך

 . (Reich, 2009)  "חדשותיים  ומקורות, ההתרחשות

  מפתיע זה  ממצא. נמוכה ששכיחותו  מידע כמקור משמש הצרכנים  קהל  צרכנים  קהל 2.2.5

  החברתיות  הרשתות  פריחת, הסלולאריות המצלמות של  וניוד דיגיטציה תהליכי לאור בעיקר

, זאת עם   יחד. )Deuze 2007( למשתמשים יצרנים בין הגבולות  וטשטוש)  בעיקר אינסטגרם(

  בדומה: הדיגיטאלי בעידן העיתונאים  קהילת של העבודה  דפוסי עם אחד בקנה עולה זה ממצא

  או" פאסיביזציה"  עברו  לא הפפראצי גם, החדשים הטכנולוגיים הכלים  למרות,  לעיתונאים

 . (Reich, 2009) מקורות  מול לעבודה ביחס  יחסית  יציבות על  שמרו  אלא", אקטיביזציה"

  מאוד רחוקות לעיתים,  לדבריה. קבועים  מקורות מספר  מול עבודה על  מעידה', ל העיתונאית

  תמונות). 2016 יוני,דן גוש( עיתונאי   ערך כבעלי שמתגלים בטוקבקים גולשים של" טיפים" מופיעים

',  כ הצלם לדברי .פחות אפילו , לדברי המרואיינים,שכיחות – )ידוענים  שאינם( צרכנים שמצלמים

,  ידוענים תמונות משלוח בעבור צרכנים שתתגמל דיגיטלית  יוזמה  לפתח הקודם בעשור שניסה

 כיכר(  לצילום תמריץ  להוות  מכדי נמוך   תמונה עבור שהתשלום  מכיוון,  נכשלה  שלו היוזמה

 . )2014 אוגוסט, המדינה

 הפקתם ותהליך מקורותיהם פי על הפפראצי צילומי סיווג 2.3

  מניבה לא למקורותיו צלם בין שהדינמיקה נראה,  בישראל הפפראצי  צלם של מקורותיו מסקירת

  על  העונה  צילום הוא  מהם אחד שרק, צילומים סוגי  ארבעה אלא,  אחד מסוג פפראצי צילום

    ):  8 תרשיםר' ( משתנים צירי שני מהצלבת נוצרים הסוגים ארבעת. הטהורה  הפפראצי הגדרת
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  להיעדר   ועד, צילום לתיאום  המקורות של מלאה  ביוזמה החל: המקורות של היוזמה רמת. א

  רחוב מצילום החל:  הצלם של היוזמה  רמת. ב.  מקרי מפגש פרי בצילום  המקורות של מעורבות 

  את מניבה אלה יוזמה  רמות הצלבת .מראש הצלם הוזמן אליו  אירוע  בצילום וכלה מתואם בלתי

  .2   צ"יח-פפראצי  תמונת מניב הכלל ברשות מתואם צילום .xxi  :1הבאים הצילומים סוגי ארבעת

  צילום מייצר  צ"יח  באירוע מתואם לא צילום. 3   צ"יח צילום מייצר  צ"יח  באירוע מתואם צילום

   .פפראצי: הכלל ברשות מתואם  לא  צילום. xxii  4צני "יח

 

 

 

 

 

 

,  מוצר למכור במטרה,  והמשווק  לסלבריטאי  הצלם בין מראש מתואמים הראשונים  סוגיםה שני

  בין ההבדל.  עיתונאי  אייטם בכסות שיווקי תוכן: המשווק בגורם וכלה   עצמו בסלבריטאי החל

  פפראצי לצילום" מתחפש "ש  מבויים צילום הוא ברחוב המתואם שהצילום הוא הצילומים שני

. (Day, 2014). וכדומה מגוננת יד  תנועת, צילום זווית: הפפראצי באסתטיקת שימוש דרך מקרי

  לוקח  צ"יח  לאירוע המגיע  שסלבריטאי מכיוון  פפראצי  צילום  אינו  הוא  אף השלישי הטיפוס

 . השיווקי   באקט חלק ביודעין

,  פעולה שיתוף על מבוססים ומקורותיהם  הצלמים יחסי, הצילומים  סוגי  שלושת את להפיק כדי

  גם הוא  הידוען בהם כשבמקרים, מקורות  מטעם) Carlson, 2009(  מידע  של וסובסידיות  תחרות

)  Carlson, 2009( סימביוטית יחסים  מערכת דפוס  שזהו הרי  – הסיקור  מושא וגם  המקור

  שיח).  Aitkenhead, 2008( הצילום מפרסום מתפרנסים הצלם וגם  הידוען  גם במסגרתו

  פרק ממצאי גם.  העיתונאי בשדה הדומיננטיים  הם הללו הסוגים   ששלושת רומז המרואיינים

  ממצא עם מתיישבים  פפראצי  כצלמי תעסוקתית מזדהים שמעטים כך על שמצביעים המקצוענות

 . למקורות הצלם בין עימות ליחסי  עדות  כמעט אין כי גם  מעידה זו דומיננטיות. זה

 הכלל  רשות  צ " יח  אירוע

 צ "יח– פפראצי.1
  מטעם  צ" יח צילום.2

 פרטי  צלם/התקשורת

  ניצ "יח  םוליצ. 3 פפראצי . 4
 התקשורת  מטעם

 מתואם 

 מתואם  לא

 רכילות במדורי הצילומים סוגי: 8 טבלה
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:  פפראצי צילום הוא, הכלל ברשות ומתרחש מתואם שאינו, הרביעי  הצילוםסוג  רק, זאת לעומת

  ושהפקתו), Howe, 2005; Mendelson, 2007( ולעקוב  לפקח, לדווח שמטרתו, עיתונאי צילום

 .)Smolla, 1998( חודרניות  מידע השגת  טקטיקות על מבוססת

 .        הרכילות במדורי צילומים פרסום אי מאחורי העומדים השיקולים 2.4

  . קווים דומיםהצלם י' מתאר באופן מדויק את קווי הגבול של מדורי הרכילות והפפראצי בישראל

הופיעו כמעט אצל כל המרואיינים: "לא חושפים  בגידות, לא חושפים ג'וינטים, בן אדם יוצא  

מסטול מת מבר, לא ישבו עליו יצלמו אותו מקיא וכל מיני דברים כאלה, למרות שזה מה שהולך  

היח"צנית ר' מנמקת מדוע: "צלמי פפראצי בישראל הם    .)2016הכי הרבה בחו"ל" (ירמיהו, אפריל  

הם לעולם לא יצלמו צלוליטיס של מישהי, כמו שזה קורה בחו"ל, הם   - ים בני רחמניםרחמנ

. אם הם יראו מישהו בוגד במישהי הם לא  neverלעולם לא יצלמו אותה מסניפה קוקאין.. 

   )2016קוד אתי מדהים ומוסרי" (יוני,   פה  יש. (מדגישה, ע.צ) יצלמו

   מנו  אלא, כרחומים הפפראצי את  תפסו לא  אחרים מרואיינים', ס צנית"היח של לקביעתה בניגוד

  )9  מספר טבלה'  ר: (להלן, צילום  פרסום-לאי גורמים מספר

 אייטם פרסום איאזכורים ל : 9 מספר טבלה

 אזכורים  אייטם  פרסום/ צילום אי

 38 סלב -פרו מערכת/צלם

 24 לצלם  רווחית לא זמן השקעת/הכספית התמורה

 20 מערכת /לצלם חוקית מבחינה משתלם לא

 19 תאגידיים  באינטרסים פוגע

 18 מערכת/צלם מעניין לא סלב

 5 סלב  על צלם/מערכת של חרם

 

מדברי המרואיינים עולה כי ההחלטה לא לצלם תמונה אינה גורפת, אלא מתבצעת ברמת הפרט  

המקצועית של הצלם: כתוצר של יחסי גומלין בין שני משתנים, המגדירים למעשה את זהותו  

צלם שיחסיו עם מקורותיו ו/או עם הידוענים  : יחסיו של הצלם עם הידוענים ויחסיו עם מקורותיו

הם יחסים סימביוטיים והדדים, יגלה נטייה להימנע מצילום תמונות בלתי רצויות או לא  

יפיק צילומים בלתי    ,מחמיאות, ואילו צלם האוחז בדפוסים תחרותיים מול מקורות ו/או ידוענים
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הצילום הרצוי והבלתי    - מחמיאים. כאשר בתווך, ישנם צלמים המשלבים בין שתי הפרקטיקות

 העיד הצלם הפורש כ':    ,למשל ,כך .ובוחנים כל מקרה לגופו  - רצוי

"היו סלבריטאים שהיו אומרים: 'שמע, כ', בוא נוותר על התמונה הזו, בוא תצלם אותי  

ם הגעתי לאיזה שהוא בריכה, איזה סלב אמר לי: 'שמע, בחיאת, אני לא  בסיטואציה אחרת'. פע

נראה טוב, לא גילחתי רגליים, לא זה, אני.. בוא תעשה תמונה יפה עם בגד ים שמחמיא לי וזה,  

ולעיתים הייתי נענה ולפעמים לא, לפעמים הייתי מעלה את התמונה כמו שהיא, אם לא היו לי  

 . )2016ל לא היה מבקש ממני" (בן יהודה, מרץ יחסים עם אותו סלב, הוא בכל

לעומתו, הצלם  י' שמרבה לשתף פעולה עם ידוענים וגורמי יח"צ הדגיש כי התמונות שהוא מצלם  

הן תמיד לדבריו "תמונות נקיות" , כלומר תמונות בלתי פוגעניות, שאינן חושפות ידוענים 

ם נענה לבקשת ידוענים ולא צילם  בקלקלתם. כדי לבסס את דבריו הוא ציין מספר מקרים בה

כוכב ילדים נצפה מעשן בחוף הים או ידוענית שפלאש המצלמה הפך את   ,למשל ,אותם, כאשר

 . )2016חולצתה השחורה לשקופה (ירמיהו, אפריל 

הצלם ק', הטיב לסכם את האינטראקציה בין יחסיו של הצלם עם הידוענים ועם מקורותיו דרך  

ח' (צלם שפרש, ע.צ).. מצד אחד קיבל דוגמניות  בים עם תיאומים  " : מטפורה מוחשית להפליא

(תיאם צילום תמונות מול סוכנות הדוגמניות, ע.צ), מצד שני אמרו לו לא לעשות את זה ואת זה,  

).  מדברי  2014ואז היד שמאכילה היא גם היד שנותנת אגרוף, מכה, היד ששורפת" (כיכר המדינה,  

ומלין הדדיים עם מקורות ו/או ידוענים יעדיף  להימנע מצילום תמונה  ק' עולה כי צלם בעל יחסי ג

שתפגע בשיתוף פעולה עתידי. השימוש בסמנטיקה של שכר ועונש ממחיש ביתר שאת את התלות  

 של הצלם הדובר במקורותיו.

יחד עם זאת, מדברי המרואיינים עולה כי צילום התמונה כלל אינו מבטיח את פרסומה. ולמעשה  

יקט בין שיתוף פעולה עם הידוענים לבין פגיעה בתדמיתם, מלווה לא רק את הצלמים אלא  הקונפל

': "אני חושבת שעיתונאי  פ גם את עבודת העיתונאים והעורכים במערכת. כפי שמעידה העיתונאית 

פועל, עובד תחת הרבה יותר חוקים והרבה יותר מגבלות והרבה יותר.. ואתיקה שצריך לשמור  

שצריך לקחת ודברים שאסור לכתוב ודברים שמותר לכתוב ואיזו שהיא התחשבות  עליה ותגובות 

אתר, ע.צ), כשאני כותבת אני מייצגת את...(במקורות ומערכת יחסים עם אנשים וזה.. אני במקרה 

 ) 2016אתר, ע.צ)" (גוש דן, יוני רוע אני מגיעה כנציגה של ...(כשאני מגיעה היום לאי 
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ואיינים נוספים, הצביעו בבהירות ותמציתיות על מספר גורמים בעטיים  ', כמו גם מר פהעיתונאית 

 מעדיפה "להגן" על הידוען מפני פרסום צילום או מידע בלתי רצוי, כדלקמן:   המערכת

מדברי המרואיינים עולה כי העיסוק המתמיד בחייהם של ידוענים כרוך   סלב:-מערכת פרו 2.4.1

ביל לאי פרסום ידיעות או תמונות. כך למשל, העורכת  לעיתים בתחושות אמפתיה, העשויות להו

הוותיקה א' מספרת על שיחה עם ידוענית בתחילת דרכה, במהלכה הסיקה העורכת החרוצה כי  

אביה של הידוענית התפרסם בעבר בהקשר פלילי. פריט מידע זה הוצפן ומעולם לא הגיע לידיעתו  

(הגיל שלה, ע.צ), יותר קטנה מהבת שלי,  של הקהל הרחב. א' הסבירה: "אמרתי, 'הילדה בת...

זה אייטם שהיה יכול לפתוח לקולגה את המדור, אבל אני לא   ... בשנייה זה הורס לה את החיים

אתן, אני מסתכלת עליה בתור אימא, בתור ילדה שלא בא לי להרוס לה את החיים, לא מגיע לה,  

). הרגשות  2016יעקוב, יוני  מה היא עשתה? יש לה אבא עבריין. מה היא אשמה?" (זיכרון

האימהיים שעוררה הידוענית הצעירה אצל העורכת מנעו ממנה אף להעביר את ה"גחל הלוהט"  

 לקולגות, שעמן, כך מסתבר, היא משתפת פעולה.  

רכילות   ' מעידה על תחושות אמפתיה וקירבה המונעות ממנה לפרסם מידע: "פגם העיתונאית 

, אני לא איזה  40אני אימא לשני ילדים, אני בחורה שמתקרבת לגיל  במחיר של מה? של הכול? 

מתלהבת, של צעירה,  -שעכשיו כל המהות שלי זה 'לחשוף..' (אומרת בנימה פסבדו 21ילדונת בת 

בבידור כאילו, בידור להמונים. למה אני צריכה להוציא אנשים    funע.צ), אנחנו מתעסקים ב

יט שהוא לא יוצא מהארון כי זה יהרוג את אבא שלו, זה  מהארון? אם הוא (מדגישה, ע.צ) מחל

מדגישה, ע.צ) זו שצריכה להחליט את  (ני  -יהרוג את סבתא שלו, זה יגרום לו קשיים בקריירה, א

זה עבורו?   אני ממש ממש חושבת שזה אחד הדברים הכי הכי טובים שקורים בישראל. וגם לזה  

המעגלים המשפחתיים המופיעים   .)2016ש דן, יוני יש פרצות, את יודעת, גם את זה עושים" (גו

' מצביעים על כך שיתכן שהקרבה הרגשית היא פרי קרבה פיזית, תוצר ממדי שוק  פבדבריה של  

התקשורת המצומצם, בניגוד לשווקים רחבי ההיקף בעולם בהם אין מגע יומיומי בין הידוענים  

  לעיתונאים שמסקרים אותם.

ת פרסום, היא חרב פיפיות שיכולה להפוך לאיבה שדווקא מקדמת  , אותה אמפתיה המונע אולם

' מספרת על ידוענית שביקשה לעצור פרסום בדבר הריונה דרך  פפרסום: כך למשל העיתונאית 

איומים בתביעה: "..זה עניין של גישה. אני מכירה אותה מעולה, עשיתי בשבילה את כל הקריירה  

נו אותה למישהי, כאילו. ואם היא הייתה מבקשת גם יפה,  שלה, היא כלום וחצי, נהייתה פה.. הפכ
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אני  הייתי זורמת. אני אימא ל..., אני כאילו הכי רגישה בקטעים האלו, אבל היא באה מגעיל  

 ) 2016כאילו בקטע של 'לא, ..'" (גוש דן, יוני  

בינה  פרסום, המבוסס על עסקה - , מציינת העורכת א' שיקול נוסף לאיהמוסרייםלצד השיקולים 

לבין הידוען שאינו מעוניין בפרסום המידע, במסגרתה אותו ידוען יהפוך למקור עתידי: "אם אני  

שהוא ייתן לי בזה שמנעתי את הפרסום. לא, לא תמורה   benefitמונעת פרסום על מישהו מה ה

כספית חלילה ולא טובות הנאה חלילה. כדי להמחיש את דבריה היא מעידה על מקרה בו ביטלה  

  יחסים התפתחו  מכך כתוצאה, דיברה אל ליבה הידועניתש מכיוון,  טם שעמד לרדת לדפוסאיי

 .  השתיים בין  עמוקים  ומקצועיים  חבריים

  חופש את שצמצם חוקי שינוי  על מצביעה'  ר הוותיקה  העורכת  :לא משתלם מבחינה חוקית 2.4.2

,  יודעת את, אבל, הכול לכתוב  שרוצה  הקודם  לזן  שייכת כנראה, אני: "שלה העיתונאי הפעולה

  לא,  שנה 25-26 לפני כשהתחלתי ...ה הגנת חוק, הקטין הגנת   חוק, אחר חוק פה  נוצר דקה  כל אבל

  הכול , ילדים  על...ש אנשים על  לכתוב היה אפשר, שמתגרשים אנשים  על לכתוב היה אפשר. היה

 של החורים ' לזה  קוראת  שאני מה  את צמצמו בעצם החוקים.  פרוץ יותר הרבה הרבה  היה

  את  מייצגת"  הגבינה   של החורים" צמצום. השימוש במטפורת )2016  יוני, יעקוב זיכרון '" (הגבינה

  כי מעיד' כ הפורש הצלם  גם. הקיים החוק  בגבולות, השיטין  בין וצעידה התמרון  אפשרויות הצרת

  תחשבי:  "נכספים  צילומים לצלם מראש  נמנע אלא , צילום על"  וטו"   תטיל שהמערכת חיכה לא

  אפשר אי, אצלם אני אם גם, כזה דבר לצלם,  זה או,  שהיימ  באיזו בגד סלב של  תמונה שמה שיש

  מיליון חצי   של תביעה לקבל הסיכון  את ייקחו  לא, יפרסמו לא המדיות  כי, זה את לצלם יהיה 

  ). 2016  מרץ, יהודה  בן" (שקל

  של צילומים כמו-"לפרסם  שאסור מה כל" מצלם דווקא  הוא  כי מעיד'  ק הוותיק הצלם, לעומתו

 ושם למערכת  אותם מעביר הוא  -  מעורטלים ידוענים צילומי   או ,  קטינים  ידוענים צאצאי

  האסורים החלקים את דיגיטלית לרטש כלומר", מפוקסלות" התמונות את לפרסם אם מחליטים

 . )2016 אפריל, בוטינסקי'ז( החוק פי על לפרסום

  נתונה  לא החוק מבחינת בעייתי  מידע או צילומים  לפרסם אם ההחלטה   כי מבהירה' פ העיתונאית

  גוש" (בשבועיים פעם"כ  של בתדירות פונה היא אליה, המשפטית המחלקה בידי  אלא , בידיה כלל

 . יותר הדוק  באופן המשפטית המחלקה   עם עובדת' א הוותיקה  העורכת, לעומתה) .  2016  יוני, דן
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  צנעת  לבין הביטוי חופש בין הקונפליקט צל  תחת העיתונאים התנהלות את משקפים אילו דברים

,  מלאה  להגנה הזוכה  התקשורתי השיח בין האבחנה את הטמיעו  שהמרואיינים נראה : הפרט

  והם),  2011,  שכטר( דיבה מוציא שיח , לרבותהאסור והשיח חלקית  להגנה  הזוכה המסחרי  השיח

  גורם דיבה בתביעת  האיום, האסור לשיח באשר: דיפרנציאלי באופן  אלה  שיח סוגי מול מתנהלים

ה היכן ממוקם  לבדיק האחריות את המשפטית  למחלקה  ולהעביר מהכרעה להימנע   למרואיינים

  לעומת .)םש " (לציבור ענין  בהם שיש אמת דברי" לבין דיבה הוצאתהמקרה בטווח האפור שבין  

  תוכן על המבוססים לאייטמים באשר  המשפטית במחלקה מסתייעים אינם המרואיינים, זאת

  -"סמויה פרסומת"- שיווקי תוכן   לפיה) שם ( שכטר של טענתו את ומוכיח שב זה ממצא. השיווקי

  הרגולטורית  הסדרתו  תהליך  שכן, המסחרית בטלוויזיה  בעיקר, חלקית הגנה  תחת הנתון  שיח הוא

 .   הושלם טרם

  על שידע  אף כי  סיפר, לשעבר ראשי ועורך עיתונאי', ב :פוגע באינטרסים תאגידיים 2.4.3

  כדי, המלון לבית  פפראצי  צלם שלח לא מעולם הוא,  לנישואים  מחוץ רומן  שניהלבכיר  פוליטיקאי

  רוצה לא מישהו  היום אם: " בנחרצות  קבע  הוא, מדוע לשאלתי. הרומנטיים מפגשיו את לתעד

.  יתפרסם לא  אז -כלשהיא השפעה, כסף -כוח  של מנוף שהוא איזה לו ויש ,  רכילות עליו שתתפרסם

  הראשי העורך דרך או : " השיב הוא מידע  או תמונה פרסום  לעצור  ניתן כיצד אותו שאלתי כאשר

  על סיפורים לפרסם  אפשר ...השפעה בעל אתה , שוב, אם  קשה מאוד לא זה, הראשי העורך  מעל או

 . )2016 מרץ, יפו" ( חלשים  יותר  שהם אנשים

צנזורה פנימית לא פורמאלית בארגון תקשורת,  ":כלכלית צנזורה" של קיומה על  מעיד' ב

המתבטאת במניעת פרסום מידע העשוי לפגוע באינטרסים כלכליים עסקיים של מפעיל הצנזורה  

  התקשורת שוק מאפייני). 2011, ולימור  נוסק( או לקדם את אינטרסים הכלכליים של מתחריו 

ים מועטות, בעלות צולבת על כמה  ריכוזם בידי ידי  עקב , למדי לשכיחה  זו תופעה הופכים בישראל

הנוצר כאשר בעלי אמצעי תקשורת מחזיקים גם   אמצעי תקשורת או יותר וניגוד אינטרסים,

עסקים מסחריים אחרים (שם). ויתרה מכך,  ב' תופס  את יחסי הגומלין בין תקשורת המונים  

אליטות חותרות  מרקסיסטית, לפיה ה-לבין תרבות וחברה, במונחים של התפיסה ההגמונית הנאו

לנטרול תודעת השינוי של ההמון דרך יצירה והפצה של נרטיבים חדשותיים משבשי מציאות,  

 .2000Herman, 1996; (xxiiiהמשמרים את הדומיננטיות של האליטות הקיימות. (חומסקי, 

  צנזורה של קיומה בדבר' ב לשעבר  והעורך העיתונאי  של דבריו  את xxivגיבו  נוספים  מרואיינים 

  מנעו התקשורת אמצעי של הבעלים או  הראשי  העורך בהן קונקרטיות דוגמאות דרך, כלכלית
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  ההחלטות את למיין אפשר.  חברתי  או כלכלי הון  בעלי גורמים או למקורבים הקשור מידע פרסום

    . קבוע/גורף  באופן פרסום- אי  )א(: קבוצות לשתי  בראיונות שהוזכרו מפרסום להימנע  התאגיד

 . נקודתי/פעמי-חד  באופן פרסום-אי )ב(

  בתדמית המחבלים,  תמונות או מידע מפרסום גורפת הימנעות :קבוע/גורף באופן פרסום-אי  )א(

  כך. התאגיד לבין   הידוענים בין תעסוקתיים הסכמים פרי  כלכלית מצנזורה נובעת,  הידוענים

  שלה בתאגיד עובדים שגם, וידוענית  לידוען הקשור פרסום כל כי  העידה ' פ  העיתונאית למשל

, דן גוש( הראשי מהעורך באישור  מותנה ,  רווחיים תכנים הובלת  של  החנית בחוד הניצבות  כפנים

  הידוענים תדמית  על  להגן תאגידי  אינטרס  אותו בדיוק לעיתים  כי מספר' י הצלם). 2016 יולי

 ).  2016' אפ,ירמיהו( המתחרים עבור העובדים  ידוענים  של תדמיתם ניגוח  לכלי הופך עבורו העובדים

לעומתו, הצלם החרוץ נ' מנסח את המתרחש במערכת דרך השימוש במונח "פרגון", לדבריו  

ידוענים הקשורים בחוזה כלכלי לתאגיד תקשורת זוכים ל"פרגונים", כלומר אזכורים חיוביים,  

  קונוטציה עלב  במונח השימוש שלמרות אלא). 2016במדורי הרכילות (זיכרון יעקוב, אפריל 

  אינטרסים -  "פרגון"ה אותו  את המניעה  הכוחנית  למוטיבציה  מודע' שנ  הרי  -" לפרגן" כמו  חיובית

 .  דבר יישק לפיהם  כלכליים

  מטיבים שכולם  הוא אילו  מרואיינים לדברי   המשותף  המכנה, והניסוח התפיסה  הבדלי למרות

  עבודתם  במקום המבוקשים והגבולות הארגוניות  הנורמות עם קו  ויישרו  הטמיעו כיצד לתאר

)Breed, 1955 .תוך הגנה מיוחדת של אובייקטים אליהם הארגון העיתונאי מקושר ישירות (                                                                                                                                                            

  של להימנעות הסיבה   את בבהירות מנסח' י  הצלם: נקודתי /פעמי-חד באופן פרסום-אי )ב( 

  אני היום ...טעם שאין , קטנה כך כל מדינה  זו: "אחר או זה דועןבי נקודתית  מפגיעה תאגיד

הסבר זה ככל הנראה  ). 2016  אפריל, ירמיהו" ( איתי להתראיין רוצה  לא את, מחר, עלייך מלכלך

- מצליח לתפוס בפשטות את ליבת הקונפליקט של עיתונות מסחרית הפועלת  בשוק ריכוזי, קטן

 ,McManus)ממדים וצפוף, שבו כל צעד ושעל עסקי כרוך ב'התנגשות' בגופים קולגיאליים   

1994;  Schejter & Yemini, 2015  (ם או  דוגמת סוכנויות לייצוג ידוענים, משווקים ומפרסמי

 חשש מתגובת הקהל. 

המרואיינים הציגו מקרים בהם המערכת התלבטה אם לפרסם   לצד התחשבות בגורמים עסקיים,

תמונות, עקב חשש מתגובת קהל הקוראים. כך למשל העיתונאי והעורך לשעבר ב' מספר על  

התלבטות ובסופה הכרעה לפרסם צילום של ידוענית, טרום יציאתה מהארון, עם בת זוגה  
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זמזות, צנזרנו את עצמנו, אבל כן  בפוזיציה חושפנית. "השתמשנו בתמונה שלא רואים אותן מתמ

רואים את ...(הידוענית, ע.צ) שמה עליה יד, אבל הטקסט היה בהחלט מרומז, קמה סערה גדולה,  

). לעומתו, הצלם הוותיק ק' קבל על מקרה  2016למה אנחנו חודרים לה לפרטיות שלה" (יפו, מרץ 

דחו על הסף תמונת ידוענית  בו מערכות ארגוני התקשורת לא המתינו לתגובת הקוראים, אלא  

 . )2012 אפריל, פייסבוק( מובלת לאמבולנס, כנראה עקב חשש מתגובת הקהל

בחשבון את תגובת הקהל כחלק מההחלטה אם לפרסם את  המדיה לקחהבשני המקרים, 

  את האייטםהם צנזרו  -ן  שות הקהל המדומייהאייטם: במקרה הראשון, כדי להתחשב ברג

. ממצאים אילו עולים בקנה אחד עם מולט כלל לא לפרסהוח  -יחלקית ואילו במקרה השנ

מחקרים הבוחנים כיצד ארגוני המדיה תופסים את קהליהם, למרות הדרכים החדשות לנטר  

 ,Gans)מציבים לנגד עיניהם קהלים משוערים  עדיין בונים סיפור עיתונאי קהלים,  עיתונאים ה

2014) . 

המרואיינים העידו, כי רמת העניין בידוען היא פרי מידת בולטות הופעתו   סלב לא מעניין: 2.4.4

באמצעי תקשורת אחרים, ובעיקר בטלוויזיה, כפי שמעיד למשל הצלם י': "אם הוא מטייל לבד  

ברחוב, שאין עליו שום דבר, ואין איזה סדרה בטלוויזיה שכולם מדברים עליה, שהשטרונגול שלו  

הרבה פעמים אתה רואה סלב עובר ברחוב, אתה פשוט לא   ...מה לצלם היה בחוץ וזה, אז אין לי

סתם  ]אז[רואה אותו עובר עם איזה משהי... מצלם כי אין מה לצלם באותו הרגע, אבל אם אתה

שיכתבו 'מי הבלונדינית שמסתובבת עם ...(שם סלב)?" ואז, אפילו שהתגובה תהיה סתם איזו  

 what a"מקרי  בין י' מבחיןלמעשה,  ). 2016ירמיהו, אפריל  האייטם" ( ידידה וזה וזה, אז יש את 

story!" Tuchman, 1976)( - "ידוען שמופיע באמצעי התקשורת   לבין - "השטרונגול שלו בחוץ

ייצור אירוע חדשותי מצעידה סתמית של   לביןולכן "מניותיו" בנסיקה ותמונותיו מבוקשות,  

במהלך  . ידוען, דרך הוספת דמות נוספת שתעורר את סקרנות הקוראים, לפחות ברמת הכותרת

הבחין בבית הקפה בידוען שהוביל   כאשר,  non-story התצפית הוא הצביע על קטגוריה נוספת של 

', ידוענים שאינם  פיתונאית  בעבר תכנית טלוויזיה, הוא כינה אותו "לא מעניין".  לדברי הע 

אייטם,  -מופיעים באמצעי התקשורת, אך הופיעו בעבר יכולים לזכות באייטם, רק אם " זה מגה

   ) 2016(גוש דן, יוני   ברמת החתונה, היריון, פרידה, סכסוך משפטי גדול."

ברשת וצר פג תוקף הנמכר אינו שונה מכל מעליו הצביעה פ'  הידוען    , גורלו של במובן זה

חפץ במוצרים "טריים", כפי שמספר העיתונאי והעורך לשעבר ב': "צריך   הקהל, שכן  קמעונאית

מאידך, בפועל,  "הסלב שלנו   .לשמור על סירקולציה, סירקולציה" כדי לספק את קהל הקוראים
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פשוט לא מעניינים והם נגישים נורא, הם לא מסתירים איזה חיים, את יודעת, הם לא חיים  

חומה, לא גרים באיזו וילה על הגבעה בבוורלי הילס שם, אז יש משהו הרבה פחות  מאחורי 

ב' מציג נקודת תצפית צינית יותר ביחס  . )2016מסקרן, לראות את היומיום שלהם...."(יפו, מרץ 

לצילום ידוענים, לפיה הידוענים הישראלים בכללותם אינם מעניינים, מכיוון שתעשיית התרבות  

 אינה מאפשרת להם לצבור "מרחק", הון סימבולי שיפיח בהם אבק כוכבים. הצפופה בישראל  

בראיונות עלו מקרים ספורים בהם אנשי תקשורת החליטו להחרים ידוען או מי  חרם:  2.4.5

מטעמו, מבין מקרים ספורים אלה רק חרם אחד באמת הצליח, אולי כי מי שהוציא אותו לפועל  

), שהחליט להחרים גוף שידור באופן זמני. בשאר  2016רץ היה העורך הראשי לשעבר ב' (יפו, מ

המקרים, ניסיונות התאגדות של צלמים להחרים ידוענים נחלו כישלון חרוץ עקב דרישות של  

 המערכת לספק צילומים של אותם הידוענים. 
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 דיגיטלית  בסביבה הפפראצי  צלמי  עבודת  מאפייני. 3

  המאה סוף  לקראת שהופיעה, דיגיטלית תקשורת בסביבת פועלת זמננו בת העיתונאית הקהילה

  רחבי ותרבותיים כלכליים, כנולוגיםט בשינויים מתאפיינת   זו סביבה. )Anderson, 2007 ( 20-ה

  מידע  יצרני בין הגבולות את טשטשו החדשים הרשת  ויישומי  הזול   הדיגיטלי הציוד. היקף

  של הכלכלי המודל את  ערערו  יוצא וכפועל, חדשות  לארגוני פרסומיות  חלופות  יצרו,  לצרכניו

 .  תרבות  לצרכני   תעשייתיים תרבות מיצרני לינארית מידע העברת

  בעבר שהיו קהלים, הדיגיטלית התקשורת  בסביבת שמתקיים, תעשייתי-הפוסט המודל פי -על

 עיתונאים  על ידי ממקורות  מידע איסוף פרי  חדשותיים סיפורים של פאסיביים צרכנים

  תוכן וצורכים  מייצריםש, )Owens, 2014; Rose, 2013( עצמאיים למשתתפים הפכו, מקצוענים

  של רשתית  מערכת נוצרת  ,כך .השונים המדיה  אמצעי דרך) Bruns, 2007( מתמיד לפיתוח הנתון

  סירקולציה  דרך , אותו ואוצרים מפיצים  גם ולכן, מידע חולקים אנשים בה"  אזרחית אקולוגיה"

  של תוצר אינו, ערוצים  מגוון דרך המידע  שיתוף כי להדגיש יש. ומסחריים  פרטיים גורמים בין

  המשתתפים: התרבות  וצרכני יצרני של בלוגיקה שינוי מבטא וגם  נובע אלא , בלבד טכנולוגי  מנגנון

,  שיתופית מדיה אמצעי מגוון דרך אקטיבי באופן מידע  פריטי  ומקשרים מחפשים, יוצרים

 ;Jenkins, 2006) זה עם זה מתקשרים הקהילה  חברי דרכו כמשאב משמשים אלה כשתכנים

Usher, 2010)  . 

  על מידע חולקים  שקהלים בעוד: ביקורת גם מעוררות  הללו והתרבותיות הטכנולוגיות התמורות

  אותם שסובבים החברתיים למעגלים משמעותית כתרומה  המידע שיתוף של מודעת תפיסה סמך

(Usher, 2010) ,תרבות מוצרי   מייצרים חובבנים בה' מתנה  כלכלת 'כ  זו פעילות התופסים יש  

 . )Baym & Burnett, 2009; Baym, 2011( מסחריים גורמים מנצלים אותם  בחינם

  שחלק  מכיוון, מקצועיים עובדים של ובפרנסתם במעמדם לפגיעה תרמה תכנים לשתף  האפשרות

 ;Owens, 2014( עצמאיים למשתתפים הפכו פאסיביים צרכנים  בעבר שהיו הקהלים מאותם

Rose, 2013.(  של התפתחותה  את אפשרה החברתיות והרשתות הבלוגים, האתרים הופעת  

  כרסמה חובבים לתכני  הגבוהה הנגישות. )Anderson, 2007; Rosen, 2007(   אזרחית עיתונות

  להפעיל נדרשו העיתונאים אלו מטעמים. לציבור מידע והנגשת  איסוף  על  העיתונאים של במונופול 

  ומאידך,  וחומרית  רטורית בסגרגציה אחד מצד המתאפיינת, גבול עבודת של הגנה טקטיקת
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  השליטה על להגן במטרה, שלהם המקצועית  האידאולוגיה  של הליבה ערכי על מ"במו

 ,Becker, 1971; Deuze, 2005; Lewis, 2012; Singer( מידע על עיתונאים של האקסקלוסיבית

2003 (xxv . 

  העיתונאים בפרנסת פגיעה חלה מסוימים במקרים, עיתונאים של התרבותי  בהון פגיעה ל מעבר

  לארגוני אפשר אמת בזמן חדשותי אירוע  שתיעדו בחובבים השימוש.  עיתונות  צלמי של ובייחוד

  יכולים חדשות ארגוני. מלאה במשרה  מקצועיים עיתונות צלמי של  שירותיהם על  לוותר חדשות

  שעדים,  נייד טלפון עם באנשים להשתמש  או, חובבים צלמים של  חוץ   מיקור שירותי לשכור

  מקצועיים עיתונות  צלמי, מכך כתוצאה. חדשותי לאירוע" הנכון  בזמן אך -נכון הלא במקום"

  לטובת שלהם  המקצועי  הידע את ומתעלים, חובבים לתכני מפוטרים, מתפטרים או מתנכרים

  בין דיכוטומית אבחנה יצרו מקצועיים צלמים רטורית מבחינה . פרקטית או /ו  רטורית גבול עבודת

  מבחינה. המציאות לייצוג  ונאמנות  אותנטיות, אמת של מדדים בסיס  על  ומקצוענים  חובבים תכני

  תמונות ולאצור לאמת, לבחור שתפקידם סף לשומרי הפכו  המקצועיים מהצלמים חלק, פרקטית

 .  (Allan, 2015)  חובבים

  המעבר, האלפיים  שנות של הראשון  בעשור ובעיקר  התשעים שנות מסוף החל, בישראל גם

  כי המוצאים יש, זאת עם. חדשות של לצרכנים יצרנים בין הגבול את  טשטש דיגיטלית לתקשורת

  השימוש בתחום, למשל, החדשות הטכנולוגיות  נוכח ביסודן השתנו לא   העיתונאיות הפרקטיקות

  גם, אחרות  ישראליות לתעשיות בדומה, המאקרו  ברמת גם, מכך יתרה. )Reich, 2009( במקורות

  לאפשר ממשיכות   הטכנולוגיות והתמורות, גבוהה בריכוזיות מאופיין הדיגיטלית המדיה שוק

  התאגידיים   האינטרסים  עם אחד בקנה העולים תכנים פיקלה בשוק קיימים מפתח  לשחקני 

 . )Schejter & Yemini, 2015( שלהם

  בעבודת לתמורות הוביל דיגיטלי לצילום  צלמים של המעבר, בישראל עיתונות צילום בתחום

המצלמה  ,  ראשית). 2011, אברהם-קליין ( והצלמים הצילום עורכי בעבודת ובפרט, המערכת

אפשרה לצלמים לצפות בתמונות המצולמות דרך מסך, לייצר מגוון תמונות ללא   הדיגיטלית

. שנית, תוכנות עריכה סייעו לצלמים לערוך את התמונות על  הפקתם קצב את  להגביר הגבלה, וכך

המחשב וכך לשפר את טכניקת הצילום בדיעבד. שלישית, המחשב הנייד אפשר לצלמים לשגר את  

  אלא. האירוע למועד  סמוך הפצתם קצב  את הגביר וכךצילומיהם למערכת הישר מזירת האירוע,  

  לחצים  מרובת עבודה   סביבת עם להתמודד  םצלמי אילצה מהמערכת ההתנתקות, בעת שבה
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  זה דפוס). 2011, אברהם-קליין ( הפנאי לשעות  העבודה  שעות בין וגובר הולך לטשטוש  שהובילה

 ).&Baker, 2010 Hesmondhalgh(למשל,  התרבות בתעשיות פרילאנסים  עובדים בקרב שכיח

   המושג  דרך, דיגיטלית בסביבה העבודה של צלמי פפראצי   במאפייני ואדון  אברר פרק זהב

  אובייקטיביות  תכונות בין הגומלין יחסי את שמבטא", תקשורתיות)  affordances( מזמינויות"

  נורמות, מהתנסויות המושפעות, שלה הסובייקטיביות התפיסות לבין,  תקשורתית טכנולוגיה של

  מתבססים, מתפתחים אלה  גומלין  יחסי,  לעיתים. בה המשתמשים של נרכשות  והבנות,  חברתיות

 .     xxvi(Schrock, 2015) התקשורתיות  הפרקטיקות  את המשנים קבועים  לדפוסים והופכים

 של חברתית הבנייה או מדיום  מבוססות  גישות  לעומת, התקשורתיות המזמינויות גישת

  היחיד סוכנות מול האובייקטיביים הטכנולוגיה למאפייני ושווה הדדי  מקום מספקת , טכנולוגיה

  המזמינויות שגישת התיאורטי המנגנון של הבולט  יתרונו,  כשלטעמי, הסוביקטיבית ופרשנותו

)affordances (המבנה  בזכות מורכבים תרחישים לתאר המודל של יכולתו  הוא  מציעה 

 פרשנות לצד טכנולוגיות התפתחויות  שרשרת ולבאר לתאר המאפשר , שלו הרקורסיבי

  זו תיאורטית לגישה מבעדולכן,   .חלילה וחוזר   טכנולוגיות להתפתחויות המובילה, משתמשיםה

  למקרה ביחס  מרכזיות שאלות  שלוש  לברר אבקש, תקשורתיות) affordances( מזמינויות של

  המייחדים  מאפיינים בעלי עבודתם ושיטות  העסקתם אופן, שזהותם, פפראצי צלמי של המיוחד

  צלמי  משתמשים בהם הדיגיטלית  הסביבה של היישומים מהם)  א(  :xxviiעיתונות  מצלמי  אותם

  מיישומים ומושפעת על  משפיעה הפפראצי של עבודתם כיצד )ב(? וידוענים  עורכיהם,  הפפראצי

  בעידן  החדשים הטכנולוגיים היישומים של  המזמינויות  ביטוי לידי באים כיצד  )ג (?  אלה

,   הראיונות, תצפיות שתי ניתוח ?מצלם הוא  אותו  והידוענים עורכו, הצלם  בעבודת הדיגיטלי

  בסביבה  הפפראצי  צלמי עבודת  מאפייני של  שלבי-דו  מיון על  התבסס  החברתיות  ברשתות והשיח 

  אמצעי הופעת שכיחות את איתרתי, הראשון  בשלב: שני מסדר ומיון ראשון  מסדר מיון , דיגיטלית

לפירוט   החברתיות   ברשתות והשיח,  ראיונות, תצפיות פי  על הצלמים  את המשמשים,  המדיה

 : להלן .)1.2 שיטות איסוף וניתוח הנתונים, ראו פרק
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 הדיגיטליים  המדיה אמצעי אזכורי שכיחות: 10 טבלה

 אזכורים  הדיגיטליים  המדיה אמצעי

 46   מקוונות חברתיות רשתות

 35 נייד  טלפון

 10 מייל

 הכלה או חיתוך מיחסי  המתעלמות  נומינליות  לקטגוריות  הוביל  זה ראשון מסדר  מיון

  גם כמו, הסלולרי המכשיר  דרך ואינסטגרם בפייסבוק להשתמש אפשר, למשל כך: פוטנציאליים

  ומיון  איתור  על המבוססת שני מסדר נוספת  חלוקה בצעתי הבא בשלב ולכן.  מייל לקבל או לשלוח

  אמצעי הצגת על תתבסס וניתוחם הנתונים  הצגת. הצלמים בעבודת התקשורתיות המזמינויות

 ). 3.4( בעבודתם התקשורתיות המזמינויות  ואח"כ ניתוח, ) 3.3-3.1( הצלמים  את המשמשים  המדיה

   חברתיות רשתות 3.1

  המקוונות החברתיות הרשתות כי עולה, הפפראצי צלמי  של המקוון השיח וניתוח  מהראיונות

  אודות עדכונים .א: עיקריים  תחומים  לשלושה לחלק ניתן אותו , מידע לשיתוף פורה כר מהוות 

  הישגים ופרסום, דעות הבעת, קולגות עם  שיח דרך( מקצועית תדמית ניהול  .ב אישיים חיים

 .  מוצרים  שיווק .ג) מקצועיים

: המשפחה  מחיי ותמונות סטטוסים מפרסמים מהצלמים חלק: אישיים חיים אודות עדכונים .א

  ובעיות למצוקות  גם  מתייחסים צלמים שני.  הילדים  עם משותפים ובילויים  חגים,  הולדת ימי

  שהם מוזיקה   עם סרטונים  חולקים נוספים צלמים ושני, וזוגיות בריאות בתחומי  בעיקר אישיות 

  דרך וזיכרון אחסון  לצרכי רק לא  הוא,  בצילומים ובעיקר,  בעדכונים שהשימוש נראה.  אוהבים

  המצולם  של היומיום חיי על חברתיים למעגלים  עדכון אמצעי בעיקר  אלא ,  דיגיטלי אלבום

 .)(xxviiiVan Dijck, 2008  השווים קבוצת עם  קשר ליצירת כאמצעי

לצד שימושים פרטיים ברשתות חברתיות, הצלמים עושים שימוש   מקצועית  תדמית ניהול .ב

,  השעה ענייני   אודות דעותיהם מביעים, קולגות עם משוחחים הם ברשתות לצרכים תעסוקתיים: 

                                                                                       .מקצועית  תדמית לניהול  כדרך מקצועיים הישגים ומפרסמים 

  או פרטיים בעניינים ער  פומבי שיח  התקיים,  כשנתיים לפני עד, xxixהצלמים   של הפייסבוק בדפי

  המתנה בזמן הצלמים  של משותפים או/ ו  הדדים  צילומים, היתר בין, הכיל זה שיח. קולגיאליים

  תמיכה ,) בלשונם", פיפרוץ "  המכונה( בעבודתו קולגה של פפראצי-צילום, אירוע לצילומי משותפת

 של  לפרישתם במקביל, האחרונות  בשנתיים. ותנאיה xxxהעבודה  סביבת על ודיונים מורלית 
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  לתחום וההתייחסות,  והפורשים  הפעילים  הצלמים בין  השיח   והיקף  תכיפות הצטמצמו, הצלמים

  בהבעת  או, מהעבר משותפים צילומים בהעלאת שמתבטאת, נוסטלגית בנימה עטופה העיסוק

  חלק של לעיתונות ביחס הנוסטלגי לשיח מאוד דומים אלה ממצאים. המשותפת לעבודה געגוע 

  פעלה 2015 אפריל עד,  בנוסף .)(Davidson & Meyers, 2014 מעיסוקם שפרשו מהעיתונאים

  הקבוצה הקמת. נמוך היה בקבוצה  התעבורה נפח. פפראצי צלמי של סגורה פייסבוק  קבוצת

  פרי, אותם  המקיפות  התעסוקתיות מהקהילות הצלמים של עצמי  בידול על להעיד יכולה הסגורה 

  נפח את להסביר אפשר. )(Becker,1951 רבים  תרבות יצרני של לעבודתם המתלווה בידוד תחושת

  כפי, הווטצאפ בקבוצות שנחשף גבוה פעילות נפח -  מקביל ממצא  דרך  בה המצומצם  הפעילות

 .   בהמשך שאראה

  הרשתות בזירת משתמשים מרואיינים כשלושה בנוסף לשמושים הקהילתיים ברשתות חברתיות 

.  החדשותי היום סדר על  הנמצאים, אקטואליים בעניינים עמדות להבעת  כבמה החברתיות

. שלהם  העבודה  שדה למעשה שהוא,  הרכילותי  היום סדר על לסוגיות  מתייחסים  גם השלושה

  לידוענים מתייחסים חלק. ידוענים של והריונות  חתונות,  חדשה בזוגיות עוסקים הם הזו  במסגרת

  כפי, שלהם  התעסוקתית לזהות בהתאם, אוהד באופן וחלק ביקורתי באופן, מצלמים הם אותם

.  למצולמים ביחס עמדה מהבעת הנמנעים צלמים ישנם, זאת עם יחד.  הראשון בפרק שהראיתי

 ומצומצם ריכוזי תקשורת בשוק לעובדים אופייניות עצמית  צנזורה של כאלו פרקטיקות

(Puppis, 2009). 

  עמדותיה את רבה לפרסם מ', א העיתונאית, ביקורתי משיח שנמנעו המרואיינים רוב לעומת

  עדיין אני... שלי הצדק של הקטע  זה"ש  הסבירה  היא  בריאיון.  ורכילות חברה, פוליטיקה בענייני 

  החברתית ברשת השימוש שלצד נראה). 2016  יוני, יעקוב  זיכרון" (עצמי של המוסריות  על שומרת

  בנושאים עמדות להשמיע כדי גם החברתית  ברשת האישי במרחב משתמשת' א, אייטמים ליצירת

  העיתונאית  עבודתה  של ישיר המשך  זהו לדבריה   כי אם, שלה הסיקור לתחום  מחוץ בוערים

 . )2016 יוני, יעקוב זיכרון (  במערומיהם השררה בעלי את לחשוף   החותרת

  בצירוף  צילמו או שכתבו אייטמים החברתיות ברשתות  משתפים המרואיינים כל כמעט לבסוף, 

  רחוקות  לעיתים אך, אקטואליים באייטמים מדובר, לרוב. הכתבה  התפרסמה בו לאתר הלינק

.  חלקי  או מלא באופן שפרשו צלמים אצל  בעיקר, מהעבר מדוברים לאייטמים  התייחסויות  ישנן

 & Davidson) שונים פרישה בשלבי  עיתונאים של שכיח מאפיין  היא זו נוסטלגית   התבוננות
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Meyers, 2014)  בנוסף, מעיון בדפי הפייסבוק של הצלמים בארבע השנים האחרונות, שני צלמים .

נהגו בעבר להעלות בפומבי או בקבוצה פתוחה תמונות,  שלא אושרו לפרסום, החושפות ידוענים  

במערומיהם, תרתי משמע, כמו למשל: תמונה של ידוען ש"נתפס" מתקלח עירום בחוף הים,  

בים חשפה איברים שבדרך כלל מוצנעים,  ושני זוגות ידוענים   ידוענית שתנוחת הישיבה שלה

שהפגינו את אהבתם באופן פיזי בחוף מבודד לכאורה. בין אם במודע או לא, נראה שפרסום  

צילומים אסורים אלה הוא פרקטיקת עבודת גבול של צלמים, דרכה הם יוצרים או מאששים 

 ;Van Dijck, 2008)ים אחרים בסביבתם מחדש שיח תעסוקתי מאחד בין עמיתים אל מול גורמ

Mayers, 2011) . 

  הצלמים של המבט  שמנקודת הידוענים עבור גם רושם ניהול  אמצעי הן החברתיות הרשתות, מנגד

  כוח להם היה, הצלמים, פעם: " ציין' ק  הוותיק  הצלם. אותה ומייתרים,  בעבודתם  מחבלים

  הזמן כל, מצלמים הזה  אדם הבן שאת מחליטים היו  הם, מישהו  להוריד או מישהו להעלות

  להוריד  מידה ובאותה, משהו או קמפיין איזה לקבל  יכול  היה בזכותם, לתקשורת  מפמפמים

  שולט הסלב?  והפייסבוק האנסטגרם זה מה...זה לא, לכתוב לא, לצלם לא, ממנו  להתעלם, אותו

.  באף מחטט  אותך מצלם שהוא עציץ  מאחורי יתחבא  צלם שאיזה לא. תצא שלו התמונה  איך על

  את לפמפם דואגים סלב היום, אינסטגרם זה היום  חברתיות) צ.ע,  רשתות( רשימות זה היום

 ) 2016 אפריל , בוטינסקי'ז". (עצמם

  פירט' י הצלם  מדבריו של ק' עולה כי הרשתות החברתיות מקטינות את האוטונומיה שיש לצלם, 

  קצב על משפיעות   חברתיות רשתות כיצד כשהסביר, מצטמצמת צלמים של האוטונומיה  כיצד

  מה היום? העיתון את לקנות שבוע מחכה  היית  פעם:  "קהליהם  ומאפייני העיתונאים עבודת

  האתר שם...(ה, בפייסבוק שלך" פיד "ה את  תראי. שעתיים אחרי מעניין לא כבר, שעה לפני שעלה

?  מבינה את, אייטם שעה כל  מעלים היו אבל, האחרונים  בחודשים קצת  נרגעו) צ.ע,  עובד הוא  בו

  החברתיות הרשתות את למעשה מתאר' י).  2016 אפריל, ירמיהו" ( טן-טן- טן-טין   משהו נהיה 

  המידע עדכון  קצב"). הפיד(" פוסק בלתי מידע" נהר" זורם דרכם איתנים ערוצים של במונחים

  הניתן ככל לצמצם מקוונים תקשורת אמצעי המדרבנת תחרות יוצר  החברתיות ברשתות המהיר

"  traffic" ליצור   כדי, אודותיו הדיווח זמן לבין החדשותי  האירוע חל בו הזמן  בין הפער את

 .(Anderson, 2011) רווחים פוטנציאלי  ובאופן ) משתמשים תעבורת(
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  לשיווק  נוספת  תקשורתית כזירה החברתיות ברשתות משתמשים נים"יחצ מוצרים שיווק .ג

נסטגרם  ינ' סיפרה כיצד פרסמה אייטם על רשת בתי מלון דרך א   נית"היחצ . לקוחות או/ ו מוצרים

של ידוענית. זו נשלחה לסוף שבוע בחינם לאחד מבתי המלון של הרשת בתמורה להעלאת תמונה:   

"אמרתי לה, 'תקשיבי, את מגיעה לסוף שבוע ב..( רשת בתי מלון, ע.צ), את מעלה תמונה.." (יד  

 ).  2016צים, יולי חרו

קמפיינים פרסומיים , בדומה לעסקאות מסוג זה שכיחות למדי בישראל והן מבוססות

על שיווק מוצר דרך מוניטין הידוען. החידוש העיקרי בפרסום   ,שבמרכזם פרזנטור "מסורתיים"

טפח מחייהם   לכאורהמוצר דרך ידוענים ברשתות החברתיות הוא שהפרזנטורים חושפים  

אינטראקציה עם הקהל בשעה שהם נדרשים לספק מידע על המוצר בצורה   לכאורהומקיימים 

ים "ניצבת תמיכה של אנשי שיווק  שמהדהדת את סוגת הפפראצי. אולם, בפועל מאחורי הידוענ 

המסייעים בניסוח סגנון התשובות, כך שהמלל השיווקי יוגש לקהל דרך פילטר כמענה אותנטי"   

). כלומר, נוצרת מראית עין של אינטראקציה מקוונת עם ידוען, בעוד שבפועל  2016ליבוביץ,  - (ביין

 עלים במקומו.  ידי אנשי השיווק המפעילים את הידוען, או פו -השיח מיוצר על

ארגוני תקשורת ההמונים (עיתון, אתר, מגזין, טלוויזיה, רדיו) מוצאים את עצמם מחוץ לעסקה  

. גורם נוסף שנעשה מיותר  xxxiהזו, שכן הקמפיין אינו כרוך ברכישת שטח או זמן פרסום

באינטראקציה הזו הוא צלם הפפראצי. פרסום תמונות אטרקטיביות של ידוענים  ברשתות  

ות לצרכים שיווקיים עשוי לייתר את עבודת הצלמים, מכיוון שהמדיה זוכה למאגר  החברתי 

תמונות חדשות בחינם. עם זאת,  כפי שכבר הראיתי בפרקים הקודמים, חלק מהצלמים הסתגלו  

למצב עניינים זה. הם עובדים עם מנהלי מותגים ויחצ"נים, כך שהם עשויים לצלם את הקמפיין,  

ת החברתית ולזכות בתשלום על "גילוי" לכאורה של האייטם למרות  לדלות את התמונה מהרש

 שעברה ידוענית  רכילות למדור. למשל, הצלם הפורש כ' צילם xxxiiשהם היו מעורבים בהפקתו 

  לפרסום ובתמורה   החברתית ברשת תמונה להעלאת  בתמורה בחינם מוצרים לקבל וזכתה דירה

  תמונות]  התפרסמו[ והיו ומייבש כביסה מכונת  קיבלה היא: "אינטרנטי רכילות במדור אייטם

  איזה: 'תסתכלי אם, כמו  משהו וכתבה הצטלמה היא  באינסטגרם וגם   המוביל את  מכוונת שלה

  אותם לה  שנתן האלקטרוני  המסחר אתר שם...(מ  כשמקבלים קל  יותר אבל, דירה לעבור סיוט

   ).2014 יולי,  המדינה כיכר'" ( המוצרים  את) צ.ע, בחינם

כלל  מתפרנסים גם מפרסום במדיה וגם מהמשווק  הצלמיםדפוס פעולה זה בו ש מתבררעם זאת, 

אינו חדש, ובוודאי שאינו תוצר של הדיגיטציה והמרחב המקוון,  אלא זהו דפוס שקיים משחר  
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תיק ג', אחד ממייסדי תחום  והיווצרות סיקור הידוענים בישראל.  כך, למשל, הצלם והעורך הו

קור אירועים חברתיים בישראל, העיד כי היה לו הסכם עם העורך שלו, לפיו הוא יכול לפרסם  סי

צילומים ואייטמים מאירועים אליו נשלח כעיתונאי ומאירועים אותם סיקר תמורת תשלום, אותן  

 ) 2017הוא כינה "חלטורות". (רמת גן, אפריל 

  ומסרים מותגים  לפרסום זירה שהן שכשם, הוא החברתיות  הרשתות  של החידוש, זאת לעומת

  של מידית תגובה המחייבים, משברים וניהול להיווצרות פורה  ככר משמשות גם הן  כך, שיווקיים

  צ"היח אשת בבירור הצביעה חברתיות   רשתות של הזה השימוש על.  תקשורת ויועצי צ"יח אנשי

  יולי, חרוצים  יד(" משבר זה  - שלך בלקוח נכנס החברתיות  ברשתות מישהו, אה, פתאום': "נ

  שמשמשת תקשורתית זירה  הן החברתיות הרשתות כי מוסיפה' ר צ"היח   אשת .)2016

  ברשתות אותן  מריצה  ופשוט,  בבלוג הכתבות  את לוקחת  אני ...: "עיתונאי  לסיקור אלטרנטיבה

  ובמקומות'  עלינו  כתבו, עלינו כתבו, עלינו כתבו: 'טוב  נראה זה, טוב נראה וזה החברתיות

".  זה עם לעבוד אפשר. הלקוח לטובת, הבלוגריות   נכנסות שמה אז, לכתוב   רוצים לא שעיתונאים

 ).  2016  יוני, התערוכה גני(

  סירקולציה  יוצרת היא דרכו כאמצעי משמשות החברתיות שהרשתות להבין ניתן' ר  של מדבריה

  כך. חובבים עיתונאים של בבלוגים ופורסם, העיתונאי  הסף שומר את עבר  שלא, שיווקי מידע של

  הייצור שרשרת על להסתמך מבלי לקוחותיה עבור המבוקשת  החשיפה את  משיגה  היא

,  נמלים עבודת"  גם אך מתגמלת עבודה זו, לדבריה.  הפפראצי צלם  את גם  הכוללת העיתונאית

  מאפיינת" הנמלים עבודת ). "2016 יוני, התערוכה גני" (מאתגרת  לא, לגמרי .  לגמרי,  שחורה עבודה

  התוכן את שיוצרים הבלוגרים את גם אלא,  הלקוח ידי על  המתוגמלת צ"היח   אשת את רק לא

,  מאידך החובב  והבלוגר מחד  ן" והיחצ הידוען בין סימביוזה שנוצרה נראה   ,זאת עם יחד. השיווקי

  מצטבר  ובאופן,  רב מאמץ ללא תוכן מקבלים הבלוגרים, ושיתופו המידע ליצירת  שבתמורה משום

 .  חובבים עיתונאים  של מוניטין בונים גם

 נייד  טלפון 3.2

  בו הציצו  הם. שלהם הסלולארי  ממכשיר נפרדו   לא המרואיינים  כל כמעט הראיונות במהלך

  כאשר ולכן, דחופה טלפון  לשיחת בקצרה ענו   או, ווטצאפ,  מייל, בסמס מסרים  שלחו, לסירוגין

  שאלותיי  על  השיבו רק לא  הם, מידע קבלת  או בהפצת הסלולרי הטלפון של תפקידו   על  נשאלו

  המכשיר של  תפקידו את הסבירה '  נ צ"היח  אשת. תשובותיהם את שהמחיש באופן פעלו גם אלא

 זה ועם זה עם? יושבת  אני איך רואה את. online הכול ,  מיידי  הכול : " בעבודתה הסלולרי
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  24   הזמן  כל אני, אומרת  זאת, באוטו  טלפון  עוד לי ויש) צ.ע, המחשב, הסלולארי על מצביעה(

  צ"היח אשת) 2016 יולי, חרוצים יד( ".הודעות  מאה  כבר לי יש אתך  יושבת ושאני online  שעות

 ). 2016  יוני,  התערוכה גני( התנהגה באופן דומה במהלך הראיון ', ר

   זרזה  והזמין הנייד הסלולארי המכשיר  לטובת הטלפון מכבלי שההתנתקות נראה אילו מדברים

,  ידוענית  לצילום ארב כיצד באריכות תיאר , למשל', נ  הצלם. והצלמים צ"היח   אנשי עבודת את

,  האייטם גילוי בשלב, ראשית: הסלולרי  של  השונים היישומים על מבוססים התהליך שלבי כשכל

  לאחר. בצפון מרוחק ביישוב נמצאת הידוענית כי הרכילות  מדור מעורך  בסמס מידע קיבל ואה

.  דלק הוצאות  גם שכלל, התשלום גובה את העורך אותו עם תיאם  הוא,  טלפון שיחת דרך, מכן

  כיווןבצד השני  העיתונאי, ליעד הגיע  וכאשר  שמוטמע בטלפון GPS  דרך התבצע היעד אל הניווט

  אתה, בחוץ  היא, 'לי  ואמר  שמה אלי התקשר שלי הכתב: " המקורסינכרוניות מ  הנחיות  לפי אותו

  לקבל הצלם  הופתע, הידוענית  לצילום שהמתין  בזמן). 2016  אפריל, יעקוב זיכרון?' (אותה מצלם

  אתה' לי   אמר, קורה מה לשאול רצה, צלם איזה אלי התקשר: "מתחרה מצלם טלפון  שיחת

,  אמרתי, ונלחצתי' שמועה רצה...אני' אמר?' יודע  אתה איך? מה'  לו אמרתי)' צ.ע, היישוב שם...(ב

  לצלם  הצליח' שנ לאחר , לבסוף). שם..." (נוסף צלם ישלחו שלא מקווה   אני   אז, שמה שאני יודע מי

  מהעורך מיידי   משוב  וקיבלSMS -ב הסלולרי   דרך הראשוני הצילום את העביר הוא, הידוענית את

 ).שם" (שרצית מה את  הרווחת"   לו  שכתב המרוצה

'  ב לשעבר העורך . לרועץ להם היה , הפפראצי עבודת את  שזרז סלולארי אותו בדיוק , זאת עם יחד

  באמצע  הסלולאריות המצלמות מהופעת תועלת  הפיקה שלו העיתון מערכת, בהתחלה כיצד מתאר

  לא, אה  את  יותר   עוד שהוזילו האינטרנט אתרי בגלל הרבה  להשתנות התחיל  זה: "2000-ה  שנות

  תמונות לקבל  התחילו, לצלמים התגמול   את גם  אלא.. אה, הפפראצי  של הרף את  רק לא, את רק

  היו   פעם מדי  שלנו כתבים, בחיתוליו ממש היה זה...והעבירו ברחוב משהו   צלמו שפשוט מאנשים

  של לסוג עצמם את  הפכו אנשים, בהחלט, הרשתות  לפני. מישהו  ומצלמים  פלאפון  שולפים

  המעורב טכנולוגי כאמצעי  הסלולרי בטלפון המצלמה  על מצביע' ב) 2016 מרץ, יפו." ( לרגע פפראצי

. המקצועיים  הפפראצי צלמי לבין, חובבים  צלמים או/ו כתבים תפקידי  בין גבולות בטשטוש

  מקצועית זהות  לשאול   האפשרות כלומר", לרגע פפראצי" בביטוי  בעיקר מתבטאת זו נזילות

  תופעה בין קושר ' ב. וניסיון  וותק  חשבון  על,  הפעלה-וקל נייד  טכנולוגי אמצעי בזכות, זמני באופן

 .   xxxiiiהפפראצי  בשכר פגיעה של מגמה לבין זו
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  משני ומושפע המשפיע  טכנולוגי כאמצעי הסלולרי  המכשיר  לתפיסת  מוביל אלה  ממצאים שקלול

  טכנולוגי אמצעי הוא  הסלולרי  המכשיר: איזון שנוצר עד זה כנגד זה הפועלים, מקבילים תהליכים

,  התמונה הפקת תהליך  את מקצר גם הנייד.  הפפראצי בעבודת שמחבלת מצלמה  הכולל,  ונייד קל

  המרואיינים מדברי,  שני מצד. הפפרצי מעמד את מערער זה וגם  פרסומו  ועד  האייטם מגילוי

  הסלולרי, הצלם מעמד את שמחלישות ההתפתחויות לצד כי , עולה החברתיות  וברשתות  בראיונות

  מאפשר הנייד  הטלפון, כלומר). 8.12.2014, פייסבוק" (צלמים בין  מידע  יותר  להעביר" מאפשר

  מידע מחליפים הם דרכה משותפת ווטצאפ קבוצת דרך למשל, פעולה  ולשתף  לתאם לצלמים

  אחרים שצלמים כדי, הנוכחי מצאםיה  ממקום הרחוקים, ידוענים מיקום   על ממקורות שקיבלו

 . xxxivבמקומם  או  עבורם יצלמו

  - מוניות תחנת כמו זה: "התעבורה מתחום במטפורה זה מסוג המידע  תעבורת את  פירש' כ הצלם

  כפי בדיוק, ואכן) 2014  יולי, המדינה כיכר ." (שלו הצילום  זה כלל בדרך  אז שפנוי מי -?' פנוי מי'

  בידע משתמשים הצלמים  כך, מתחרות  תחנות להביס  כדי פעולה משתפים מוניות   תחנת  שנהגי

    מול מקומם על " להילחם " כדי   גבול  לעבודת פורה ככר הסלולרי  וביישומי  שלהם המקצועי 

  פיין  של ממצאיו עם  אחד בקנה עולים' כ  של דבריו.  חובבים וצלמים  בידוענים שמקורם צילומים

(Fine, 1996) ,לתחומי  אנלוגיות דרך שלהם העיסוק  מאפייני את מסבירים עובדים כי  שמצא  

  ישיר המשך הוא מקוונים ערוצים דרך מתחרים עיתונאים  בין הפעולה  שיתוף. אחרים  עיסוק

), Dunwoody, 1986( המדע מתחום עיתונאים בין, למשל,  שנים עשרות מזה שקיים עבודה  לדפוס

  של  הפעולה שיתוף גם  להם  בדומה. (Davidson, 2013) בישראל הכלכלית  העיתונות ראשוני ובין

  סיקור תחום החולקים ספורים בעיתונאים  מתאפיין, מתחרים ארגונים גבולות החוצה, הצלמים

  כי  מעיד',  ג  הוותיק  העיתונאי. רבתי  אביב תל  של המוגבל במרחב הזה  במקרה המתקיים צר

  הקהילה חברי  המשיכו אחריהם, הצילום  בעבודת מקצועיים מפגשים  שאפשרו  הם  אילו תנאים

  בדפי שהעלו עבר- ומתמונות אחרים צלמים מדברי). 2017  אפריל, גן  רמת( קבוע  במקום למפגש

  לצילום ההמתנה  בזמן או  בין קפה בבתי  נפגשו   צלמים, בהמשך גם  כי עולה שלהם הפייסבוק

 ).  2016 אפריל', ק; 2016 אפריל', י,  למשל( תמונות

  הפרישה בעקבות כי סיפר' ק הצלם, בווטצאפ הקבוצה על לי שנודע  אחרי שנתיים, זאת עם יחד

.  פעילה  ואינה  כמעט כבר  היא, הווטצאפ  קבוצת מנהל',  כ של לרבות,  פפראצי צלמי של המסיבית

,  שפרשו צלמים, כלומר",  הפליטים" עצמם המכנים אלו של ווטצאפ קבוצת  כיום פועלת  במקומה

  עכשוויים צילומים לצד נוסטלגיות תמונות  מחליפים אף ולעיתים חבריים  קשרים המקיימים
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  הקהילה במבנה  התמורות  שלמרות, מראה הצלמים בין הער השיח). 2016  אפריל, בוטינסקי'ז(

  מכאן.  המקוון במרחב שלהם החברתית  הרשת על  לשמור ממשיכים  הקהילה חברי, התעסוקתית

  הקרבה  את העתיקה אלא,  לחלוטין חדש  מפגש מרחב  יצרה לא המקוונות ברשתות שהפעילות

 .           המקוון למרחב  התעסוקתית  והסולידריות  הגאוגרפית

  הצלמים  אחד של יוזמתו  פרי אפליקציה  של  הכישלון  בולטת, הווטצאפ  קבוצות הצלחת  לעומת

,  אפליקציה) זו . "(הגולשים בקהל  שמקורם ידוענים  בצילומי לסחור הייתה  שמטרתה, 2012 בשנת

  את  הופ,  יושבים) דוגמנית( שלו וחברה)  שחקן..(את רואה את, קפה בבית פה  יושבת  את, נגיד

  הטלפון  כמו זה. כסף מקבל ואני כסף  מקבלת את ואז,  זה את מוכר אני, אלי מעבירה, מצלמת

  לארגוני החדשות לטלפן  לציבור שאפשר, האדום לטלפון  ההשוואה".  תמונה עם  אבל, האדום

,  אירוני באור היוזמה  את  מאירה, חירום  מצבי, או עבור הצלה בחדשותי אירוע אודות  נםולעדכ

  היעדר לדבריו, להיפך בדיוק אלא,  היזם הצלם של הקריירה את הצילה לא שהאפליקציה  משום

  שנות כעשרים לאחר,  דבר של ובסופו,  באיבה בעודה היוזמה על הגולל את  סתמו והיצע ביקוש

  פרש  הוא  -עיתונות בצילום ותק

  של  מהקושי וראשונה בראש נובע גולשים בתוכן שימוש על המבוססת האפליקציה שכישלון  יתכן

- זעירת , פרטית פלטפורמה למעשה היא  זו  יוזמה: שמולה באלטרנטיבות להתחרות  האפליקציה

,  שימושיות- רב ברשתות  להתחרות מסוגלת אינה שהיא כך, למדי מוגבל בתוכן העוסקת ממדים

), הנהנים  at el; 2016)  Plantin ענק  תאגידי  ניצבים  שמאחוריהן, רב משתמשים מספר בעלות

מאפקט רשת עצום. כישלון היישומון הייעודי ממחיש את החדירה העמוקה של רשתות חברתיות  

 למרחבי עבודה מגוונים והפיכתן לתשתית חיונית.    ,פייסבוק ואינסטגרםתאגידיות, דוגמת 

 מייל  3.3

מדברי המרואיינים עולה כי המייל משמש בעיקר להעברת תמונות למערכת ולשליחה או קבלה  

של קומוניקטים מיחצ"נים. השיקול המרכזי המנחה את הבחירה באמצעי התקשורת דרכו יועבר  

  השקות  אודות מידע בין מבחינים נים"יחצ המידע לנמענים הוא סוגיית הבלעדיות.

  אחריםחדשותיים  אייטמים לבין, בלעדיות ללא רבים תקשורת לאמצעי  המופץ תכנים/מוצרים

 . xxxvאחד  תקשורת  לאמצעי בלעדית המועברים

זמנית למספר גורמים. אנשי יח"צ מנצלים  שיטת הפצה  -השימוש במייל  מאפשר הפצה מהירה בו

.  (Boorstin, 2012)אירועים שיוצרים חדשות רכות -פסבדו  -יעילה זו אך ורק עבור השקות 
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אייטמים אחרים, לעומת זאת, מטעמי בלעדיות, מועברים  במייל לאמצעי תקשורת אחד בלבד.  

כך שבשורה התחתונה, השימוש במייל לא הוביל לשינוי שיטת העבודה של אנשי היח"צ.   ממצא  

זה מחזק את הטענה שהפרקטיקות העיתונאיות לא השתנו ביסודן נוכח הטכנולוגיות החדשות  

)Reich, 2009(. 

לעומת אנשי היח"צ,  צלמים העידו כי הם נדרשים להעביר צילומים באופן בלעדי לכל מעסיק. כך,  

  כי), האתר שם..(ל מציע אני, וזה הדרך על  רואה שאני מהלמשל, לדברי הצלם הוותיק ק': "

  אפריל, בוטינסקי'ז" (לאחרים מציע  אני ' מעניין לא, לא'  אומרים  הם  אם, מהיר זה אינטרנט

מדבריו של הצלם ק' עולה כי הצלמים מעבירים אייטמים באופן בלעדי לעורך מדור  ). 2016

הרכילות.  אם העורך מוותר על האייטם, יפנה הצלם לעורך אחר, וכן הלאה. שיטת עבודה זו  

כמעט לא הייתה אפשרית טרום הדיגיטציה, מכיוון שאז צלם היה צריך להגיע עם הפילם  

ל סרט הצילום עם העורך ולבחור את התמונות שתפותחנה במעבדה  למערכת, כדי לעבור ע

). הצילום הדיגיטלי אפשר לצלמים להתייעל  2011אברהם, -; קליין2016(ז'בוטינסקי, אפריל  

 ולצמצם את זמן הפקת התמונה ואת מכירתה. 

מאידך, השינוי הטכנולוגי שצמצם את זמן עבודת הפפראצי לא נתפס כשיפור חיובי במיוחד,  

לעיתים אפילו שלילי, מכיוון שהתלוו אליו שני תהליכים שחיבלו בשורת הרווח: דרישה להעביר  ו

לצד   )2011אברהם, -; קליין2017; רמת גן, אפריל 2016(ירמיהו, אפריל   יותר ויותר צילומים

הדרדרות בתנאיי ההעסקה ובפרט התשלום עבור כל אייטם, שכן נוצר שוק תחרותי בו לכל צילום  

לופות רבות (כפי שפורט בהרחבה בפרק הראשון). הצלם הוותיק ג' מעיד על משבר של וצלם ח

  ממש:

"זה אחד הדברים, אחד ה... הטראומטיים שחוויתי, כי אני הייתי רגיל לשים את הנגטיב במעבדה  

וממשיכים הלאה, פתאום העיתון הכריח אותי, קנה לי מצלמה, 'תתחיל לעבוד על זה.. אז, 

הייתי עם שתי מצלמות, וגם  (מצביע על הכתף, ע.צ) ...חיד אותי, הייתי מצלם גםתשמעי, זה הפ

אני בוחר ליח"צ והם    היום[כלומר גם דיגיטלי וגם במצלמה הקודמת, ליתר ביטחון, ע.צ]. 

בוחרים תמונות. צריך לשבת על התמונות, לערוך אותן, זו עבודה, זה הרבה עבודה... אז היא  

תמונה חמישה שקלים...הייתי מוכר אותה בשישה שקלים. הייתי מרוויח  [התמונה] הייתה עולה 

(רמת גן, אפריל  היום אתה עובד פי שלוש, אתה עובד שעתיים במקום, בזה"  fixed...היום זה  

2017  .( 
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ג' מעיד על המחיר הגבוה שגבה ממנו המעבר לצילום הדיגיטלי, מבחינת עלות הפקת התמונות:  

לעיתון, או   מיקור חוץהתמונות במעבדה פרטית שסיפקה שירותי  בעבר הוא היה משאיר את

ללקוח. לעומת זאת, העבודה עם המצלמה הדיגיטלית התיקה את כל העבודה מהמעבדה למחשב  

 הביתי. 

  מעבר  הפפראצי בעבודת הדיגיטליות הטכנולוגיות  של) affordances( המזמינויות ניתוח 3.4

  ומייל  ניידים  טלפונים, חברתיות רשתות  –  השונים המקוונים התקשורת  באמצעי  לאינטראקציות

  בעבודת הדיגיטליות הטכנולוגיות  של) affordances(  המזמינויות כי  מצביעים המחקר ממצאי –

   .ארכוב) 3.4.3(  מדידה )3.4.2(  מידע קבלת/הפצת   )3.4.1(:   הן  הפפראצי

  התקשורתית המזמינות יתרון  על מצביע' ב לשעבר  והעורך  העיתונאי  :מידע קבלת/הפצת 3.4.1

  מהרשתות ניזון   אני: " ומיידיות בזמינות  המתבטא, הדיגיטלית  הטכנולוגיה דרך  מידע איסוף  של

  לא  אני, מגיע  הכול,  שלי לפידים, גם לשם  מגיע זה, בפרינט מעניינים דברים יש אם, החברתיות

  המקום זה החברתיות הרשתות], מידע לשתף/לדלות  אפשר בהם[ מקומות הרבה  לך  אין אז...צריך

  התקשורת, לתקשורת מגיע ישר זה אז, רעש מספיק לעשות מצליח אתה אם  כי, שלך טוב  הכי

- ב גם זה את  עושים, עכשיו... האייטמים את  שם מחפשים   הם, החברתיות  מהרשתות ניזונה  היום

BBC  .אני אז, ציוצים ומקריא   יושב  מכובד מאוד אדם יום כל שעה  רבע זה  שלהם הבוקר  תכנית  

 ).2016 מרץ , יפו" (אוויר  זמן שעה רבע זה על  ומבזבזים ציוצים מקריאים הם אם, אומר

 משתמש הוא.  חדשותי  אייטם ובניית לכריית  אתר הן החברתיות הרשתות כי  מוצא' ב העיתונאי

  עבודת  את  לתאר כדי, מזון ליקוט לבין מידע  איסוף   בין השוואה  על המבוססת,  במטפורה

,  אטרקטיבי מידע. שלהם הקהל משיכת לכוח בהתאם מוערכים  המידע פריטי:  העיתונאים

  עיתונות" תפיסת עם  אחד בקנה עולה זה ניסוח.  רווחי מוצר הוא", רעש הרבה  לעשות  מצליח"ש

  בשימוש הטמון הכלכלי  לרווח ער' ב, לשעבר שכעורך נראה, בנוסף.   (McManus, 1994)" השוק

   2009( אותו ניתן לתפוס גם כנצלני אפסית הפקתם  שעלות, החברתיות מהרשתות בתכנים

(Baym & Burnett,     . 

.   עקיף  או ישיר  מידע כמקור   לשמש  יכול  החברתיות ברשתות המידע כי  להצביע חשוב, זה בהקשר

,  דבר אחלה הוא. "ישיר מידע כמקור מתפקד  האינסטגרם, שלו העורכים עבור כי העיד' י הצלם

'  ק  העיתונאי).  2016  אפריל, ירמיהו" (חינם הכול, חינם אייטמים לאתר מספק הוא,  חינם  עבודה

  את וצילמו ידוענית   של למסיבה מחוץ  לשווא המתינו צלמים בו מקרה סיפור דרך  דבריו את חיזק
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  המשתתפים שהעלו תמונות דווקא פרסמו  הרכילות עורכי דבר של שבסופו מכיוון, המוזמנים

 ). 2014  יולי, המדינה  כיכר( ים  בבגדי לבושים - החברתיות לרשתות מהאירוע

  ארגונים עבור הפכו החברתיות  הרשתות  כי כשהעידה, הצלמים דברי את איששה' פ העיתונאית

  לבין,  הארגונים בין פורמליות בלתי הבנות  בסיס על  תמונות לאיסוף  פורה לכר עיתונאיים

  מעלים שהסלבס, פה שבעל לא זה, הסכם מין  כאילו  יש...אייטמים שני  לפחות יום כל: "מושאיהם

... עצמם  על להדליף  בלי, עצמם את ן "ליחצ שלהם הדרך זה ככה וכאילו,  הדברים את לשם

  זה, שני מצד , העיתונאים של מהצד, יותר   לקלה  אחד מצד שלנו  העבודה  את הופך האינסטגרם

 לחפש של הדרייב   אז, מהמוכן כאילו הכול מקבל שאתה ברגע כי, שלנו בעבודה  פוגע קצת

  החברתיות  מהרשתות המידע איסוף כי טוענת' פ) 2016 יולי , דן גוש." (גדול לא  -) צ.ע, מדגישה(

 .  להן מחוץ חדשותי מידע  לחפש העיתונאי  של המוטיבציה ברמת פוגע

 הדרישה את  ומצמצמות בעבודתם פוגעות  החברתיות הרשתות כי שהעידו צלמים לצד

  ברשתות שמופץ בתוכן עושים עיתונאיים  שארגונים הישיר מהשימוש כתוצאה  לתמונותיהם

  את הפך ' י הצלם ),  2016 אפריל, יעקב זיכרון, 2016  אפריל, בוטינסקי' ז, למשל( מקוונות חברתיות 

 הרכילות  עיתונאי את שישמשו, תמונות או חדשותי  מידע  דליית  למקור החברתיות הרשתות

  חברתיות  רשתות והצלמים  העיתונאיים  הארגונים  עבור  הופכות כך. אייטם פרסום למטרת

  החברתיות  הרשתות  את  להפוך השכיל'  י הצלם כפי שציינתי בפרק קודם, .עקיף מידע למקור

   מסחרית עיתונאות  עם  אחד בקנה העולה,  חליפין סחר לצרכי אותו המשמש  מידע למקור

)McManus, 1994( . 

  פרסומים  על  המבוססים דיווחים ממקורותיהם מקבלים רכילות עיתונאי  כי עולה מהראיונות  

  וסוחר  אוצר, אוסף' י הצלם).  2016 יולי , דן גוש; 2016 יוני, יעקב  זיכרון( החברתיות  ברשתות

  ארגונים עבור האחרונות בשנים מרכזיות הפכו) אגרגציה( מידע אצירת של אלו  טכניקות. במידע

  האיסוף עלות ובשל  חברתיות ברשתות  המופץ  בתוכן להשתמש ניתן בה הקלות בשל עיתונאיים

וגמת  . במקרה שלפנינו, נראה שלעיתים גם פרילאנסרים ד(Bakker, 2012)  הנמוכה והשימוש

    אגרגציה באופן עצמאי.    יכולים לבצעצלמי פפראצי 

  מקור כאשר הרכילות  לעיתונאי עקיף מידע כמקור גם משמשות  החברתיות הרשתות, בנוסף

  כששאלתי, למשל, כך. לאייטם  להבשיל  שיכול סטטוס  או  בתמונה מידע הופעת  על אותם מעדכן

  ידוענית לבין בינה בעימות ועסק  השבוע באותו  שהתפרסם אייטם על'  א  הוותיקה העיתונאית את
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,  אחר מקור י"ע ( הופנתה  שהיא לי הסבירה היא, בפייסבוק הידוענית שפרסמה סטטוס רקע על

   peanuts זה, סתם זה, עמוד למלא" כדי  עיתונאי אייטם ממנו   לבנות  והחליטה ,זה לסטטוס) צ.ע

  עיתונאיים  בחומרים מחסור ,כלומר). 2016 יוני,  יעקוב זיכרון'" (עמוד  מילאתי' שנקרא מה זה

  המידע  דליית . הפעילות רוחשות החברתיות  לרשתות לפנות ועיתונאים  מקורות להוביל עשוי

  פריטי  לזהות יכולת  על בעיקר המבוססים עיתונאיים  כישורים דורשת החברתיות מהרשתות

", חינם" מידע העיתונאים  מרוויחים זו" עסקה" ב. אייטם עליהם ולבסס  מעניינים מידע

  המעגלים על   נמנים שאינם ,לקהלים ולהגיע שלהם החשיפה טווח את להרחיב זוכים והידוענים

 . החברתיות ברשתות להם  הקרובים

  הערכת לשם גם החברתיות ברשתות משתמשים  נים"ויחצ מפרסמים, עיתונאים :מדידה 3.4.2

  באמצעי ידוענים  אודות אייטמים  עבור או, החברתיות  ברשתות קמפיינים עבור  ידוענים  של שווים

.  החברתיות  הרשתות עניין את היום יש,  תראי: טוען'  כ הפורש הצלם,  למשל. ההמונים תקשורת

 אתר...( אז,  2,500 רק זה ) צ.ע, ידוענית' (מ, באינסטגרם חברים 140,000  זה) צ.ע, ידוענית' (ע  נגיד

  העדיפו אז,  10,000-ב   מזגן'  ומ) שקל( 7,000-ב] מוצרים[ צריכה' שע רואים ) צ.ע אלקטרוני מסחר

 ).  2014 יולי, המדינה  כיכר'. (ע את

  דרך הידועניות  מוניטין את ולתמחר  למדוד  היכולת על  המבוססת  החליפין  עסקת על מצביע' כ

 שמאפשר אמצעי הוא  כשהצילום,  )2016לובוביץ, -(ביין  החברתיות ברשתות חבריהן מספר

.  נוספת ציבורית ובחשיפה חומרית  בתמורה ידוענים  של המוניטין את  להמיר וידוענים לעיתונאים 

  בעזרת הקהל  את  מכמתים,  (Anderson, 2011)  לעיתונאים בדומה, צלמים שגם ניכר  מדבריו

  המתח את  חווים  החדשות   שעיתונאי בעוד, אולם  .חברתיות ברשתות שמופיעים אינדיקטורים 

  הצלם כמו צלמים שעבור הרי), שם( עיתונאיים ליעדים  שיווקיים לחצים בין הכימות  כושר שיוצר

  לחלוטין זהים והעיתונאים  השיווקיים היעדים שעבורו מכיוון,  זה מסוג מתח קיים לא', כ

  משווקים גם, שווה בגזירה. xxxviהעיתונאי  והארגון, הידועןעצמו,  עבור  רווחים לייצר ומטרתם

  נתונים היו שבעבר, ומדויקים כמותיים  דיגיטליים מדידה באמצעי  להשתמש עשויים נים" ויחצ

 חסם  את  לשחרר  עיתונאי לשכנע כדי , (Anderson, 2011) לחלוטין אינטואיטיבית  למדידה

;   2016  יולי,  התערוכה גני: למשל( ידוען דרך מוצר או/ו ידוען ולשווק) ("gatekeeping" הכניסה

 ).2016לובוביץ,  - ביין

  זוהו המחקר  ממצאי במסגרת :תכנים  של ליין אוף/און  ארכוב  בפונקציית שימוש 3.4.3

  חלק. הדיגיטציה בעקבות להם  הנלווים והאייטמים התמונות  בארכוב לתמורות  התייחסויות
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  /אוף ארכובו לבין המידע אחסון  טכנולוגיית  של ההדדית   להשפעה מתייחסות מההתבטאויות 

 כאחד המאורכב המידע זמינות  על הצביעה', א  הוותיקה העיתונאית, לדוגמא. ליין-און

  הקטע את עצר גם  האינטרנט: " ביותר הבולט לא  אם, האינטרנט של  ביותר הבולטים המאפיינים

  מוצא היה שמישהו עד, לכתוב יכולה  הייתי,  פעם, עכשיו פשוט, בכתיבה החוקיות של, החוקים של

  ניתן מדבריה). 2016 יוני,  יעקוב זיכרון" (בארכיון חיפושים  לוקח  היה   זה, שכתבתי הקטע את

  לנגיש אותו  הופכת גם ולכן  אותו מארכבת למעשה מקוונת  בפלטפורמה המידע פרסום כי להבין 

  המאורכב  המידע  של הנגישות ).Van Dijck, 2008( הנייר  בעיתוני המפורסם המידע  מאשר יותר

.  משפטיות לתביעות פפראצי ובצילום  ברכילות העוסקים של החשיפה רמת את  מעלה  ברשת

,  ארכיון-תמונות לזיהוי כמקור ברשת הארכוב על הצביע'  ג הותיק צ"היח   צלם, דומה באופן

  שהוביל מה,  תשלום וללא קרדיט ללא, רשותו ללא ברשת ופורסמו, הנייר עיתון מארכיון שנשלפו

 ).2017 אפריל, גן רמת( לאלתר בהן השימוש את להפסיק לדרישה

  המאורכב המידע זמינות ביתרון נוסף שימוש על העידו', נ  והצלם' ק  הצלם כמו', ל העיתונאית

  או הווטצאפ רשת  דרך לעצמם תזכורות ומשלוח  כתיבה דרך, אישית ברמה, היזכרות לטובת

 )2016 אפריל, בוטינסקי'ז; 2016  אפריל, יעקוב זיכרון; 2016 יוני, יעקוב זיכרון. (סמס

  אודות הצלמים  בדברי הסתמנה  החזותי המידע שמירת לפונקציית במיוחד  חשובה  התייחסות

'  ק הצלם של הטיפוסית  ההתייחסות למשל  כמו, האישי המחשב  על שלהם הפרטי הארכיון

 :שלו האישי  הדיגיטלי לארכיון

  בעידן, היום  במיוחד. שיהיה, מצלם  כל קודם אני - לצלם אפשרות ויש  לצלם יכול אני  אם" 

 את  לי  יש, אה, ' לראות  יכול אני  היום, ולפתח  לרוץ צריך הייתי, פעם.  שיהיה - הדיגיטלי

 מה  תדעי  לכי, ברחוב נהגים שני בין  ריב , סתם לצלם  יכול אני  גם. מצלם כן אני אז', זה

  הייתי שנה כל, פפראצי נגיד   תיקיה במחשב  לי יש...שיהיה -זה  יוציאו, סכין יוציאו , פתאום

,  15 או 2014  זה האחרונה התיקייה  ולדעתי, זה פפראצי,  2011 פפראצי ,  2010 פפראצי עושה

, למחשב  ישר  תמונות מצלם אני, יודעת את  זה את משאיר  אני  ואז , דלה די תיקיה שגם

 ידוענית...( של תמונות  לו למכור שרציתי  מישהו  עם דיברתי נגיד, אותן מתייג  לא אפילו

 ).2016  אפריל, יעקוב זיכרון" (ארכיון  תמונות , ל" לחו) צ.ע, ל"בחו גם שפועלת ישראלית

  את מעודדת  למסחורו  והפוטנציאל אישי  דיגיטלי ארכיון של קיומו אפשרות כי עולה ' נ  של מדבריו

  את ומגבירה, זמן גוזלת הארכיון ניהול  עבודת,  זאת עם.  מאוד גדולים  בהיקפים לצלם הצלם
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  עולה זה ממצא.  הפנאי לשעות העבודה שעות ובין לעבודה הבית בין והמרחב  הזמן גבולות טשטוש

 ).  2011,  אברהם-קליין ( הדיגיטלי בעידן החדשות  צלמי אודות דומים ממצאים עם אחד  בקנה

  מלא תחליף משמש אינו האישי הדיגיטלי שהארכיון האפשרות על מצביע '  י  הצלם, זאת לעומת

  צילומים  עם להתחרות  מתקשה הוא ובנוסף  עיתונאיים ארגונים של' מסורתי'ה  לארכיון  וקבוע

',  י של עורכתה (-ל התקשר מישהו עכשיו: "בחינם להשיג  יכול  הארגון  אותן חברתיות ברשתות

  מס  אותו חוקרים-בזה  ההוא, עכשיו הזמן  על חבל סקופ לך  לתת יכול אני, מעי'תצ' לה  אומר) צ.ע

  נסטגרםילא  תיכנס או, בארכיון תמונות  יש, שלו תמונות בשביל הפפראצי את צריך לא',  הכנסה

 ). 2016 אפריל, ירמיהו( '" וזה  בזה שהסתבך הזמר הוא מי'  תגיד, טרי משהו  תביא, שלו

  יצירת  על שהעידה' פ העיתונאית  של בדבריה עלה  ברשת הארכוב בפונקציית נוסף  שימוש, ולבסוף

.  וטלוויזיה רדיו  דוגמת  אלקטרוניים תקשורת מאמצעי  תכנים העלאת על המבוססים אייטמים

  ברדיו ריאיון  על  המבוססת, ידוען  של משפחתי סכסוך על  חדשותי אייטם פרסמה היא, למשל, כך

  כל. שומעים אנשים מאוד מעט, כאילו, יודעת את,  העלה  לא אחד אף  א"ז , אצלנו... את העלנו"

) צ.ע,  הרדיו  תכנית  שם...(אצל לשידור עלה שהוא גם שכתבה הראשונה  אני, הגדולה ההתפוצצות

  אינטרנט אתרי  האופן באותו). 2016  יולי, דן גוש". (הסכסוך  על שכתבתי הראשונה אני וגם

  תכניות של הקלעים ומאחורי לפני  התרחשויות על המבוססות  הרכילות  במדורי חדשות  מייצרים

'  פ לדברי. הבידור מתחום  ובטלוויזיה   ברדיו חדשות במסגרת  שנחשפו אייטמים או  ריאליטי

  כאילו וזה טלוויזיה  זה כי נותנים אנחנו: " הצדדים שני את המחזקת  הדדית  בפרקטיקה מדובר

  ושזה מסך  צילומי מראים  הזמן כל  הם, לנו נותנים) צ.ע, מדגישה( הזמן כל והם  אחר משהו

xxxvii-what, כסקופ  ברדיו בריאיון שמקורו האייטם את מכתירה למעשה'  ל)" צ.ע, האתר שם..(של

a-story!  המדיום ברמת רק  סקופ זה היה אותו  שבפועל אלא" , גדולה  התפוצצות"  שיצר רכילאי-  

  -כ זו מידע סירקולציית זיהתה   טוכמן. ברדיו לראשונה  שודרה האינפורמציה שכן, באינטרנט

"web of factivity" (Tuchman, 1987) , עיתונאי לאייטם הופך רשמי ממקור מידע  במסגרתה  ,

  מהחוליות   ומתחזקת   מחזקת"  חוליה"  כל בה שרשרת שנותרת כך לעיתונאי  מעיתונאי  המועתק

  ולטווח העיתונאי  התוכן של הגיוון רמת  את מצמצם זה מידע ניהול דפוס, אחריה  או שלפניה

 .     העיתונאים של לפאסיביזציה  לגרום  עשוי יותר רחוק

  בעבודת הדיגיטליות הטכנולוגיות  של התקשורתיות )affordances( המזמינויות ,לסיכום

  מכיוון (Schrock, 2015) שטרוק שזיהה העיקריות   המזמינויות ארבע שכלול בגדר הן  הפפראצי
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  קבלת/הפצת  לכדי,  ומולטימדיה מיקומיות , זמינות, ניידות  בין) ְמֻאְגָּבר( סינרגטי פיתוח פרי שהן

  כתוצאה הצטמצמה הצלמים אוטונומיית כי עולה אלה מזמינויות מניתוח. וארכוב מדידה, מידע

  דיגיטליות  בטכנולוגיות  שנעזרים חובבנים בצילומי להשתמש תקשורת ארגוני של מההחלטה

 למצוא ונאלצו  יותרו הצלמים) הקודמים בפרקים  שמתואר וכפי( מסוימים במקרים. זולות

  מאפשרות אילו  דיגיטליות טכנולוגיות, זאת עם  יחד. עיתונאיים  לא  חדשים  עיסוקים לעצמם

  צלמי  את  עוד מייתרת  אגרגציה, מחד; מקורות ממגוון מידע של דיגיטלי  איסוף  – אגרגציה

  עושים הצלמים. לאגרגטורים בעצמם להפוך  מנסים מהצלמים חלק  נגד כתגובת אך  הפפראצי

  להמשיך  חברתיות ברשתות אף ומסתייעים  חדשים הכנסה  אפיקי לייצר  כדי בארכוב  שימוש

 . שלהם התעסוקתית הקהילה  את  לקיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 . מסקנות ודיון4

  טכנולוגיות תמורות  בין הגומלין יחסימחקר זה ביקש להוסיף נדבך נוסף לגוף המחקר אודות 

,  בכלל העיתונות בעולםהמתמשך   משבר, נוכח הבסוגת החדשות הרכות עיתונאית ועבודה

משבר זה    .)Klein-Avraham & Reich, 2016 ;Schejter & Yemini, 2015(  בפרט והישראלי

נחווה בקהילת צלמי הפפראצי הקטנה בעוצמה גבוהה, ולכן קהילה זו מהווה כר פורה לבחינת  

  וגוברת  ההולכת הידרדרות, לרבות שלושת התהליכים המלבים משבר זה:  והשלכותיו גילוייו

  צלם בעבודת תמורות; )Davidson & Meyers, 2015(  בישראל עיתונאים של  ההעסקה בתנאיי

  וחיזוק)  2011, אברהם-קליין( והמדיה הצילום טכנולוגיית של הדיגיטציה בעקבות העיתונות

   מידע  הפצת  באמצעות, הציבורית  תדמיתם ניהול  על  מנהליהם או/ו   ידוענים של השליטה

ממצאי המחקר נאספו   ).Marwick & Boyd, 2011( החברתיות הרשתות  דרך ומתוכננת מבוקרת

. שיטות אלה  תצפיות שתיו החברתית ברשת שיח, מובנים-חצי  ראיונות עשרהוקודדו מתוך  

על עבודתם    מריםאוצלמי פפראצי, אנשי יח"צ ועיתונאי רכילות אפשרו להתבונן ולהאזין למה ש

   להלן ממצאיי:  .הלכה למעשה ב"שטח" פועליםוכיצד הם 

  העסקתם דפוס  לבין למקצוע   הפפראצי  צלמי  של המקרית  כניסתם דפוסי  בין מתאם זיהיתי  4.1

תהליכי   ים שלתוצר למעשה הם  םצלמיה  זהותם התעסוקתית ומסלולי הקריירה של.  הארעי

הם    הפקת הצילומים, הזהות התעסוקתית ומסלולי הקריירה  כי : תהליהפקת הצילומים ולהיפך

הפקת  כיצילום, ובאופן מעגלי, טקטיקות הצילום נגזרות מתהליטקטיקות תוצרים של 

   הצילומים, הזהות התעסוקתית ומסלולי הקריירה. 

ההיגיון התעסוקתי היושב בבסיס הבחירות שמבצעים הצלמים, מבוסס על שני גורמים עיקריים: 

פפראצי  ב  שדבק  השלילי הדימוי התעסוקתי תחת לחתור בחירה בטקטיקות צילום שמטרתן  א.

)Mendelson, 2007  ;2000 ,Berkowitz(  קבוצות תעסוקתיות שכנות. קבוצות אלה  אפילו בקרב

בעצמן סובלות מנחיתות תעסוקתית מול עיתונאי חדשות ולכן ככל הנראה מפעילות עבודת גבול  

  כעיתונאים את עצמם ולהציג  "פגום"ה  מעמדם  אתתקן ל חשבון' צלמי הפפראצי, כדיזו  'על  

  זהות קונפליקט  להתמודד עם כדישימוש בטקטיקות רטוריות  ב. . (Bishop, 1999)   לגיטימיים

ככזה שפועל    פפראצי   צלם של האידיאלית התפקיד   תפיסת המבוסס על הפער בין, וקהילתי פנימי

  ארגוניהמופעלת על   כלכלית לצנזורה ולהיכנע להתפרנס  הצורך לבין נגד מושאי הצילום שלו, 

יחסי הגומלין בין הצלמים לבין   התמודדויות אלה מתבטאות ב  ).2011, ולימור  נוסק(  החדשות

 , וכאמור, באופן רקורסיבי גם בזהותם התעסוקתית ומבנה הקריירה שלהם.מקורותיהם
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  -"שמירה  כלבי"כ  הזדהותם היא הפפראצי צלמי שמפעילים ביותר  השכיחה  הרטורית הטקטיקה

 ;Smolla, 1995)  מידע לאיסוף לגיטימיות אך חודרניות  בפרקטיקות המשתמשים  עיתונאים

(Mendelson, 2007 .המאפיינת שאפתנית אומנותית ברטוריקה משתמשים הצלמים, כן  כמו  

  עיסוק המאפיינת  בטרמינולוגיה שימוש דרך  עיסוקם תחום מעמד  את לשדרג  החפצים  עובדים

  עבודת באמצעות מכוונים חלק מהרטוריקה שלהם החוצה הפפראצי  צלמי .  (Fine, 1996)  יצירתי

  שלטעמם הצלמים   לבין, המקצוע לערכי  הנאמנים  מקצועיים צלמים בין להבחין שמטרתה גבול

   ).Davidson, 2013, Waisbord, 2013; Anderson, 2014(  זו תעסוקתית בתווית מתהדרים רק

מאפייני הצילומים והזהות התעסוקתית של כל צלם הם פרי יחסי הגומלין בין רמת היוזמה שלו  

ארבעה סוגי צילומים: פפראצי יח"צ  מניבה  אלה  יוזמה  רמות הצלבתלבין זו של מקורותיו, כש

  צילום(צילום יחצ"ני ), צ"יח  באירוע מתואם צילום(צילום יח"צ ), הכלל   ברשות מתואם צילום(

רוב עד כל הצילומים   .)הכלל ברשות מתואם לא צילום(ופפראצי ) צ"יח  באירוע מתואם לא

אפשרות להם  המ  תמונותהם משלושת הסוגים הראשונים, משום שאילו   מפיקיםשהצלמים 

 ). McManus, 1994( השוק עיתונות  דרישותלהתפרנס, דרך התאמת צילומיהם ל

צלמים פותרים את הדיסוננס בין האידיאל המקצועי של צלם פפראצי לבין הפשרות המסחריות  

להם הם נדרשים, בטענה שממדי השוק הצרים ותקרת משכורתם הנמוכה פוגעים ביכולתם  

  זמינים עסקיים קשרים האידאלים המקצועיים שלהם, ושולחים אותם לממשלהרוויח ממימוש 

  רגולציה ללא   רווחיות לייצר קושי  יש  קטנים בשווקים ואכן. רווחיים מסחריים גורמים  עם

יחד עם זאת, בעוד שהצלמים פותרים את    ).Puppis, 2009( ריכוזיות ותמנע   תחרות שתבטיח

  סובסידיותודע לו, כמו גם לכך שמעל ראשו מתנהלת עסקת הקונפליקט, הציבור הרחב כלל אינו מ 

  מופיעה ,מוצרצרכן  האייטם הרכילותי צורך מידע אודות   ,למעשה. )Gandy, 1992(שיווקי  מידע

  ברקע שיווקי תוכן" תפירת"ל  בדומה, העיתונאי הסיפור  בלבש האטרקטיבי הידוען של ברקע

   . )2012,  לינטאב ( טלוויזיוניים ובאייטמים) 2014, ודודזון  חגי( תסריטים

, לרבות בפרישתם  הצלמים של הקריירה במבנה ביטוי יש  והקהילתי  הפנימי  הזהות לקונפליקט 

  עסקים בעלי צ"יח   צלמי כמו בדיוק, )Davidson & Meyers, 2015(  כפויים יזמים מהמקצוע:

 שמשתמשים  צלמיםו/או מכילות תוכן שיווקי.   למצולמים המחמיאותמפיקים תמונות  , פרטיים

פפראצי,   צילום של מקצועיים לעקרונות  נאמנים הםאומנם כי   העידו ,  (שם) מקצוענית ברטוריקה 

, עולה כי בפועל גם הם לרוב מקפידים להימנע מעימותים  שלהם העבודה אך מתיאורי פרקטיקות
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ומפיקים תמונות שמטרתן למקסם רווחים דרך התאמת התמונות   ,עם עיתונאים וידוענים

 .  (McManus, 1994)לדרישות עיתונות השוק 

  לבין פפראצי צלם של המקצועי  האידיאל בין  והדיסוננס  והקהילתי הפנימי  הזהות   קונפליקט

שני שלישים   של מלאה  או חלקית בפרישה שאת-ביתר  מתבטאים בשטח הנמנעת התנהלותם

  מרבים, התרבות בתעשיית לעובדים בדומה, שנותרו הצלמים.   האחרון העשור במהלך מהצלמים

  לשעות  העבודה זמן בין גבולות טשטוש,  )Hesmondhalgh & Baker, 2009(  ניצול   על  להתלונן

  הידוענים שמפעילים לחצים פרי  כלכלית  הצנזורה עם להתמודד וקושי)   (Abbott, 2005 הפנאי

 ). 2011, ולימור  נוסק( החדשות  ארגוני על  כוחם ובאי

 תעשיית בתוך נוספים פרנסה ואופני  דרכי בזכות  שורדים כיום הפעילים  הפפארצי  צלמי

 ,Davidson & Meyers(  התרבות בתעשיית עובדים של קריירות  טיפולוגית פי  על. התקשורת

  מקצוענים שני, בירוקרטי בקונטקסט מקצוען: מתוכם, צלמים שבעה פועלים כיום) 2015

  של הזהות  קונפליקט עם אחד  בקנה  עולה זה ממצא. כפויים יזמים וארבעה יזמי  בקונטקסט 

 . הצבעתי עליו) מקצוענות מול תעסוקתי(בטחון  הצלמים

למעשה, ניתן לטעון שמדובר בקבוצה תעסוקתית שהולכת ונמוגה. בנוסף, לפשרות החריפות  

שהצלמים נאלצים לעשות, מתברר שבחלק מהמקרים חצו צלמי הפפראצי את הקווים והפכו  

לרגע,  -פפראצי-ידי חובבנים, צלמי- לאנשי יח"צ. במקרים אחרים, "צילומי הפפראצי" צולמו על

דיה החברתיים של ידוענים שמתפקדים כערוץ יח"צ אישי. כלומר, השוק  או נלקחו מחשבונות המ

  –המסחרי ביצע קולוניזציה מלאה של תופעת הפפראצי. במילים אחרות, מדובר ב"שיח חלול" 

כמעט ואינה   - שחקנים שונים אומנם מדברים על צילום פפראצי אך הפרקטיקה שנקשרת לשיח זה

 קיימת בפועל.  

ום הפפראצי הוא מקרה קיצון על ספקטרום העיתונות, ייתכן שדווקא  אף שניתן לטעון שציל

שסימני המצוקה שלה מבשרים  על העתיד   –מקרה קיצון זה הוא בגדר הקנרית במכרה הפחם 

 הצפוי לקבוצות עיתונאיות נוספות. 

 ותהליכי הפקת צילומים, מצאתי כי:  טכנולוגיות תמורות בין הגומלין  יחסימבחינת   4.2

  מספר בין  הפוך  יחס  קיים, )Reich, 2009( חדשות הקשותה  עיתונאי של  ההפקה לדפוסי בדומה

  לאסוף והיכולת  הטכנולוגיה אמצעי השתכללות למרות: המקורות מספר לבין הטכנולוגיה אמצעי
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  וזירות מקורות  בגיוון עלייה  חלה שלא  הרי), למשל,  נייד  וטלפון חברתיות רשתות ( דרכם חדשות

  מערכת  יצר  מקוונות חברתיות  רשתות לבין חכמים  טלפונים בין השילוב -  להיפך אלא, התרחשות

  וכערוץ חדשות כמפיצי  העיתונות ארגוני  את חלקית שייתרה , תוכן והפצת  לפרסום אלטרנטיבית

 .הצלמים של התעסוקתי  ובביטחון במעמד, במונופול כרסמה,  ספציפי ובאופן,  פרסום

  עורך  אין ,  הפפראצי לצלמי), 2011,  אברהם-קליין( בישראל  העיתונות צלמי לקהילת בניגוד

  המידע של וקומבינציה  סלקציה על האמון, אחד רכילות מדור עורך  אלא, בצילומים המתמחה

 הפרילאנסים העיתונות  צלמי לקהילת  בדומה, זאת עם יחד.  יחד גם והחזותי   המילולי

)(Thomson, 2016 ,היררכיה נעדר מודל על מבוססים הפפראצי צלמי קהילת חברי בין הקשרים  

  תעסוקתיים  לצרכים מענה לספק  שמטרתה קולגיאלית  פידבקים מרשת  המורכב, פרילאנסים  של

  שימוש הכוללים  הקהילה  חברי בין  התקשורת בדפוסי מתבטא זה מודל. צלמים של ופסיכולוגיים

 . הסלולרי בטלפון האינטרנט ברשת

  פרי  הן הפפראצי בעבודת  הדיגיטליות  הטכנולוגיות  של התקשורתיות  )affordances(  המזמינויות

  שמתבטאים בשדה הפפראצי, ומולטימדיה מיקומיות , זמינות, ניידות  בין) ְמֻאְגָּבר( סינרגטי  פיתוח

  איסוף –  אגרגציה מאפשרות אילו דיגיטליות טכנולוגיות. וארכוב  מדידה, מידע  קבלת/הפצתב

  יוצרת שני מצד אך הפפראצי  צלמי את עוד מייתרת אחד  שמצד, מקורות ממגוון מידע של דיגיטלי

 . חדשים הכנסה  אפיקי

זהות תעסוקתית, מסלולי קריירה, תהליכי   בין הגומלין יחסי:  כשבחנתי את  כלכלה מוסרית 4.3 

המאפיינים (ויוצרים   ופרקטיים רטוריים דפוסיםזיהיתי  טכנולוגיות תמורותהפקת צילומים ו

 באופן לא פורמלי) חוקיות אותה ניתן להסביר דרך גישת הכלכלה המוסרית. 

גישת הכלכלה המוסרית טוענת שבחירות אנושיות המתבצעות במסגרת רוטינת עבודה, יכולה  

שיקולים קפיטליסטיים "טהורים" של רווח   הגוברים על אתיים, -להיות פרי שיקולים חברתיים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 )Silverstone, Hirsch &Morley, 2003; Banks, 2006; Hesmondhalgh, 2017(לי   כלכ

הוא התמקדותה בגורמים יתרונה הבולט של גישת הכלכלה המוסרית למחקר הנוכחי 

הנורמטיבים/אתים/מוסרים שמרסנים או מקדמים פעולות ברוטינת העבודה. באופן זה היא  

שמבצע רדוקציה של כמעט כל פעולה אנושית לתועלת האישית של   כלכלי דטרמיניזםנמנעת מ

 ).  Hesmondhalgh, 2017( היחיד 
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 הם ,קולגות  עם ומקצועיים חבריים קשרים מקיימים צלמיםבראיונות ובשיח שניתחתי מצאתי ש

  אודות זה  את זה ומעדכנים  במזומן תשלום תמורת  תמונות מוכרים, סריתמו  תמיכה מעניקים

  המספקים  הקהילה  חברי בין לקשרים  טבעי בהמשך מדובר, ראשון  במבט.  ידוענים  של מיקומם

    התרבות בתעשיות  פרילאנסים עובדים של אחרות לקהילות  בדומה, הצלמים לצרכי  מענה

)Thomson, 2016 Davidson, 2013 ;פעולה שיתופי כי שנראה  אלא),  2014,ודודזון חגי  

  גם אלא,  תמיכה  לספק  רק נועדו לא,   רווחי-עסקי היגיון   בהיעדר  אף הלוקים, הללו  המרובים

 .  נמוך ותגמול תעסוקתי ביטחון היעדר פרי סולידריות של נורמטיביים  ערכים לבטא

  פרסוםמ  , ונמנעיםהידוענים  חשיפת גבולות  את תוחמים) בעיקר( רכילות  מדורי  ועורכי צלמים

  בשוק מנומקת להיות יכולה זו  גישה.  קטינים, מהארון יציאה, בגידות, סמים צריכת על מידע

,  קולגיאליים  בגופים' התנגשות'ב כרוך עסקי ושעל  צעד כל שבו,  וצפוף ממדים-קטן, ריכוזי

,  שלרוב אלא),  McManus, 1994;  Schejter & Yemini, 2015(  הפסדים או לרווחים המובילה

  ניתן כלומר, אמפתיה של מוסריים שיקולים בעיקר מפעילים הם כי בפירוש הצהירו  מרואיינים

  הממדים"  דרך - מוסרית כלכלה במונחי הרכילות וכתבי הצלמים  של התנהלותם את להסביר

 כלכלית בפעילות שתומכים החברתיים  היחסים כמו, כלכליים חיים של" תרבותיים"ה

  שכמו להדגיש  חשוב, זאת עם. )Hesmondhalgh, 2017" (ופרקטיקה מובן בין והאינטראקציות

שניתנת לשיקולים מוסריים אינה אבסולוטית   העדיפותבכלכלה מוסרית  גם,  כלכלית מערכת בכל

  המוגבלתהחומרית  שההכנסה נראהידי שיקולים נוספים חלקם חומריים, וכך -אלא מאוזנת על 

 . מוסריים  שיקולים להפעיל לעיתים  אותם שמובילה היאשל צלמים מפפראצי 

  בישראל,   ולבסוף, אבקש לציין שיותר מאשר מיפוי שדה הפעילות והזהות של קהילת הפפראצי

. בישראל soft newsקהילות תעסוקתיות של על  םימחקר זה מצביע דווקא על היעדר מחקר 

  הסביבה לבין  ות תעסוקתיות אלהקבוצ בין  היחסים  מערכת אתדרושים מחקרים נוספים שיבחנו 

, במטרה לבנות גוף ידע ביקורתי המתייחס ל"רצפת" ייצור  המשתנה והטכנולוגית הכלכלית 

 מסקרנת זו. תרבות 
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 הערות

 
i גבולות  את  למתוח עשויה  זו הרחבה .המהותי חסרונה גם  הוא הדינאמית  ההגדרה  של יתרונה,  זאת עם  

  למעמד  לטעון יכולה  תעסוקתית קבוצה  כל כלומר ,  כמקצוע  ייחשב  עיסוק  כל  שכמעט עד המקצוע הגדרת
  מול( רפואיים איםקוסמטיק: אוטונומי תעסוקתי למעמד  הטוענות קבוצות  כמה הנה , למשל   כך.  תעסוקתי

). פסיכולוגים לעומת(  ומאמנים מטפלים ,)מערבית רפואה  לעומת(  בהומאופתיה  ר"ד  ), עור ורופאי  קוסמטיקאים
     ).מהנדסים  לעומת( מוצר מעצבי), ארכיטקטים  לעומת(  פנים מעצבי

ii בכלל התחילו  הם' ד-ו'  ב: לתמונות   סמוך מצוינים ששמותיהם עמיתיו את סיווג הצלמים אחד  למשל  כך  
  לא'   ק... אירועים בצילום מומחים  הם, שם ונשארו) צ.ע, המגזין של הראשון העורך..... ( אצל) צ.ע, מגזין....(ב

 ) 2014 יולי,  המדינה  כיכר  ריאיון(."קצת עשה גם  הדרך ועל  ניוז היה הוא, אקסלנס פר  פפראצי  היה
iii דרך  אליה  פניתי . זה  במחקר חלק ליטול רצתה   לא אך, שערכתי סמינריוני למחקר  בעבר התראיינה' ס  

 . דבריה  של מדויק ציטוט  היא ל" הנ  התשובה,  שלה הזהות  שאלת  על לי  לענות בבקשה  הפייסבוק
iv נף  פי  על שכן, בירוקרטי רקע על  מקצוענית בקריירה  מעניין ממצא זהו) ,Neff 2012 (היא הסיכון לקיחת  

 יזמית   עבודה של הבולט המאפיין 
v השונות החברתיות ברשתות השיח  מאפייני אודות בדיגיטציה  העוסק השלישי  בפרק ארחיב . 
vi הפפראצי  צלמי של התעסוקתית הזהות  על  ובדיון   בניתוח, בהמשך כוח כמקור  הארכיונאות להיבט  התייחסתי 
vii ברסון-קרטייה של האומנותי השיח את  להזכיר עשויה  הרגע  תפיסת) .Bresso-Cartier(  .ההון   בהינתן  

 . זה גבוה אילן על נתלה  אכן שהוא יתכן -העיתונות  צילום פרקטיקות עם  והזדהותו,  הדובר של הסימבולי
 

viii  "אין, תראי, תמונות  צלמים לכמה מוכר היום עדיין אני אבל. חדשות שמה עושה הוא, ניוז  צלמת בעצם היא' נ  
  וככה  ככה  תמונות  עשר הופ, מידי  זה צלמים, וזה  לכסף  לחכות, למכור, הזה ראש הכאב  לכל  כוח תמיד  לי
 ]   צ.ע, במקום  מידי הוא, תקשורת  מאמצעי לתשלום  בניגוד, מצלמים שהתשלום כוונתו[
 

ix במשכורתם ניכר  שיפור על  העידו והתראיינו  חלקית פרשו או  שפרשו הצלמים . 
 
x כושר  מאמני להכשרת קורס 2016  בדצמבר סיים אף מהם אחד 
 

xi בשיחה  לי  סיפר, למחקר  התראיין  לא  דבר  של ובסופו   בפפראצי גם בעבר שעסק החדשות מצלמי אחד  
 . המדיה ארגון במערכת גורמים עם אישית  והיכרות  שלו הוותק דרך הנוכחי לתפקידו הגיע כי   טלפונית

xii הבא  בפרק בפרוטרוט בה  אדון. ועיתונאים מקורות יחסי : זו בעבודה מפתח לסוגיית  נוגעת  הזו  הדינמיקה 
 

xiv  מציינים החדשות צילום  בתחום שמחקרים  בעוד: היעדרו  על דווקא מצביעה  לעורך  זו ההתייחסות,  למעשה  
  שינויים מדגישים או)  2011, אברהם קליין( הדיגיטלי  בעידן החדשות צילומי  עורך  של בעבודתו התמורות את

  שבשדה   הרי, Thomson, 2016((   הצלמים עם יחסיו  מערכת על  המשפיעים וטכנולוגיים   ערכיים, ארגוניים
  וקומבינציה  סלקציה על האמון, אחד  רכילות  מדור עורך  אלא, בצילומים המתמחה עורך  אין, הפפראצי   צילומי

  צלמי  קהילת חברי בין הקשרים  של טיבם את להסביר  שאפשר כך . יחד גם והחזותי   המילולי המידע של
  מענה לספק שמטרתה  קולגיאלית פידבקים רשת  על המבוסס, פרילאנסים  של  היררכיה נעדר  כמודל,  הפפראצי

 הפרילאנסים העיתונות צלמי קהילת את  מאפיין זה מודל.  צלמים של ופסיכולוגיים   תעסוקתיים לצרכים
))Thomson, 2016 , את וחומר  קל, הצילום עורכי עם ואינטרנט טלפון  באמצעות המתווכים קשרים המקיימים  

 .    צילום מנטור /עורך  של חסותו ללא,  עבודתם את ומנהלים  הרוכשים ,  הפפראצי צלמי קהילת
xv מקורות מול  הצלמים של בעבודתם  הדיון  במסגרת זה לממצא   ההתייחסות את ארחיב, העבודה בהמשך  

 . הדיגיטלי בעידן הפפראצי צילום אודות הדיון ובסגרת
xvi "Serious, topical, and fact-based news stories about crime, politics, war, famine, business, industrial 
relations, and countless other events happening in the world". 
xvii "The opposite of hard news. Soft news tends to be regarded as inconsequential and is included 
more for its entertainment value and to balance otherwise gloomy content than because of its 
importance to society" 

xviii במסגרת מצילומים עקבי באופן נמנע,  התראיין שלא, אחד צלם רק, צלמים 11 מתוך , המרואיינים  לדברי  
 צ " יח  ופפראצי  צ" יח  אירועי

xix צ" יח  בתיווך או ישירות( המשווק מהגורם כסף  מקבל, תקשורת בארגון המועסק, הצלם  זו עסקה במסגרת  (
  רק כסף  מקבלים עיתונאי  בארגון מועסקים שאינם צ" יח  צלמי . התמונות נשלחות   אליו העיתונאי  ומהארגון
 )צ" יח  תיווך דרך  לרוב( המשווק מהגורם

xx הדיגיטלי  בעידן הצלמים בעבודת  בהרחבה העוסק הבא  בפרק  החברתיות  הרשתות על ארחיב 
xxi מכיוון, השונות  הפפראצי   צילומי הגדרות לטווח מחוץ נמצאת  חברתית  מדיה  בצילומי שימוש של  הפרקטיקה  

 .התמונה  את  ומפרסם  מצטלם/מצלם, שיוזם המקור הוא שהמצולם
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xxii למצולם להחמיא חותר אינו הוא, צ" יח  מצילום להבדיל אך , צ" יח  באירוע הנוכח  ידוען  צילום הוא  ני" יחצ  צילום  .

  כן   גם הוא זה צילום ולכן ,  מוצר או ידוען  לקדם -הרצוי  צ" היח צילום מטרת  עם  אחד בקנה עולה הצילום  מטרת
 ". צני " יח " 

xxiii   טענה זו באשר להשקפת העולם של ב' מבוססת גם על הדברים שהשמיע בריאיון עמו, כמו גם על כלל
 התבטאויותיו ברשת החברתית. 

xxiv מתבטא זה קושי. תאגידיים לחצים  על בחופשיות  לדבר  קושי גילו מרואיינים', ר  הוותיקה העורכת  למעט  
 . המרואיינים דברי את היטב להסוות התבקשתי  המקרים באחד. והסתייגויות מגומגמים בניסוחים

xxv אלא, דיגיטליות עיתונאיות יוזמות ושאר  אזרחית עיתונות מצד  איננו הממוסדת  העיתונות על מהאיום חלק  
  העסקי המודל אבל כלל  בעיתונות ישיר  עניין  להן  שאין –  ואחרים  פייסבוק, גוגל  – דיגיטליות פלטפורמות  מצד

 .  חדשות ארגוני להם שנתנו  בבמה  תלויים  בעבר שהיו  והמפרסמים  הקהל משיכת על מבוסס שלהם
(Picard 2016).  . 

xxvi וזמינות ניידות ,   הסלולרי הטלפון של ביותר  הבולטות  האוביקטיביות התכונות   בין  הגומלין יחסי , למשל  כך  ,
  לטובת) GPS(- מיקום בשירותי  לשימוש  היתר בין הובילו, בנייד המשתמשים  של הסוביקטיביות החוויות לבין

  ובתגובה, רווחים  לייצר  כדי המיקום  שירותי את  מיסדו  מסחריות חברות.  מקוונים או/ו פיזיים חברתיים  מפגשים
  כדי, לסירוגין,  המיקום שירותי את ולחבר לנתק  המשתמשים את הובילו  הניידים בטלפונים המשווקים  התראות

 . שלהם הזמינות רמת על לשלוט
xxvii שווה  ובגזירה, התמונה השגת ודרכי מקורותיהם, הצלמים זהות מבחינת הקודמים  בפרקים שהראיתי כפי  

 . העבודה לשיטות   הדיגיטציה  בין בממשק גם זה שוני מתבטא אופנים באילו  הנוכחי בפרק  לבחון ארצה
xxviii השווים קבוצת )peer group  (משותפים  עניין ותחומי  חברתי סטטוס ואותו גיל  אותו מבני  מורכבת 

xxix שראיינתי  מי את רק ולא, בקהילה הצלמים כל של דפיהם  את בחנתי 
xxx הקודמים בפרקים  בהרחבה התייחסתי  אליהם . 
xxxi מהקמפיינים בתמונות משתמשים לעיתים  הם כי עולה והרכילות  ה'הברנז,  התרבות במדורי מעיון, מאידך  

  צלמי,  ברשת שיווקיים קמפיינים מנהלי  כמו,  חדשים מקצוע בעלי הצמיחו אילו קמפיינים, בנוסף . הללו
  וכן , האינסטגרם לרשת שיווקיים לקמפיינים ידוענים  בצילום המתמחים ), 2017  אפריל, גן רמת' ר( אינסטגרם

) 2016, ישראל  בן" (משפיענים " כ  המשמשים, גבוה  עוקבים מספר  בעלי  ידוענים-מיקרו שהן" אנסטגרם אושיות" 
 .    המיינסטרים לתקשורת   חודרים אף ולעיתים

xxxii  בן" (משפיענים" ה  כניסת נוכח ,  החברתיות ברשתות הידוענים עבודת תושפע כיצד  בעתיד  לבחון מעניין  
  על  המבוסס  קמפיין כי הטוענים ואינטראקציות עוקבים של גבוה  מספר בעלי אנשים קבוצת), 2016, ישראל 
  רחבה  לחשיפה  מוביל שהוא מכיוון למפרסם  יותר  רווחי) אחד ידוען עם  קמפיין כמו   שעולה( משפיענים מספר

    יותר
xxxiii הסלולרי המכשיר  חדירת לבין,  הצלמים בשכר  הדרדרות  בין סיבתיות יחסי  על מצביע אינו' ב כי לציין חשוב  

  להוכיח  ניתן  שלא מכיוון, זו בעמדה לצדד נוטה אני . התופעות שתי בין גומלין  יחסי  על אלא, במצלמה המצויד
 . מסוימת  זיקה הפחות לכל  או, מתאם על  היותר  לכל  להצביע אלא, התהליכים  שני בין  מובהק סיבתי קשר

xxxiv אתיקה מטעמי לעבודה נכנסו לא  אלו צילומים. מסך צילומי דרך גם הקבוצה   את לי  הראו צלמים שני. 
xxxv זה אם. ו"נאט  תפוצת -השקה זה אם. מה  תלוי .. אה. ברור . בלעדיות של נושא  יש': "..ר  צ" היח אשת לדברי  

  כתבה זו אם, אא בודקת  אלא, ו " בנאט  שולחת לא לרוב  אני, מה תלוי  מאוד זה , אה, ברור בלעדיות, ידיעה
  את אחרת, הלאה ממשיכה -רוצה לא,  הלאה ממשיכה   -רוצה לא,  כתב בודקת   אני, להוציא צריכה שאני, למשל

  לא  לפינות  להיכנס) צ.ע, מדגישה( להתחיל  נאלצת  את ואז,  גופים שני אלייך  חוזרים שפתאום, למצב נקלעת 
,  לא' ואז,  היה  זה דרכי  בתחילת . זה את לעשות  לא כלומר, מיומנת מספיק אני,  זה את אוהבת לא  ואני, נעימות

 )2016 יוני,  התערוכה גני." (יותר לי  קורה לא  זה', וזה  אותו,..רייטינג  יותר  לי יש,  גדול יותר אני אבל
xxxvi לכל  ביחס תקף  אינו זה  ממצא, הפפראצי  צלמי של השונות   בזהויות שעסק הראשון הפרק  ממצאי לאור  

 . מסחריים קריטריונים בעבודתם לשלב   בוחרים  או הנאלצים כפויים ליזמים  ביחס  רק אלא, הצלמים
xxxvii טוכמן לפי )Tuchman, 1973 (המתבטא שגרה  שובר עיתונאי  אירוע לכדי  גולמית אינפורמציה  קטלוג זהו  

 . דרמטי  וייצוג  אינטנסיבי בטיפול
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 נספח א: שאלות 
 
   הקדמה: אני כותבת תזה בהנחיית ד"ר רועי דוידזון בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, המחקר

שלי מתמקד בסקטור צלמי הפפראצי הישראלי, למיטב ידיעתי הוא עדיין לא תועד אקדמית. נושא  
המחקר מרתק אותי במיוחד, מכיוון שעבדתי עם עיתונאי רכילות ופפראצי כשהיה לי משרד יח"צ  

בחיפה ומתעסקת   ותיכון  בחטיבת בינייםומורה  במשך כמה שנים בת"א, כיום אני מחנכת  מוזיקה 
   בתקשורת רק בהיבט המחקרי.

 (ר' נספח ב')   קריאת טופס ההסכמה מדעת, מענה על שאלות 
 עבר  לזמן   מהשאלות חלק אעביר , שפרשו בעלי מקצוע   לגבי . 
 בלבד טכניים מטעמים,  זכר  בגוף מנוסחות  השאלות . 
 עבודה  מקומות________ ותק________  גיל   הריאיון בתחילת  שאמלא  פרטים________ 

 
 שאלות עבור כל צלמי הפפראצי 

 ?  לצילום בכלל, ולצילום סלבס בפרט הגעת  כיצד 1.1

 ?  בתקשורת  שהתפרסם הראשון הצילום  את  זוכר  אתה 1.2

 ? פורסם הוא וכיצד  אותו  צילמת איך   לתאר  תוכל 1.3

ספר על הישג מקצועי בולט, או צילום שזכור לך במיוחד.                                                      2.1

מהו הצילום הנחשק ביותר עבורך כיום? מדוע?                                                                             2.2

אירועים? מדוע?                                                                            אתה מעדיף לצלם ברחוב או ב    2.3

מה היתרונות/חסרונות של צילום רחוב מול אירועים?                                                                       2.4

חת תמונות + סיפורים?                                            האם כתבי רכילות מגיעים לאירועים, או שאתה שול 2.5

האם באירוע תקבל אוכל/מתנות שסלבס ועיתונאים מקבלים?                                              2.6

כיצד היית מאפיין את מערכת היחסים בינך לבין גורמים מסחריים? האם שיתפת פעולה עם   2.7

 ם?                                                                      גורמים מסחריי

 האם עורכים מוכנים לפרסם תמונות שיש בהן נוכחות בולטת של גורם מסחרי?  2.8

  איך אתה קובע את מי לצלם? זו פגישה מקרית ברחוב  או דרישה מהמערכת?                                              3.1

איך יודעים מיהו סלב "חם" ומיהו לא?                                                                              3.2

אם אתה מחפש סלב כלשהו, מי המקורות שיעזרו לך לאתר אותן?                                       3.3

? או קובעים איתך?                             האם סלבים בעצמם מודיעים לך שהם במקום מסוים 3.4

האם יש סלבס שאתה לא מחבב במיוחד                                                                      - האם פתחת קשרים חבריים עם סלבס?  וגם להיפך 3.5

                                           כיצד קשרים אילו (חבר/ לא מחבב) באו לידי ביטוי?                3.6

חולצה   -האם תעדיף לצלם סלבס באופן מחמיא או להיפך? (דוגמה לבעיה שכיחה  3.7

 שחורה+מצלמה, או פרצוף לא מאופר)                                                                                  

                 ל במהלך העבודה שלך? תוכל לתאר דילמה כזו מהזמן האחרון?                                                                        באיזה מין דילמות אתה נתק  4.1

  -האם העורכים מעדיפים סלבס המצולמים באופן מחמיא או מביך? (דוגמה לבעיה שכיחה  4.2

חולצה שחורה+מצלמה, או פרצוף לא מאופר)  האם אופי הצילום תלוי סלב, או שזו גישה גורפת  
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                                    לכולם?                                                                                        

האם היו צילומים שלך שנפסלו לפרסום? תוכל לתת דוגמה ולתאר את תהליך הפסילה (אפשר   4.3

 גם בלי לציין שמות)?                                                                        

?                                                                             האם מקום אחר הסכים לפרסם את הצילומים שנפסלו   4.4

 כיצד  הגבת להחלטת הפסילה? כיצד אתה מרגיש כיום ביחס אליה?  4.5

 מה היחס של עורכים כיום לאינסטגרם?                                           5.1

לצילום פפראצי?                                              מה לדעתך ההבדל בין אינסטגרם של סלב   5.2

  בפרנסה  לך  פגעו אחרות  חברתיות   ברשתות  שמתפרסם) לאירועים הזמנות, תמונות( האם מידע  5.3

                                                                                                                               ?לך הועילו  או

 האם במייל האדום או באפליקציות אנשים שולחים תמונות שפוגעות לך בפרנסה?  5.4

                                                      כיצד מתייחסים אליך צלמים אחרים שאינם פפראצי?           6.1

האם אתה בקשר עם צלמי פפראצי אחרים?                                                                              6.2

                    האם אתה חושב שמספר צלמי הפ"פ גדל או קטן בזמן האחרון?                                  6.3

 כיצד השפיעה פרישת הצלמים על נפח עבודתך וקשריך עם צלמים אחרים?  6.4[שאלה אופציונלית] 

 שנים?   3איפה אתה חושב שתהיה מבחינה מקצועית בעוד  6.5

 

 שאלות עבור כל עורכי הרכילות 

                                                              ?  בפרט  לעיסוק שלך,  לתקשורת בכלל  הגעת  כיצד 1.1

                                                  .                במיוחד  לך שזכור  בולט   מקצועי  הישג על   ספר 1.2

                                                             ?כיום עבורך  ביותר  ההישג המקצועי הנחשק  מהו  1.3

איזה אייטמים מביאים הכי הרבה כניסות? באיזו מידה המדד הזה חשוב לך ולאנשים אחרים    1.4

 במערכת?                                                                     

  מספר את  להעלות   כדי כן עושה   אתה אך   רסםלפ שלא  מעדיף   שהיית   אייטמים  יש האם  1.5

                                                                                                                   ) ישראלי למותג  קמפיין  מצלמת שוב  בר: דוגמה(הכניסות

                                                האם ו/או כיצד אתה נותן קרדיטים לגורמים מסחריים?       1.6

 כיצד אתה מתמודד עם תמונות שיש בהן נוכחות מסחרית בולטת?   1.7

איך אתה קובע את מי לסקר?                                                                                            2.1

סלב כבר לא רלוונטי?                                                         מי קובע איזה סלב "חם" ואיזה 2.2

 מהם הלחצים עימם אתה מתמודד בזמן גילוי / בניה/ פרסום אייטם?  2.3

האם אתה יוזם אייטמים?                                                                                             3.1

מי המקורות שעוזרים לך לגלות אייטם?                                                                               3.2
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מי המקורות שעוזרים לך לאסוף מידע על אייטם שגילית?                                                   3.3

                                                             האם השתמשת אי פעם במידע מהמייל האדום?   3.4

 האם הגיעו לך תמונות במייל האדום שפרסמת?   3.5

ספר על דילמות בעבודה                                                                                                4.1

                                                                                           אילו אייטמים לא תפרסם, ומדוע? 4.2

 מה יהיו השלכות פרסום אייטם שאתה פוסל?   4.2

           ?עבודתך על   השפיעו כיצד? לאחרונה שלך  במערכת אדם בכח  שינויים היו האם  4.3

 מה דעתך על העבודה של בלוגרים שמתמחים בסיקור סלבים?                                                                        4.4

   ?אייטמים  לגילוי  החברתיות ברשתות משתמש  אתה  האם  5.1

                        האם האינסטגרם חשוב בעבודה שלך? באיזה אופן?                                   5.2

מה היתרונות והחסרונות של פפראצי לעומת אינסטגרם?                                                               5.3

בסיקור אירוע, מה ההבדל בין תמונות צלם מהמערכת לבין תמונות צלם יחצ?                            5.4

ורך בעתיד בצלמי פפראצי?                                                                                      האם אתה חושב שיהיה צ  5.5

האם אתה חושב שגם בעתיד יהיה מקום לעיתונות שמסקרת סלבים?איפה אתה חושב שתהיה   5.6

 שנים? 3מבחינה מקצועית בעוד 

מהעבודה של רוב כתבי ועורכי הרכילות בישראל?  במה העבודה שלך שונה  ...תוספות למרואיינת 

באילו צילומים את משתמשת במדורייך (פפראצי/ארכיון) ומהם שיקולייך בבחירתם? האם לאורך  

השנים עורכים הגבילו אותך מבחינת התכנים (מי יותר ומי פחות?) האם את משתפת פעולה עם  

 גורמים מסחריים? 

הייתה שונה מהעבודה של עורכי ______ שלפניך? עם אלו  במה העבודה שלך  ...תוספות למרואין  

לחצים היית צריך להתמודד בזמן עבודתך ב"_____"? האם היו קשרים ישירים עם גורמים  

 מסחריים? מה ההבדל בין אופי העבודה ב______ ל________?  

 שאלות עבור צלמי יח"צ 

                                                          ?  בפרט  יח"צ ולצילום ,  בכלל   לצילום הגעת  כיצד 1.1

                                                   ?  בתקשורת  שהתפרסם הראשון הצילום  את  זוכר  אתה 1.2

 ? פורסם הוא  וכיצד אותו   צילמת  איך לתאר   תוכל   1.3

                                                    .  במיוחד לך   שזכור צילום  או , בולט מקצועי  הישג על   ספר 2.1

 ?אירועים בעינך  מול פפראצי  של חסרונות /היתרונות  מה 2.2

 אתה שולח חומרים ישירות למערכות או דרך היח"צ?   האם 3.1 
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האם יש פערים בין התמונות הרצויות ללקוח לבין התמונות הרצויות בעיתונות?                       3.2

כיצד אתה פותר פער זה?                                                                                                   3.3

  לא שאתה  יחצנים וסלבס  יש   האם -להיפך  וגם?  יחצנים וסלבס עם   חבריים קשרים  פתחת  האם  3.4

                                                                                                                   במיוחד? מחבב

                                                         ? ביטוי לידי באו ) מחבב  לא  /חבר ( אילו  קשרים   כיצד 3.5

                                                                                                                                  אליך? הם מתייחסים   כיצד  ? אחרים  פפראצי או צלמים צלמי עם  בקשר  אתה  האם  3.6

                                                                                           מהם הלחצים המופעלים עליך בעבודתך?   4.1

?                                            סלבס של  באינסטגרם להשתמש   היום מעדיפים עורכים  האם  4.2

                                            ?   או "פפראצי" שלו  סלב  של  האם אתה מצלם היום צילומים מסחריים לאינסטגרם  4.3

 ?                                                                                בפרנסה, או להיפך לך   פגע האינסטגרם  האם  4.4

 ? הרחוק או/ו ? הקרוב  בעתיד שלך  הקריירה התפתחות את  רואה אתה  איך  5.1

 שאלות עבור יח"צ                                                                   

                                                                ? בפרט ולמשרד משלך ,  ליח"צ  הגעת  כיצד 1.1

                                                                               ?  הראשון, או הלקוח אותו את מלווה הכי הרבה זמן הלקוח את זוכרת את 1.2

.                                                     במיוחד  לך תיק עבודות שזכור  או, בולט מקצועי  הישג על   ספרי   1.3

 ?       כיום עבורך ביותר התיק הנחשק  מהו   1.4

  מה , אייטם פרסום  לאחר   מקבל שהוא  הפידבקים של ,  הלקוח של תצפית  מנקודת  2.1

                       סיקור מוצרים במדורי רכילות לעומת צרכנות?      של חסרונות /היתרונות 

כשאתה משיק מוצר באירוע, כיצד אתה בונה אותו מבחינת הרכב הסלבס ומבחינת מי שמתעד   2.2  

                                                                          אותם (צלם מעיתון או צלם יחצ שהלקוח משלם) 

                   האם עיתונאי/סלב/בלוגר יקבל את המוצר רק אם יגיע לאירוע? מהי המדיניות שלך?   2.3

         ?     ולאן  כדבעם  נכנסים שלך  מהסיפורים  כמה? רכילות למדור  עיתונאי  סיפור  בונים איך :    2.4

 צילום יח"צ מוצלח שייכנס למדור רכילות (עשה ואל תעשה)?                                    מה מאפיין  2.5

?                               בלעדיות סוגרים עדיין   או ו" נאט בתפוצת  לעיתונות הודעה  שולחים האם  3.1

 ?                                                                רכילות לעיתונאי  רק   או לפפראצי  גם  שולחים האם  3.2

 צילום יח"צ מוצלח שייכנס למדור רכילות (עשה ואל תעשה)?                                    מה מאפיין  3.3

                    האם עבדת עם צלמי פפראצי כדי לחשוף מוצר?                                              4.1  

האם עבדת עם אינסטגרם של סלב כדי לחשוף מוצר?  האם אתה משתמש באינסטגרם של   4.2

סלבס לקידום מוצרים?                                                                                                       

 ים?  האם את עובדת מול בלוגרים בשיווק מוצר  4.3
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 נספח ב: טופס הסכמה מדעת 

 

 

 

 052-8805908עדי צור, 

 החוג לתקשורת 

 אוניברסיטת חיפה

 טופס הסכמה מדעת  –פרקטיקות ורטוריקות של צלמי פפראצי בישראל 

מטרת מחקר זה היא לבחון את תהליכי ההפקה של צילומי פפראצי בישראל בעידן הדיגיטלי. את המחקר  

במסגרת עבודת תזה לתואר שני תחת הנחייתו של ד"ר רועי דודזון מהחוג לתקשורת  הזה אני מבצעת 

תוכל להחליט  באוניברסיטת חיפה. לצורך המחקר, אני מבקשת לקיים אתך ראיון בן כשעה ולהקליטו.

ייגרם לך  מבלי שבכל רגע במהלך הריאיון, כי אינך מעונין להשתתף במחקר ולהפסיק את הריאיון בכל עת, 

השימוש שיעשה במידע שייאסף, יהיה למטרות אקדמיות בלבד. עובדת השתתפותך במחקר תישאר   נזק.

חסויה וכל שימוש שייעשה בראיון, ייעשה תוך שמירת  האנונימיות שלך, קרי מיסוך שמך, שם המצולמ/ת  

 בכך.ושם הארגון בו את/ה עובד/ת או עבדת. אשמח לחלוק אתך את ממצאי המחקר במידה ויש לך עניין 

 : מ"הח אני

 תאריך______________    _______________ חתימה   _______________ שם

  פי על י עדי צור בהנחיית ד"ר רועי דודזון''ע שנערך במחקר להשתתף ה /מסכים אני כי בזה ה/מצהיר

 . שלעיל  התנאים
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Practics and Rhetorics of Paparazzi Photographers in a Digital  Enviroment: Zoom In 

Zoom Out 

 
 

By: Adi Zur 

 

 

ABSTRACT 

This study examines the interaction between technological exchanges to 

journalistic work, by observing and analyzing the production practices of 

paparazzi photos  and  the discourses of paparazzi photographers and editors  

about their work. By doing so, this research strives to add an empiric stratum  to 

local and international studies of the professional identity of workers in the culture 

industry, Where - during the last past 15 years- audiences have turned into content 

providers. 

Respectively, the reserch questions focus on three major aspects of paparazzi 

photography and their inter-relationships: First, It examines the characteristics of  

professional  identity, employment patterns and career pathes of paparazzi 

photographers. Second, It traces after the processes of production and distribution 

photos, In order to understand how do paparazzi phtographers select their objects for 

documentation, Who are the journalistics sources which are activated during the 

processes of selection and combination of information and what are the considerations  
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one takes into accout for establishing or censorizing paparazzi photos. Third, It 

investigates how the affordances of the digital era are manifested in the work of 

paparazzi photographers, editors and celebrity. 

In order to answer theses research questions, Two perspectives have been operated: 

Zoom-in and Zoom-out. The Zoom-in perspective enabled me to reveal how Israeli 

paparazzi photographers  structure their professional journalistic identity, Whereas the 

Zoom-out perspective was used to observe the charectiristics of professional identity 

structuring of paparazzi photographers in light of findings that origined from other 

researches about other sectors in the culture industry. 

   

.  

  איסוף שיטות שלוש פרי  תנוגרפיההפרספקטיבות הללו מתבטאת  בביצוע אבפועל, הפעלת שתי  

  ארבעה  עם )Face to face in-depth interviews(  פנים מול פנים עומק ראיונותעשרה  א. :נתונים

  העוסקים  ובעבר  בהווה רכילות  מדורי  עורכי   ושלושה צ"יח אנשי שני,  צ"יח צלם, פפראצי צלמי

 :)Participant Observation( תומשתתפ תותצפישתי  ב.. שנים מעשר למעלה  בתחוםאו שעסקו 

  עבודת  על אור לשפוך שמטרתה משלימה  כמתודולוגיה, בעבודתם צ"יח   ואשת פפראצי  צלם  תיעוד

  ניתוח ג.  .בראיונות שעלה המידע  את לסייג  או לתמוך במטרה, רכילות  מדורי  ועורכי צלמים

כדי  . 2010-2017  השנים  בין הפייסבוק ברשת הפפראצי צלמי שפרסמו  התכנים של טקסט איכותני 

 חברי הקהילה ועמיתיהם.  של המציאות  תפיסת  אופניו  פרקטיקותה, רווחותה אמונותה את לברר

  ותרבותיות טכנולוגיות  תמורות של  הביטוי  אופן אודות לדיון תרומתו הייחודית של המחקר

חדשות רכות,על    הפקת תהליכי מתבטאת בחידוש האמפירי של תיעוד אחרות  עיתונאיות  בסוגות

הפקת  תהליכיב העוסק  נרחב ה  מחקרה  גוף רקע חדשות קשות תרומה זו חשובה על רקע    

-ה תופעת  של הגוברת הבולטות  infotainment זאת ועוד,    .המשלבת חדשות ותכנים בידוריים ,

צלמי הפפראצי לגורמים השונים בסביבתם עולה שמערכת היחסים בין  מממצאי המחקר

שיקולים  מעוצבת במידה רבה על ידי כלכלה מוסרית. כלומר, הצלמים לוקחים בחשבון

אתיים בהחלטות העיתונאיות שלהם דוגמת הפגיעה הפוטנציאלית שיהיה לצילום  - חברתיים
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טליסטיים של  כלשהו על אובייקט הצילום ומנסים למצוא נקודת איזון בינם לבין שיקולים קפי

 רווח כלכלי.    
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