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הוא סוקר את התיאוריות הפילוסופיות המרכזיות . זהו ספר מאיר עיניי�. נפתח בשבחי�
וטווה ביניה� קשרי� , פתחו בעשורי� האחרוני� בענייני שוויו� ופערי� כלכליי�שהת

שוויו� ושל הקשר !עולה ממנו תמונה בהירה ורחבת היק  של שוויו� ואי. ארוגי� היטב
ליחס הנאות לנכי� , למזל, לגמול, לאחריות אישית, לרווחה, בי� המושגי� הללו לצדק

לגלובליזציה ועוד כהנה , לאמונה דתית,  לשת  פעולהלנכונות, לנכונות להסתכ�, ולחולי�
 ,פרקיו קצרי� יחסית. הספר הזה הוא בבחינת מעט המחזיק את המרובה. וכהנה

לא בכדי מכנה אותו . והתיאוריות הנסקרות בו מתוארות באורח כללי ממעו  הציפור
 ). 7' עמ" (ספר מבואי"וינריב בהקדמה 

וינריב מצליח לחדור אל עומק� . משו� שטחיות, מעלבמבט הזה מ, וא  על פי כ� אי� בו
הפג� היחיד שמצאתי באופ� הצגת ההוגי� הוא . של התיאוריות ג� בלי להרבות במלי�

, 12' עמ(" עקרו� הפער"ת הצדק של רולס הוא יהטענה שעקרו� החלוקה היסודי בתיאורי
 קוד� *א, ח קפדני ובהירווינריב עוסק בו באור, אכ� זהו עיקרו� מהותי אצל רולס). 94, 62

א* , העיקרו� הראשו� הוא חירות: "וכותב, וינריב מזכיר זאת אגב אורחא. לו עיקרו� אחר
עיקרו� של שוויו� בחלוקת ההעיקרו� הראשו� הוא . ולא היא). 113' עמ(" כא� לא נדו� בו

אלא ג� , הוא קוד� לעקרו� הפער לא רק בסדר הופעת�. הזכויות והחובות בחברה
רולס דוגל .  מותר לחברה להגשי� את העיקרו� השני,רק משהוגש�: ינת מהות הדיו�מבח

_____________ 

ר יות� בנזימ� הוא עמית מחקר במרכז גילה לחינו� אזרחי ודמוקרטיה באוניברסיטה העברית ובמכו� ו� ליר "ד 1
 .אחד מהקורסי� שהוא מלמד במחלקה למדע המדינה עוסק בקשר שבי� צדק לשוויו�. בירושלי�
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ווינריב אכ� מכיר בכ* כשהוא עוסק באורח , בשוויו� הזדמנויות כפי שמאפיי� אותו וינריב
 . ממוקד יותר בתיאוריה שלו

ר אי� לי אלא להרעי  מלי� חמות על אופ� הדיו� של וינריב בספ, למעט ההסתייגות הזאת
שלא רק יודעי , יש כא� שילוב מרשי� של רצינות פילוסופית ע� סגנו� ברור וקולח. הזה

 ".שווה לכל נפש"יש המכני� סגנו� כזה . � יכולי� לפענח אותו"ח

, "שווה לכל נפש"האחד הוא . שני ביטויי� הקושרי� בי� שוויו� לבי� נפשיש בעברית 
תנו יכול ינפש הוא מה שכל אחד מאמה ששווה לכל . שפירושו מתאי� לכל אחד ואחד

ואילו הביטוי השני מייצג את הל* הרוח המנוגד בתכלית . להבי� אותו ולהתעניי� בו
. כלומר חוסר התעניינות, שפירושו אדישות, "שוויו� נפש"זהו הביטוי . להתעניינות כזאת

 ?כיצד יכולי� הביטויי� הללו לדור בכפיפה אחת

כשאמרנו שספרו של וינריב . ת המבט אל כיוו� ההתעניינותנעוצה בהפניי, דומני, התשובה
מתעניי� בנפשותיה� של ,  וינריב,או מחברו,  הספר,שווה לכל נפש לא התכוונו לכ* שהוא

לא מעט תיאוריות של שוויו� . ולא להפ*, המתענייני� בו, הקוראי�,  ה�האל. קוראיו
שומה , יש לכל פרט או לכל נפשכלומר להיות נג, גורסות שעל מנת להיות שווה לכל נפש

הוא מתעניי� באיש מה� אי� : על הגור� שבו ה� חפצי� להיות שווה נפש כלפיה�
משוא הפני� נידו� !אי. הוא נעדר משוא פני�. הוא מעדי  פלוני על אלמוניאי� . במיוחד

[...] פילוסופי� ליברלי� "וקשורה אליו ג� העובדה ש. בצמתי� מרכזיי� של הספר הזה
שוויו� כזה מעניק לכל אחד מבני החברה את ). 163" (י� לתמו* בשוויו� במשאבי�נוט

התערבות באופ� ההוצאה . בלי לברר כיצד הוא מבקש לנצל אות�, אותה כמות משאבי�
כחיטוט אסור בנבכי ,  הגישה הליברלית כחדירה מיותרת לפרטיותובעינישלו תיחשב 

 .הנפש לחוד והשוויו� לחוד. נפשו

, המחלק ניצב כביכול מחו/ לחברה. זאת מרכזית בדיוני� רבי� על צדק חלוקתיהתימה ה
. ותפקידו לחלק את הטובי� באורח שאיננו מפלה איש לטובה או לרעה, אדיש ליחידיה

שאיננו חבר מ� המניי� בקבוצת הנהני� מ� ,  שאי� בנמצא מחלק אמיתי שכזהכיוו�ומ
תי מנגנוני� האמורי� להפו* את בני החברה פיתחו פילוסופי� שעסקו בצדק חלוק, הטובי�

שהתיאוריה שלו נידונה כא� , כזהו מס* הבערות של רולס. עצמה למחלקי� ניטרליי� כאלה
, וכזהו האי הבודד של דוורקי�, )עשר אבל ג� לאחר מכ�!בעיקר בפרק החמישה(בהרחבה 

 ).עשר!העשר והשמונ!עהבבעיקר בפרקי� הש(שג� התיאוריה שלו זוכה למקו� נכבד 

ואולי משו� שהדיוני� המקובלי� על צדק חלוקתי יוצרי� הפשטה שאיננה דנה 
במבט . הול* ג� ספרו של וינריב בדר* הזאת, בנפשותיה� האמיתיות של אנשי� בשר וד�

נדמה . "השוויו� לובשי� כא� פני�!השוויו� ואי: ראשו� הוא דווקא מתחיל בהנפשה
המתנגד , והאחר', שוויונאי'יכונה , גל בשוויו�הדו,  האחד–לעצמנו שני פילוסופי� 

הלא . הבחירה לכנות כ* את המתנגד לשוויו� בעייתית). 9" ('אישוויונאי'יכונה , לשוויו�
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איננו אידיאל , ומהדמות המייצגת אותה" אישוויו�"מלה הבניגוד למשתמע מ, השוויו�!אי
אל . הוא ער* בעבור�" יו�אישוו"המתנגדי� לשוויו� אינ� עושי� זאת משו� ש. כשלעצמו

בראש ובראשונה ער* : מול מושג השוויו� ה� מציבי� מושגי� בעלי ער* פוזיטיבי
יטה להתנגד יאד� הדוגל בחירותו האישית של הפרט להגשי� את מאווייו . החירות

יותר משהוא . לדרישה לוותר על חלק מנכסיו כדי לשמור על השוויו� שבינו לבי� כל היתר
 .ו� הוא תומ* בחירותמתנגד לשווי

ג� המונח הזה ). 188" (מקדש את עקרו� הבעלות העצמית"וינריב טוע� שאד� כזה 
, הרואה באד� תכלית כשלעצמה, וינריב אמנ� מכיר בכ* שגישה נוסח קאנט. בעייתי

אול� הוא טוע� , )39" (כלפי בני אד�) אינסטרומנטלית(גישה מכשירית "תראה בו 
גישה קאנטיאנית תנתח באופ� . אני אינני סבור כ*). ש�" (בעיקרסמנטי "שמדובר בעניי� 

מהניתוח שלו את . וינריב ד� בו בפרק שעניינו גמול". מגיע לי"אחר מווינריב את המושג 
זכותו . הנובע מזכויות טבעיות" מגיע"בולט בהיעדרו ה) 95" (מגיע"הסוגי� השוני� של 

. אי� היא תלויה במשהו שעשה האד�. לשל אד� לחיי� היא נתו� הקוד� למושג של גמו
אנו דואגי� למצב� של שאר "וינריב שוגה כשהוא טוע� שבעת תאונת דרכי� או פיגוע 

). 89" (קל וחומר מלמצבו של המחבל הפצוע, הפצועי� יותר מלמצבו של הנהג האש�
, חלק מהכשרת� של רופאי� כולל את הער* המוחלט שה� אמורי� להעניק לחיי אד�

: להפ*. דמו מותר בשל כ*בל אי� א, קי� אמנ� רצח את הבל .ר לשאלה כיצד פעלללא קש
 ). טו, בראשית ד" (כל הורג קי� שבעתיי� יוק�"

הנה לפנינו שניי� המבקשי� .  שקי� והבל ה� מגיבורי ספרוא , וינריב איננו ד� בפסוק הזה
חלק ביניה� ולהסכי� כיצד ל, לעשות את המעבר ממצב הטבע למצב של אמנה חברתית

, במקו� לדו� בחברה גדולה ומרובת פרטי� ד� וינריב בשני פרטי� בלבד. את העול�
א� , למה מחויב? � של מי מה�יייחשב לקני, א� בכלל, מה: ומעלה שאלות בעלות ער*

 א� אחד מה� ,הא� התשובה לשאלה הקודמת משתנה? כל אחד מה� כלפי רעהו, בכלל
 ? מתעצל לעבודסת�  נולד נכה או,נמצא במצוקה קשה

בדר* כלל נשתדל שלא לראות בה� ",  שקי� והבל היו אחי�אבל א . עד כא� טוב ויפה
לא נמקד את הדיו� " אנחנו בלא, ואמנ� קי� הרג את הבל בשל קנאתו בו). 35" (אחי�

י של העקרונות המסדירי� את באלא במישור האובייקטי, י של הרגשבבמישור הסובייקטי
החורגי� מהסובייקט , כא� לובשת ההתעלמות מהיחיד ממדי� חדשי�). 30" (חיי החברה
 במגע ובמשא ההמתגל, לכל יחיד אישיות משלו.  כפי שאפיינו אותו למעלה,הקאניטאני

. וזוהי החמצה של ממד חשוב של מושג השוויו�, וינריב איננו עוסק בכ*. שלו ע� אחרי�
שעל , "בוח� הקנאה"אי הבודד שלו את לא בכדי מנסח דוורקי� בסיפור ה. נתחיל מהקנאה

של " סל המשאבי�"אי� איש מהמתיישבי� מקנא בשפיו החלוקה השוויונית מתרחשת כ
הקנאה המוצאת כא� מ� המשחק אינה הרגש שכל מיני "וינריב אמנ� טוע� ש. חבריו

מודה הוא אבל בהמש* , )140" (וני� נפשיי� מעוררי� אותו ומשפיעי� עליונמנג
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ואכ� מבטו של כל אחד ). 140" (תקהה את רגש הקנאה"ווה נדרשת כדי ששהחלוקה הש
המחיר של . מ� המתיישבי� אל הסל של חבריו קובע אצל דוורקי� את מחיר המוצרי�

 .פי השאלה מה היו האחרי� מוכני� לשל� בעבור� משאבי שלי נקבע על

 שה� נשארי� ואילו אצל וינריב דומה. לש� כ* יש ליצור מגע אמיתי בי� בני האד�
הוא מכנה את קי� והבל החיי� איש איש באי הפרטי " רובינזוני�("מבודדי� ומסוגרי� 

פיה מ� הראוי שהעשיר יעניק  שעל, ת שוויו� קהילתניתיחסרה בספר הזה תיאורי). שלו
קרו� י הע–אחד מניסוחיו של עקרו� השוויו� . אחווה או אכפתיות, לעני מתו* סולידריות

 עדי  ' שווה למצבו של ב'עול� שבו מצבו של א: " זה הוא–מנתח הספר המרכזי שאותו 
ולקראת סו  הספר אומר וינריב ). 14" ('  גרוע ממצבו של ב'מעול� שבו מצבו של א

‡Ú¯ Â�È יש להוכיח שהוא רע אפילו כאשר , כדי להוכיח שאישוויו� או פער הוא רע"ש
˘È‡Ï) "187, ו טוב ורע ה� פרדיקאטי� החלי� על כאיל, התפיסה הזאת). ההדגשה במקור

א והל. מנוכרת מדי, ולא על רווחת� של בני אד� של ממש, מצבי ענייני� אימפרסונליי�
טוב ורע .  עצמו'אלא א, סובל מכ*" העול�"הרי לא , ' גרוע ממצבו של ב'א� מצבו של א

 . ה� תמיד טוב ורע עבור מישהו

אלא מתו* , מצבו לא משיקולי� מערכתיי� אולי נרצה להיטיב את ',א� נישיר מבט אל א
כפי , "עוני ואומללות ה� מנת חלק� של רבי� בימינו אלה"א� . אכפתיות של ממש כלפיו

הרי מ� הראוי להישיר מבט אל העניי� , )7(שאומר המשפט הראשו� של ההקדמה 
וינריב עצמו כותב שכאשר שואלי� את בני העול� השלישי מה ה� . והאומללי� הללו

יחסי� גרועי� ע� ; בידוד ובדידות, הידחי"ג� , "מחסור חומרי"לצד , ה� מוני�, ישי�מרג
וכשהוא ד� בשאלה מדוע ). 161" (בני אד� אחרי� וע� בני המשפחה הקרובי� בכלל זה

, ואינ� מתחשבות בנטיות לגלובליזציה, נשארות תיאוריות השוויו� במסגרתה של המדינה
מכונני� חובות או מחויבויות "שמתקיימי� בה יחסי� ההוא מזכיר שהמדינה היא מסגרת 

 ). 175" (כמו החובות המיוחדות שיחסי קרבה משפחתית יוצרי�, מוסריות מיוחדות

סיפור� של קי� והבל ". יוצרי�"ולא " אמורי� ליצור"אולי מ� הראוי היה לכתוב כא� 
ריות של חלוקה אולי בשל כ* מעדיפות תיאו. מוכיח שיחסי אחי� אינ� ערובה לאחווה

. ולהסתמ* על עקרונות ניטרליי� יותר, להתעל� ממערכות היחסי� הנרקמות בי� בני אד�
. מערכות יחסי� בי� אחי� מייצרות לעתי� קנאה עקובה מד�. אול� אפשר ג� אחרת

שלוש : "כדאי אולי להזכיר את הדברי� שכותב וינריב כבר בפרק הראשו�, ומנגד
אל מול צלע השוויו� של ). 9" (שוויו� ואחווה,  חירות–ית סיסמאות היו למהפכה הצרפת

אפשר להציב את האחווה כצלע " אישוויונאי"אל מול צלע החירות של הו" שוויונאי"ה
 .שלישית
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äåå÷úì ìåäéð : 
øåôéñåçáù øôñä úéá ìäðî ìù -úôåî 

 éáà éúùéðáðáðáðá éîøåééúù 

  עמודי�192 .2007 .הוצאת גפ�: ירושלי�

2ית גורחג: סקרה

 

 

מופת בי� –הספר ניהול לתקווה עוסק בתהלי* השינוי הדרמטי שעבר בית הספר שבח
במקורו בית ספר שבח היה בית ספר מקצועי המשרת אוכלוסיית . 2004!1995השני� 

. 'כתבנות וכד, נגרות, אקונומית נמוכה במגמות של מכונאות!ילדי� מזרחית מרמה סוציו
אינטלקטואלי� עולי� מברית המועצות לשעבר , פת הצטרפה אליו קבוצת מו1995!ב

שרצו ליצור בית ספר למדעי� ולאמנויות המשמר את התרבות וסגנו� ההוראה שהביאו 
התוכני והאנושי שהביא את בית הספר , הספר מתאר את השינוי הארגוני. מאר/ מוצא�

יות מתמטיקה ומגוו� אמנו, להיות תיכו� למדעי� ולתרבות המציע מגמות מחשבי�
השינוי המתואר בספר נעשה תו* מת� . לאוכלוסיית ילדי עולי� מברית המועצות לשעבר

בתו* . כבוד ומקו� לתרבות ולשפה הרוסית כשהמגמה היא להשתלב בתרבות הישראלית
בית . כ* השתדלו אדריכלי השינוי לגלות רגישות והתחשבות רבה ג� במורי בית הספר

  .2001הספר זכה בפרס החינו* בשנת 

ר אבי "ד, הספר מציג בצורה בהירה ושיטתית את ההתמודדות של מנהל בית הספר
בשפה , בנבנישתי כותב בגו  ראשו�. בהובלת תהלי* השינוי מרחיק הלכת, בנבנישתי

חשיפת , ברגשותיו ובמחשבותיו, תו* שיתו  בחוויותיו האישיות, קולחת וידידותית
, דושעושה את הספר לאנושי מאמה , הלבטי� והדילמות שהעסיקו אותו לאור* הדר*

 . בלתי אמצעי וקריא

הוא משמיע קול ברור . פור השינוי שחל בבית הספר מבפני�יסאת אבי בנבינשתי מספר 
למורי� ג� א* בכתיבתו הוא נות� קול , התפתחותו כמנהלרצ  קשייו ועל , של מנהל

כ* תהלי* הכנסת  .פתיותכאבי� ואכ, צרכי�,  בעלי תכונות מגוונותומביא אות� כבני אד�
 . יקורתיות ובמורכבותהשינוי בבית הספר מוצג בפרספקטיבה של 

 פותח ÍÂ�ÈÁ‰ Ò¯Ù ˙Ï·˜Ï ‰¯È‚Ò ˙�ÎÒÓהפרק הראשו� : פרקי�חלק לשלושה נהספר 
תיאור הימי� הראשוני� שלו בתפקיד , אבי בנבנישתי, בהיסטוריה האישית של המנהל

עקרונות הפעולה שפעל על , החל לעבוד כמנהלניתוח מצבו של בית הספר עת , הניהול

_____________ 

. מכללת סמינר הקיבוצי�, סביבתי וחינו� לשלו�, רכזת אקדמית של המגמה לחינו� לצדק חברתיחגית גור היא  2
 .עוסקת בהכשרת מורי� לשינוי חברתי במסגרת המרכז לפדגוגיה ביקורתית
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פתיחת חטיבת , גיוס המורי� לשינוי: נקודות ציו� בתהלי* שינוי בית הספר פנימה, פיה�
התאמת מגמות לחיזוק החזו� החדש , 1500! תלמידי� ל400!הגדלת בית הספר מ, ביניי�

עול� העסקי� קשר ע� העירייה והתחברות ל,  תקשורת–והתמודדות ע� המעגל החיצוני 
 . והטכנולוגיה המתקדמת

וב ושמעו� 'נפתח בביקור� של מיכאל גורבצ ‰ ÈÏÚ ¯·˘ÓÓÈ‰˘„Á ‰ËÈÏ˜Ïהפרק השני 
ששיק  את המעבר , הביקור היה רגע שיא של המורי� והתלמידי�. פרס בבית הספר

הפרק מתאר את קליטת . מדיסידנטיות ברוסיה לקליטה ואימו/ זהות חדשה בישראל
 ואת ÙÂÓ˙את מקומה של עמותת החינו* הרוסית , לי� הרוסי� בבית הספרהילדי� העו

, בית ספר מקצועי נמו*, ˘·Áאת המתח שבי� החלק של , השפעתה על עיצוב בית הספר
הפרק מתאר . עלית אינטלקטואלית רוסית של מקצועות מדעיי� ואמנות, ÙÂÓ˙והחלק של 

� ואת השוני והפערי� בי� הגווני� את המורכבות של שתי האוכלוסיות על הפערי� ביניה
ריקוד הטנגו של התרבות הרוסית ; השוני� של אוכלוסיית יוצאי ברית המועצות

 . המורי� וההורי�, ששותפי� לו התלמידי�, והישראלית בבית הספר

Ï‡ על חיי בית הספר והוא נקרא פיגוע בדולפינריו� הפרק השלישי עוסק בהשפעת ה
„Â˜¯Ï ˜ÈÒÙ�.  מערכת תמיכה  שבעקבותיה נוצרה וויה קשה ומזעזעתמתאר חהפרק

שבעה מתלמידי בית . מעוררת הערצהה, סולידריות ואחריות של בית הספר, מדהימה
את , את ההתמודדות ע� השכול, את האבל, הפרק מתאר את ההל�. הספר נהרגו בפיגוע

חזרה את הלוויות וה, התלמידי� וההורי� לתמיכה במשפחות, ההתגייסות של המורי�
 . את החיבוק החברתי ואת הקבלה אל חיק הישראליות בזכות האובד�, לשגרה

וסבל כאב ב, ד�בשכול ו נקובהכניסה לחברה הישראלית כרטיס שלקרוא ע� זאת מכאיב 
צרי* הא�  ? ומה ע� בתי ספר שלא הוכו בפיגוע?המפתחזה צרי* להיות מדוע . נוראי

ובתמורה ה� יתקבלו טחוני ילאתוס הב/ את הבאי� לארקשור  לאומי שיאסו�התרחש ל
 ? חברה הישראליתאל חיק ה

הרבה . כבוד לשפת המוצאוהדילמה של קליטה תו* שמירת תרבות המוצא בספר נידונה 
 אלה .ידי מוריה� לא לדבר רוסיתב� התבקשו או נדרשו יילדי� רוסי� בבתי ספר ישראלי

מקובל אצלנו הוא המודל הנקרא ההמודל .  יותרהאמינו שכ* ה� ילמדו את העברית טוב
ÎÍÂ˙È‰‰ ¯Â.  של קבלת התרבות הישראלית הדומיננטית ומחיקת , מודל של הטמעהזהו

מור שפת הא� י שבו יש מקו� לש,מופת מציע מודל אחר!שבחבית ספר . תרבות המקור
כבוד להורי� הספר מתאר את ה. מור סממני� תרבותיי� אחרי� וכבוד אליה�יהרוסית ולש

 .� לחיי ילדיה�יבלתי רלוונטיואת ההקפדה לא להפו* אות� לולדרכ� 

 בנבנישתי .צד זול שתי תרבויות זו חיותכ* מציע בית הספר מודל של רב תרבותיות שבו 
 בי� א� האיזוני� של בית הספר . של מציאת האיזוני� שנראו לו נכוני�הכותב על הדילמ

 אלה לא 5ְאות�ורואה ת העולי� אמכבד דילמה הרי שעצ� העיסוק ב, י� או לאיאידיאל
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 שיש לה� ג� אלה אלא 5ְ,טמע ולקבל על עצמ� את הישראליות כדבר נתו�ישצריכי� לה
  .אותה צובה וזכות לשמור על מה שנכו� לה� מתרבות� וא  לפתחיחלק בע

על שמנהל בית הספר ש� הדגש הרב .  בעיני האמצעי הוא הטוב והמעניי� מכול�פרקה
הוא משרטט את טיבו של .  מעורר חשיבה והערכה רבהשינויתהלי* התפקיד המורי� ב

ומראה לנו ג� , ללא עקיפה של המורי� או פגיעה בה�בתבונה ובסבלנות שנעשה שינוי 
אלא שלא יכולתי שלא לחשוב על . את ההתנגשויות והמורכבויות שיצרה בחירה זו

אה שבית הספר סגר את נר, ע� סגירת המגמות האלה; הילדי� שלמדו מכונאות ונגרות
 . שעריו בפניה�

על שמר א* בנבנישתי לא , נראה שמקו� תעסוקת� וכבוד� של המורי� נשמרו
 אחרי ,ד נגרות ומכונאות רכבוהילדי� המזרחי� שבאו ללמ. החלי אות� הוא ; התלמידי�

היו�  ה� בוודאי הולכי� .נעלמו מבית הספר, ידי מערכת החינו*בשמוסללו כל כ* נמו* 
בית הספר לא ש� לו כיעד לנתב אות� למסלולי� יותר גבוהי� או . תי ספר אחרי�לב

  .תגש� נית� לצפות שתאאולי זו משימה בלתי אפשרית של .נטגרציה ע� העולי�יצור איל

 הוביל את שבה לדר* ,א את הספר ע� הערכה גבוהה למנהל אבי בנבנישתיוגמרתי לקר
 לקבוצת הנערי� המסומנת כל כ* וטרדת באשרמא* ג� , תלמידי בית הספראת המורי� ו

וודאי שלא זכו ליהנות מהשינוי הנפלא , ה� אולי שילמו מחיר. נמו* בחברה הישראלית
 .  לחזור על הניסיו� הזה בלי לפלוט אות� לבתי ספר אחרי�נית�תהיתי א� . שעבר בית הספר

בבית ספר לוונטיי� נראו לי מאוד רהתייחסות לנושאי מגדר שבקריאת הספר חסרה לי ג� 
� יביחס היתי מה הת.  והמתמטיקהמחשבי�ה, כימיהה ,הפיסיקהמקצועות הש� דגש על 

 . יניה�שוויו� בלקד� ומה נעשה כדי  בנותלבני� 

הוסי  פור� האישי יבעוד ס.  נשארה חידה בעינישני הכותבי�של כתיבה המשותפת ה
הרוש� שזהו ספרו של אבי  את יוצרתבגו  ראשו� הכתיבה ,  לספראנושי וח�נופ* 

.  שליווה מקרוב את העשייה החינוכית בבית הספרולא של רמי אחיו, המנהל, בנבנישתי
ווי יאולי ל, דיאלוגי� ארוכי� בי� השניי�, התייעצויות, יכולתי לדמיי� שיחות ארוכות

למרות קרבת הד� בי� ,  אבל מודל חדש של שילוב אקדמיה ושדה לא מצאתי פה,בעבודה
יה ישלא נותר לי אלא לנחש מה היתה תרומתו האקדמית של רמי בנבנישתי לע. י�השני

 .  או מה היתה התרומה של השדה למחקריומיתמיוה
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ùéìàøùéá ùôðä úåàéøá éúåø : 
úåéâåñå úåîâî 

 úðéâ ìàâéå íøéáà éøåà)íéëøåò( 

  עמודי� 414. 2006. ריקובר'צהוצאת : אזור

3חנו* ירושלמי: סקר

 

 

מהאישי� הבולטי� בתחו� בריאות הנפש , ר� של אורי אביר� ויגאל גינתנראה שספ
 בנוגעבתקופת מעבר המתאפיינת באי בהירות : מופיע בעיתוי מתאי� ביותר, באר/

לפיכ* עשוי ספר חשוב זה לסייע . רותי בריאות הנפשיהתפתחותו של מער* שלעתידו ול
בחודשי� אלה עתידה . מדיניותקובעי אצל  ה�ציבור וב ה�בגיבוש עמדות רלוונטיות 

כנס לתוק  ולהשלי� את ילה, ויותרשנדחתה במש* עשור , הרפורמה בבריאות הנפש
רותי� האמבולטוריי� ישעל הרותי האשפוז הפסיכיאטרי ויש לעהעברת האחריות 

 רווחי�ות מקצועיות הסרפורמה זו משקפת הלכי רוח ותפי. מהמדינה לקופות החולי�
 מדגישי� את הצור* בהקטנת שיעורי האשפוזי� אלה. בעול� המערביכיו� במדינות רבות 

מגמה זו מהווה מהפ* מחשבתי בהדגשת . רותי� הקהילתיי�יהפסיכיאטריי� והרחבת הש
 שבעבר הורחקו ממנה והופרדו מהמוקדי� אלההצור* של הכללת� בקהילה של 

ה זו מהווה מגמ. בשל קשיי� תפקודיי� ומצוקה רגשיתשלה התרבותיי� והחברתיי� 
לת ערכי זכויות אד� חרצ  ולא כאירוע בדיד ובהמ חלקת החולי הנפשי כסבתפיג� מהפ* 

 . תו* נטילת אחריות חברתית רבה יותר בעניינ�, ג� על אוכלוסיית נפגעי הנפש

 רווחת� של בחשיבה על קידו�ת המצוקות הפסיכיאטריות וסשינויי� מפליגי� אלה בתפי
, מוש במסגרות חברתיות קיימות ובמשאבי� קהילתיי�תו* שי, אלה הסובלי� מה�

מופעלי� יותר ויותר לטובת הצרכני� באופ� המוגדר על יד� ומתו* חופש בחירה ושליטה 
מושגי ל בנוגעברור ששינויי� אלה מניבי� תהיות חדשות וספקות , ע� זאת. על גורל�

ציאות המדעית יסוד רבי� בבריאות הנפש ומצריכי� הגדרות מחודשות המותאמות למ
 נדרשי� לעיו� ,החלמה ורווחה נפשית,  כמו חולי,מושגי� שוני�. והחברתית הנוכחית

על רקע כל . גבולותיה� ומשמעויותיה� המעשיות, מחדש ולניסוח מחדש של תוקפ�
ספר� של אביר� וגינת מוסי  קולות ייחודיי� של כמה מחשובי הכותבי� והעוסקי� , אלה

המתייחסי� בפרקיו השוני� של הספר לנושאי� , פש באר/בפרקטיקה של בריאות הנ
 .העקרוניי� הללו כמו ג� לשאלות מעשיות וארגוניות

_____________ 

 .אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לבריאות נפש קהילתית, פרופסור חנו� ירושלמי 3
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רצ  י� יוצר,  שראו אור לפני מספר שני�אלהאלה שהופיעו לאחרונה ו, הפרקי� בספר
מאפשר הספר . לה�שישראלי !סטורייהיבט המספקי� התפתחותי של הסוגיות האמורות ו

במערכת המקצועית והציבורית שוני� פקטיבות הנפרדות של גורמי� לבחו� את הפרס
הצרכני� , קופות חולי�,  ממשלהמוסדות: בעלי עניי� בסוגיות בריאות הנפששה� 

כל הגורמי� הללו משתתפי� בשיח הציבורי . י� שוני�חברתיארגוני� הבודדי� ו
בפרקי . תיו והבנותיווס כל אחד לכיוונו על פי תפי,הסוגיות הרלוונטיותעל ומשפיעי� 

את הדינמיקה זהות ולנתח סיונות לינכ� הספר נית� למצוא ניתוח של מאבקי השפעה אלה ו
 .כלכלי המתפתח במערכת בריאות הנפש באר/ה!של התהלי* הציבורי והמקצועי

הראשו� עוסק המקב/ . קבצי� עיקריי�משלושה נחלקי� להמאמרי� המופיעי� בספר 
בעיקר בהקשר של הרפורמה , בהתפתחויותיה ובעיצובה, אר/במדיניות בריאות הנפש ב

קב/ השני מופיעי� מאמרי� המתארי� גישות מב. רותי בריאות הנפשיבמער* ש
על צרכיה , תרבותית של ישראל! לסוגיות בבריאות הנפש בחברה הרב שונותתיאורטיות

יכיאטרי קב/ השלישי מאיר את נושא התקת הדגש בטיפול הפסמה. ואפיוניה המגווני�
השלישי הוא המעניי� , קבצי�המ תשלושבי� מ. מהאשפוז אל בריאות הנפש הקהילתית

È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰  ,בנימי� מעוזמאמרו של ציי� במיוחד את בתוכו א. והמעורר יותר למחשבה
Ï‡¯˘È· ˙È�Â˘‡¯ ‰‡ÂÙ¯Â , העוסק בשילובה של הרפואה הראשונית במער* המטפל

 –המערכתי  בשינוימרכיב חשוב מצביע על המאמר . באנשי� הסובלי� ממחלת נפש
 ההתערבות המקצועית במצוקות הפסיכיאטריותמעדיפי� להעביר לגורמי� בקהילה את 

 .בידוד� של אלה הסובלי� מה�בהרחקת� ולהמשי* בבמקו� 

נפש התחנות לבריאות ה את פעילות� של תמנתחש,  דינה פלדמ�אחר כתבהפרק חשוב 
 ללא ,מרפאות רק בצורה מוגבלתהמער* התפתח עד עתה . באר/ בעשור האחרו�

התאמה להתפתחויות ללא יה ויהאוכלוסה המגווני� של התייחסות מספיקה ומקיפה לצרכי
בריאות הנפש שכ� מרפאות ,  למאמר זה חשיבות גדולה במיוחדיש. החשובות בתחו�

 השירותי� האמבולטוריי� לאוכלוסיית הצרכני� מת�אמורות להיות ציר מרכזי ב
 . מתמודדי� ע� קשיי תפקוד ומצוקות נפשיות קשותה

בעל הוא  ‡˜Â„„ÂÓ˙‰"˙Â„„ÂÓ˙‰" :˙ÂÈ·ÈÒÙ ÏÂÓ ˙ÂÈ·ÈË˙ ·ג� מאמרו של צביאל רופא 
הוא כתוב מתו* . זה מאמר ייחודי ושונה מהמקובל בספרות המקצועית. חשיבות מיוחדת

שפעותיה על חווייתו האישית של נפגע נפש המתמודד ע� קשיי� הנובעי� מהמחלה ומה
התמודדות ש� מעבר הנדרש כל כ* ל, בפרק זה מדגיש המחבר את המעבר שעשה. חייו

 י הקמתה של עמותת נפגעדר*מפסיביות לאקטיביות , אפקטיבית ע� קשיי מחלת הנפש
במה מסגרת קשה להגזי� בחשיבות הבאתו של פרק כזה לפרסו� ב. ‰˙Â„„ÂÓ˙נפש ה

וויה הסובייקטיבית של מתמודדי� כדוגמת רופא היכרות ע� הח. מקצועית וציבורית זו
 ואול�, צריכה להיות נקודת הפתיחה בכל דיו� מקצועי או ציבורי בנושא בריאות הנפש

פרספקטיבה אישית זנחו לאור* זמ� מדיניות בתחו� בריאות הנפש האנשי מקצוע וקובעי 
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י� רלוונטי יותר נראה שאלי .  רלוונטיותאי מסוגלות ואיזו של המתמודדי� בטענות של 
ואי� דבר שעשוי לקד� את המוטיבציה האישית של מתמודדי� לשיפור מצב� וחייה� 

חופש כדי שיזכו ל, הצבת� במרכז קבלת ההחלטותיותר מאשר ולהגשמת מטרותיה� 
 .על תנאי חייה� ועל שילוב� בתעסוקה ובחברה, השפעה על גורל�לבחירה ו

עמדות המשקפות את הגורמי� הנוגעי� וג עשיר של יש בו ייצ ו,גיוו� רב של סוגיותבספר 
ות המקצועיות סמיקוד הדיו� בשינויי המדיניות הציבורית ובתפי. נפש באר/הלבריאות 

לא נותר . בתחו� זה באר/החשובי� והחברתיות הופ* ספר זה לאחד הספרי� המקצועיי� 
 לקחת הנפשעל קובעי המדיניות בבריאות ישפיעו מסרי� שבו הספר והאלא לקוות ש

 . אחריות חברתית רבה יותר בקידומ� של אלה הסובלי� מהפרעות נפשיות קשות

 

ãåøååá íééçä : 
íéàåîåä íéøéòöå øòåð éðá ,úåéáñì ,

âñðøèå íéìàåñ÷ñéá'íéøãð 

äìéù àéâ 

  עמודי�227 .2007 .רסלינג,  סדרת מקור לביקורת התרבות! פטיש
4חני� מעיכי ועד� שילוני: סקרו

 

 

. ספרו החדש של עמיתנו גיא שילהעל על ההזדמנות שניתנה לנו לכתוב סקירה שמחנו 
, לסביות(בי� "כשני אנשי מקצוע שעובדי� מזה כמה שני� ע� נוער וצעירי� להט

אנו ערי� לכ* שכתיבה , פלסטיני� וישראלי�, )נדרי�'ביסקסואלי� וטרנסג, הומואי�
ובפרט כאלה המתמקדי� , בית"הטוהוצאה לאור של ספרי� חדשי� העוסקי� בקהילה הל

ולמעשה ג� להורי בני , במתבגרי� ומיועדי� לאנשי מקצוע מתחומי החינו* והטיפול
 . חזו� נפר/ באר/�אינ, הנוער הללו

בכוונתו להביא ידע עדכני מתחו� מחקר הנטייה המינית שבפרק ההקדמה מצהיר המחבר 
בתו� קריאת . לחברה הישראליתתו* חיבורו לתרבות ו, בקרב בני נוער בעול� ובישראל

שילה בהחלט מצעיד את קהל היעד של ספרו צעד גדול קדימה שהספר אנו מתרשמי� 
 .סלולה!לאמתמשכת ובדר* 

_____________ 

ס עד� "עו; ת בחברה הפלסטיניתלשונות מינית ומגדרי) הקשת" (אלקאוס"מנהלת ארגו� היא ק חני� מעיכי "עוס 4
 .רכז תוכנית הנוער והצעירי� בבית הפתוח לגאווה ולסובלנות בירושלי�הוא שילוני 
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שלושת הפרקי� . שילה בוחר לחלק את הספר לעשרה פרקי� עיקריי� ושני נספחי�
וש הנטייה תיאוריות של גיבב, לסבית!הראשוני� עוסקי� במשמעות של נטייה מינית הומו

שני הפרקי� . לסבית מפרספקטיבה של התפתחות היסטורית!תרבות הומובהמינית ו
, הבאי� מתמקדי� במצבי סיכו� ומצוקה של בני נוער הומואי� ולסביות וביציאה מהארו�

הפרקי� השישי והשביעי דני� . תו* כדי תיאור מערכת היחסי� בי� ההורי� לבני הנוער
בבית ספר ואחר כ* בצבא כשתי תחנות משמעותיות בחיי ב "בהתמודדות של נוער להט

נושא הקשרי� החברתיי� ב מתמקדהפרק השמיני . המתבגרי� והמתבגרות הישראלי�
. במי� ומיניות בקרב בני נוערד� שילה , ·Ò˜Ò ÏÚ ¯·„� Â‡Â,  בפרק התשיעי.ביי�"הלהט

 . נדר'מוקדש למבוא על נוער טרנסג, ‡�ÂÁ· ÌˆÚ· È¯ ,הפרק האחרו�

הנספח הראשו� מציג רשימה של .  שילה שני נספחי� חשובי� ציר פרקי� העיקריי�ל
 הואנספח המסכ� ה. ב"עבודות ומחקרי� שנערכו בישראל על צעירי� ונוער להט, ספרי�

 .ל הארגוני� ומקורות התמיכה הקהילתיי�עמעי� אינדקס משלי� לאיש ואשת המקצוע 

.  קלה ומסמני� אותו ככלי עבודה שימושימבנה הספר וסגנו� כתיבתו מאפשרי� קריאה
לפי תחנות משמעותיות בחיי הנער או הצעיר , שילה בחר לחלק את התוכ� לפרקי�

תרבות (בית "ולפי נושאי� ממוקדי� הקשורי� להוויה הלהט) צבא, בית ספר, משפחה(
מצאה ח� ). יחסי מי� ועוד, קשרי� חברתיי� בקהילה, מצבי סיכו� ומצוקה, הקהילה

הבחירה לשריי� בסו  הספר כמה דפי� לסקירה של מקורות התמיכה ג� נינו בעי
א� כי היה מקו� למידע עדכני , בית"נטיי� לעבודה ע� הקהילה הלהטוווהארגוני� הרל

כמו ארגוני� לקהל דתי ולקהילה , קהילות ייחודיות בקהילה!בכל הנוגע לתתיותר 
שהיו , י יסוד ומונחי סלנג בסיסיי�המציג מושג, וכ� למילו� מושגי� קצר, הפלסטינית

 .בי�"מקלי� על אנשי המקצוע את השיח ע� המתבגרי� הלהט

שהתוודענו אליה� , בי�" של נוער וצעירי� להט רבי�במש* השני� נחשפנו לסיפורי�
במסגרת העבודה ע� הקהילה כמו ג� , במסגרת הקבוצות השונות בבית הפתוח

הווי בית , היחסי� המורכבי� במשפחת�, רי�יו� של המתבגמסיפורי היו. הפלסטינית
בית ולפגוש "הפחד להצטר  לקבוצה להט, חוויית הבדידות הקשה והרצו� לנצחה, הספר

חוויות אלה ועוד היו הבסיס לייעו/ המקצועי שאנו מעניקי�  –� בה חבר לספסל הלימודי
‰ÌÈÈÁ חו� את ניסינו לב, זאתמלבד . ולמלאכת פיתוח השירותי� הייחודית במסגרות שלנו

„Â¯ÂÂ· ,של נקודת מבט� ג� מאלא , לא מנקודת המבט של אלה שמתמקדי� רק בתחו� זה
 עמוס תיקי� � שולחנרבי� מאיתנושכמו אלה , "סבירי�"איש או אשת המקצוע ה

רצינו . הרבה סבל וצערי�  מול עוולות העול� ורואי�שניצבאלה ,  קצר�ומשימות וזמנ
 .ש בספר ומה יהיה הרווח עבור� להשתמ ה�כיצד יוכלובחו� ל

בית "נקודת החוזק המרכזית של הספר היא בפירוק החומות הסוגרות את הקהילה הלהט
נטיי� וובתו* עצמה ובניסיו� המוצלח לסמ� אחריות משותפת של כל תחומי המקצוע הרל
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בפרק העוסק במצבי סיכו� ומצוקה , למשל, כ*. בי� הזקוקי� לעזרה" מתבגרי� להטכלפי
הגיוני וקליט בי� הנערי� המתוארי� ובי� , שוזר שילה חיבור מהיר) 92!75' עמ, 4ק פר(

ג� בפרק המבוא העוסק בתהלי* ; �"המורה והקב, ההורה, בית הספר שלה�, חבריה�
, מערכת החינו*, ש� נוכחי� ההורי�, )50!27' עמ, 2פרק (גיבוש הנטייה המינית 

. וא  כרו* אחריה� במהל* התבגרותוות� אהתקשורת והחברי� כמרכיבי� שהנער בוח� 
 של הסיפוראלא , פנימי של הקהילה ההיאה נהעניישילה מדגיש שאי� נושאי� אלה 

נער או נערה מהקהילה ששילה מציג בצורה מהימנה את האתגרי� . החברה כולה
משפיעי� על חוויות התו* מיפוי הגורמי� המשמעותיי� ,  מתמודדי� אית�בית"הלהט

 . קוהרנטיפשטות ובאופ�  והידע הקיי� ב העיקריותאת התיאוריותצליח להציג הוא מ. האל

אנשי מקצוע וטיפול  לפיהו,  שמורגשת רק בשני� האחרונות,שילה מחזק מגמהספרו של 
להתמודדות התגייס למעודדי� אותו  החוצה לקהל המקצועי ופוני�העובדי� ע� הקהילה 

 . בית"הטע� הבעיות הייחודיות של חברי הקהילה הל

מכיוו� , בי�"היתה זו בחירה טובה לשלב בפרקי הספר קולות וסיפורי� של מתבגרי� להט
בחירה זו מדגישה .  אינ� נשמעי� ואינ� מיוצגי� בתו* החברה בדר* כללהשקולות אל

ולא רק לנושא התיאורטי , ב"הספר מתייחס למהותו האנושית הרחבה של האד� הלהטש
היה מקו� לדעתנו להציג מגוו� קולות רחב יותר , חד ע� זאתי. של זהות מינית ומגדרית

 . שלעתי� קרובות נעדרות מהשיח הקהילתי, מורכבויות אופייניותעוד ולהצי  

היה אמירה מפורשת על המתח כולה  המרכזי שחסר לנו כמעט לאור* הקריאה מרכיבה
בי� ערכי� ליי� בי� ערכי� איש) בית"ג� בתו* הקהילה הלהט(הפנימי שיש לאנשי מקצוע 

 –ו כולנ. וביטוי של הכרה בקיומ� של הומופוביה ודעות קדומות ,ועקרונות מקצועיי�
 לפרק דעות כדיו, גדלנו על אות� ערכי� ונורמות חברתיות –� בי� והטרוסקסואלי"להט

בעצ� קיומה של קוד� כול  להכיר יש לדעתנו,  ולשאו  לשינוי תפיסתיהקדומות אל
 . ה עלינו כאנשי מקצוע ועל האנשי� שאנחנו עובדי� אית�הומופוביה ובהשפעת

בית והאיזו� הראוי שנעשה בי� "מצאה ח� בעינינו הרוח החיה שבה מוצגת הקהילה הלהט
ואול� . הווי וגאווה, סיכו� ותמיכה לבי� דגשי� של חיי תרבות פורחי�, ההיבטי� של סבל

חבל ). 208!193' עמ, 10פרק  (¯�„' �ÂÁ· ÌˆÚ· È�‡–‚Ò�¯Ë ¯ÚÂ¯  בפרק נקטעהמגמה זו 
לנו על הבחירה להציב פרק זה בסו  הספר ועל כ* שהוא מתמקד כמעט א* ורק 

בלי לשק  את ההווי התרבותי המתפתח , נדרית'במרכיבי� הקשי� של ההוויה הטרנסג
את ער* החיי� החדשי� שרוכשי� הצור* בקהילה ייחודית זו ובלי להבליט די 

 . רי� שינוינדרי� רבי� שעוב'טרנסג

בלי לקחת , התמקדות בתיאוריות מערביות קלאסיות בלבדהמכא� נגזרת ג� ביקורתנו על 
בית בישראל תו* הצגת "תרבותיי� של הקהילה הלהט!בחשבו� את המאפייני� הרב

בהקשר זה נית� לציי� את . סיפורי� ממגוו� מצומצ� של חוויות ותרבויות באר/
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המהווה היו� את הבסיס לרוב המחקר , וויריתההתייחסות המצומצמת לתיאוריה הק
התייחסות מקיפה היתה מחפה על ההצגה הצנועה יחסית של . המערבי הנעשה בתחו�

לנזילות בזהות המינית והמגדרית , ומדגישה את האפשרויות לשונות,  יותרתמונה מורכבת
של הצגה עשירה יותר ". מקובלות" לתבניות חברתיות הואת קישור� של זהויות אל

 בסופו של ,ולאפשר, תפיסות אלה יכולה היתה לאתגר את קהל אנשי המקצוע והמטפלי�
של זהויות יותר  ג� לבני הנוער והצעירי� המתמודדי� ע� שאלות דומות מרחב מכיל ,דבר

 . רבות ומגוונות

 ליצור כדי, אנו מביני� את שיקוליו של המחבר לוותר על כמה מהדברי� שהובאו לעיל
יחד ע� . בית"וני ובלתי מאיי� ע� קהל אנשי המקצוע מחו/ לקהילה הלהטדיאלוג ראש

ולשרטט בפרק מסכ� את המש* הדר* שיש , היה מקו� בעינינו לסמ� מה חסר, זאת
להיטיב את השירותי� הניתני� כדי  –ת במחקר ובעשייה מקצועית משותפ –ת לעשו

 . בי�"למתבגרי� להט

„Â¯ÂÂ· ÌÈÈÁ‰ל ספרי� ומאמרי� שנכתבו בנושא בשפה  מצטר  לשורה מצומצמת ש
עובדה זו ). 209' עמ, עבודות ומחקרי� שנערכו בישראל, ראו פרק ספרי�(העברית 

שכ� ספר אחד אינו , הערות על הטעו� שיפורהמשקל ומקטינה את , מכפילה את תרומתו
 ינוהערותאנחנו מבקשי� להתייחס לעל כ� .  של כל הקוראי�יכול למלא את כל הציפיות

 .*המשבמחקר ופרסו� , המלצה לכתיבהלעיל כאל 

את  אנשי מקצוע ומטפלי� רבי� ימצאו .אנו ממליצי� בחו� על היכרות ע� הספר, לסיכו�
עצמי ונכונות העבודה על , דיאלוג ישירהוא יעודד מקווי� שאנחנו ו, ישימושהספר 

ת וההסברי� לצד התשובו, תפקידו של ספר זה. להיחש  לתכני� שהיו טאבו במש* שני�
 שיאפשרו ,שיחפיתוח להצפת מורכבויות ול, שאלותלהיות ג� זרז להעלאת , שניתני� בו

 .בי�"קידו� של המחקר ושל המעשה המקצועי למתבגרי� להט
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בכל  מתקיימות מאז תו� מלחמת העול� השנייה, בתצורת� המודרנית, מדינות רווחה
המשברי� , תורגמו אימי המלחמה, ללא יוצא מ� הכלל, בכול�. מדינות המערב המפותחות

בחיי אד� ורכוש לפרשנות חדשה של מחויבות  הרס התא המשפחתי והאובד�, הכלכליי�
 ונקבעו מסגרות חדשות של התייחסות להבטחת ,� שונוהחוקי. החברה כלפי אזרחיה

הבטחת קיומו בכבוד לאחר גיל , פני סיכוני� בריאותיי�מהגנתו , קיומו בכבוד של הפרט
מגזר המתחילת שנות השבעי� למאה העשרי� החלו ארגוני .  וכיוצא באלההעבודה

הרחיב ולשפר  חלק� מתו* רצו� ל;שלישי לפעול לצד� של מערכות הרווחה הציבוריותה
 וחלק� מתו* רצו� ,את השירותי� הניתני� לאזרחי� באמצעות המערכי� הציבוריי�

. תופעה זו משותפת לכל מדינות הרווחהג� . ח הממסד הלאומיילפעול בתחומי� שהזנ
בה� שבאי� לידי ביטוי בתחומי� אלה . הבדלי� רבי� בי� מדינה למדינהיש , יחד ע� זאת

ביחסי� שבינ� , בדרכי המימו� שלה�, בהיקפי פעילות�, רטיי�עוסקי� מערכי הרווחה הפ
 . זה על זהלבי� הממסד הלאומי ובהשפעות ההדדיות של שני המגזרי� 

פני קוראיו את מגוו� ההבדלי� הנוגעי� ליחסי הגומלי� למבקש להציג שלפנינו ספר ה
ניתוחי� שבי� המגזר הפרטי לציבורי בתחומי הרווחה ולהמחיש עד כמה יש להיזהר ב

כל ניסיו� לניתוח השוואתי היא שהטענה הבסיסית המוצגת לאורכו של הספר . השוואתיי�
ג� א� נמצא זהות שהכותבי� טועני� . מוגבל ולא ממצההוא דיסציפלינרי !תחו� אינטרב

באחד או יותר ממאפייני הרווחה וג� א� נוכל להצביע על דפוסי� דומי� של שיתו  
 אי� הדבר מעיד בהכרח על זהות בשאר מאפייני הרווחה ,יבוריפעולה בי� מגזר פרטי לצ

  . כמעטללא רלוונטיעליו הצבענו דמיו� שאת ההופ* מה שלטענת� . הלאומיי�

במדינת הרווחה הבריטית ומטבע הדברי� ממעט מאוד להביא , רובו ככולו, הספר עוסק
) שרת המאמרי�שלושה מתו* ע(במקרי� בודדי� . נתוני� השוואתיי� ממדינות אחרות

בכ* מקווי� המחברי� להעשיר את . מובאי� מקצת נתוני� הנוגעי� למדינות אחרות

_____________ 

. עופר אריא� מרצה במכללת עמק יזרעאל ומתמחה בסוגיות הנוגעות בתפר שבי� כלכלה לפוליטיקהר "ד 5
 Á· ˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÏÎÏÎ ˙ÂÈË¯˜ÂÓ„ ˙Â¯– ‰¯˜Ó· ÔÂÈÚ·האוניברסיטה הפתוחה עתידה להוציא בקרוב את ספרו 

ÈÏ‡¯˘È‰. 
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יש בכ* כדי להבליט עוד יותר את חולשתו , לטעמי. הסקירה ולהעמיק את הניתוח המוצע
והעיו� בו , ע� כותבי אסופת המאמרי� נמני� שורה של מומחי� בריטיי�. של הספר כולו

פוליטיי� ואידיאולוגיי� שהיוו , דה על מכלול שינויי� חברתיי�אכ� מציע אפשרות עמי
את הרקע לשינוי דפוסי רווחה בבריטניה מאז מלחמת העול� השנייה ועד מחציתו 

תחומי ההתמחות של הכותבי� ה� . הראשונה של העשור הראשו� למאה העשרי� ואחת
 . י וניתוח מדיניות בריאותמינהל ציבור, מדעי המדינה, סוציולוגיה, ניתוח מדיניות חברתית

ולפיה מערכי רווחה לאומיי�  ,מציגי� טענה מרכזיתהמשתתפי� בספר כותבי� עשרת ה
!ומגופי� חו/) מימו� והפעלה ציבוריי�(בעיד� המודרני מורכבי� מגורמי� ממסדיי� 

יחסי הגומלי� בי� המערכי� האלה משפיעי� מהותית על ; )המגזר השלישי(ממסדיי� 
עוד נטע� בספר שכאשר דני� בשינויי� המתחוללי� . ה הכללית במדינהתוצרי הרווח

!מגזר עסקי, שוק כלכלי, מדינה(בתחו� זה יש לקחת בחשבו� לא רק את הממד הממסדי 
ג� את השינויי� , ואולי בעיקר, אלא, )פורמלית של אזרחי� טובי לב!מתנדב ועשייה לא

יק  שירותי הרווחה הכוללי� התעסוקתיי� והכמותיי� המשפיעי� על ה, החוקתיי�
 . ועומק�

הוא ג� כותב את  ו,הספר את הטענה המרכזיתפתח מציג ב, העור* Powell(,6 (פאואל
 .  אדו� בשניה� בהמשכה של הסקירה7.מסכ�המאמר ה

 מציג פרספקטיבה היסטורית של יחסי הגומלי� בי� Stewart(8 (סטוארטמאמרו של 
הרקע שומסביר , ה שלאחר מלחמת העול� השנייהבמדינות אירופמגזר פרטי לציבורי ה

 פאואל טוע� ששינויי� של .להתפתחות התופעה המשותפת ייחודי לכל מדינה ומדינה
בכל אחת מהמדינות ומציע לבחו� את מערכי הרווחה המשתני�  ממש חלי� לאור* השני�

 . לאור� של שינויי� במבנה החברתי הייחודי

ל מדיניות הרווחה הוא למעשה ויכוח אודות תפקידה מסביר שהוויכוח ע Lund(9 (לאנד
באיזו צורה היא נדרשת לפעול , מה היא מחויבת לעשות: של המדינה בחברה המודרנית

לאנד מסביר שבמהל* שנות . ועל חשבו� מה נית� להציע שירותי רווחה מסוגי� שוני�
 מביאה איתה השבעי� גוברת בבריטניה המודעות לכ* שהרחבת שירותי רווחה ציבוריי�

מהמאמר עולה שמאז שנות השבעי� . ג� מידה של הגבלת חופש הבחירה של הפרטי�

_____________ 

 :ראו  6

Powell, M. “The Mixed Economy of Welfare and the Social Division of Welfare” (p.p. 1-15). 
 :ראו  7

Powell, M.”Conclusion: Analyses in the Mixed Economy of Welfare and the Social Division of 
Welfare” (p.p. 221-236). 

 :ראו  8
Stewart, J. “The Mixed Economy of Welfare in Historical Context” (p.p. 23-37). 

 :ראו  9
Lund, B. “State Welfare” (p.p. 41-56). 
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למאה שעברה מצטמצמת מאוד מעורבות� של הרשויות המקומיות בבריטניה באספקת� 
עוד מתברר שהממשלה מושכת את ידה מאספקה ומימו� של ; הישירה של שירותי רווחה

תפקידיה המסורתיי� בידיה� של היזמי� שירותי� רבי� ולמעשה מפקירה רבי� מ
  .העסקיי�

מתחקה אחר כלל השינויי� שחלו בבריטניה מאז ימי מרגרט  Drakeford(10 (דרייקפורד
הוא טוע� . ועד תחילתה של המאה העשרי� ואחת) שנות השמוני� למאה שעברה (ר'תאצ

י� ר החל תהלי* של העברת האחריות לאספקת שירותי רווחה מהידי'שבימי תאצ
הוא מראה שתהלי* זה התגבר מאוד במהלכה של ; הכלכלי!הציבוריות אל השוק הפרטי

סו  שנות התשעי� ותחילתה של המאה העשרי� (תקופת הכהונה השנייה של טוני בלייר 
דרייקפורד טוע� שתהלי* זה מכרס� בצורה מהותית באחד עקרונות היסוד ). ואחת

הוא מראה עד כמה הפכה . עקרו� השוויו� –שעליה� נבנתה מדינת הרווחה המודרנית 
המערכת הציבורית בבריטניה ללא שוויונית ומסביר שבכ* היא שומטת למעשה מתחת 

 . רגליה את ההצדקה הבסיסית לקיומה

ה� קובעי� שדווקא . מצביעי� על תופעה מרתקת Alcock & Scott(11 (וסקוטאלקוק 
הוא שיצר ) מגזר שלישי (�ולונטרייהגידול בהעברת כספי המדינה אל ארגוני הרווחה הו

הכביד על אספקת שירותי רווחה ודרדר מאוד את יכולת� , מאבקי� כוחניי� בי� ארגוניי�
 הקושי –ה� מצביעי� על עוד בעיה . של ארגוני המגזר השלישי לפעול בצורה מועילה

�  קמי� ומתפרקי�ארגוני� וולונטריי, לטענת�. הגובר באיסופ� של נתוני� מהימני�
ובדר* כלל נמנעי� מלהשקיע באיסו  או בעיבוד של נתוני� סטטיסטיי� , חדשות לבקרי�

 עובדה –בשל כ* מאגרי הנתוני� הציבוריי� הופכי� לפחות מעודכני� . �רלוונטיי
 . המוסיפה קושי על זה המתואר

הדרגתי , מצביעות על שינוי חיובי קט� Arksey & Glendinning(12 (גינוגלנדינארקסי 
שהחוק לא החלט לא מספיק בהתייחסות� של מערכות הרווחה הציבוריות לאוכלוסיות וב

) בי� בשל חוסר שימת לב ובי� א� בכוונת מכוו�, בזמני� שוני�(מסיבות שונות כלל אות� 
, את הפתרו� מספקי� המשפחות וקרובי משפחה רחוקי�. במסגרת הביטוח הציבורי

 מסיבות רבות ושונות מדובר בתופעה ההולכת .החברי� והמכרי� הנושאי� בנטל הטיפול
ארקסי וגלנדינינג מתארות את התהלי* ומצביעות על המחיר החברתי והכלכלי . ומתפשטת

_____________ 

 :ראו  10
Drakeford, M. “Private Welfare” (p.p. 61-78). 

 :ראו  11

Alcock, P,, Scott, D. “Voluntary and Community Sector Welfare” (p.p. 83-101). 
 :ראו  12

Arksey, H., Glendinning, C. “Informal Welfare” (p.p. 107-121). 
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 מציג במאמרו את השינוי המתחולל בשיטת המיסוי Sinfield(13 (נפילדסיי. הנלווה אליו
 זו ואיל* מנקודת זמ�שהוא מסביר ). 1999משנת (בבריטניה מאז סו  המאה העשרי� 

פערי� חברתיי� ופערי , פיגור סביבתי, בחרו הבריטי� להתמודד ע� תופעות כמו עוני
באמצעות המס מחלקי� הבריטי� מחדש . הכנסה על ידי שימוש נרחב במערכת המיסוי

את ההכנסות במשק הלאומי תו* שה� מטילי� עומס מיסוי כבד על העשירוני� העליוני� 
השפעות מרחיקות לכת על מערכי נוי בשיטת המיסוי שישלינפילד מסביר יס. במשק

לצד . והוא מאפשר לממשלה לצמצ� את פעילותה הישירה בתחו�, הרווחה הציבוריי�
שינוי שיטת המיסוי מושכת הממשלה את ידה מאחריות כלפי אוכלוסיות שונות ומעבירה 

זה , תולטענ. את האחריות להתמודדות ע� בעיות הרווחה שלה� לידי המגזר השלישי
שינוי מדיניות משמעותי אשר הציבור אינו ער לו ולפיכ* ג� לא חיווה עליו את דעתו 

הוא מציע שמחקרי� עתידיי� יתמקדו בלימוד התופעה ויבחנו את . במונחי� דמוקרטיי�
 . מכלול השפעותיה על מדיניות הרווחה המוצהרת של הממשל

קי� בבריטניה מתגמלי� את  מראי� שג� המעסיBrunsdon & May(14(ברנדסו� ומאי 
יש בה� המציעי� למועסקי� ביטוח . עובדיה� באמצעות תגמולי� מתחו� הרווחה

הבטחה לתגמול בגי� אובד� , אחרי� כוללי� בתנאי ההעסקה ביטוחי בריאות; פנסיוני
המאמר מצביע על הבדלי� גדולי� בי� המעסיקי� בנוגע למה . כושר עבודה וכיוצא באלה

בחלק מהמקרי� מדובר בביטוח . בדיה� כתוספת על שכר� המוסכ�שה� מציעי� לעו
בחלק אחר מדובר , )באמצעות ניכוי משכרו(בסיסי מאוד שנעשה על חשבו� העובד 

כשחלוקת הנטל (בביטוח מקי  ונדיב שאת עלותו מממני� העובד והמעסיק ג� יחד 
 והמוטיבציה תמהמאמר עולה שהסיבות ההיסטוריו). משתנה מעת לעת וממעסיק למעסיק

הייחודית של כל מגזר תעסוקתי ה� שקבעו במידה רבה את מאפייני הביטוח המוצע 
בשני� הסמוכות למלחמת העול� השנייה הציעו מעסיקי� בתחו� : למשל. לעובדי המגזר

ע� השני� . התעשייה הכבדה ביטוח בריאות בשל הפגיעות הרבות שעובדי� נחשפו לה�
שלעתי� אינה קשורה כלל , נו במתכונת מחייבת כלל ענפיתהוסדרו ההסכמי� השוני� ועוג

 . ועיקר ע� המניע לגיבוש הסכמי� אלה מלכתחילה

 מביא במאמרו שלל נתוני� המשווי� היבטי� שוני� של מדיניות רווחה Hill(15 (היל
מקצת הנתוני� עוסקי� . באופ� השופ* אור על מכלול של הבדלי� בי� המדינות השונות

בחלק מה� כוללת ההשוואה ג� מדינות , דינות אירופה לבי� עצמ�בהשוואה בי� מ

_____________ 

 :ראו  13

Sinfield, A. “Tax Welfare” (p.p. 129-143). 
 :ראו  14

Brunsdon, E., May, M. “Occupational Welfare”, (p.p. 149-176) 
 :ראו  15

Hill, M. “The Mixed Economy of Welfare: A Comparative Perspective” (p.p. 177-195). 
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הכותב לא ). אוסטרליה וקנדה, זילנד!ניו, למשל יפ�(מפותחות מחו/ ליבשת האירופית 
אלא , התכוו� להביא אסופה כוללת של נתוני� המאפשרת השוואה יסודית בי� המדינות

בחלקה של ההוצאה , וח פנסיונילהציג נתוני� אחדי� הנוגעי� בחלוקת הנטל למימו� ביט
בחלקה של ההוצאה הציבורית מכלל הוצאות , הפרטית לצורכי בריאות בתוצר הלאומי

בחלקה של ההוצאה הציבורית בכלל ההוצאה הלאומית לחינו* , הרווחה הלאומיות
שלל הנתוני� ההשוואתיי� המובא משרת את כותב המאמר לשני צרכי� . וכדומה
מחיש באמצעות� שלמרות שלל ההסתייגויות המוכרות בכל הוא מבקש לה: עיקריי�

נית� לעשות בנתוני� ההשוואתיי� שימוש המאיר נקודות , הנוגע למחקרי� השוואתיי�
למשל העובדה שיש מדינות הנוטות באופ� מסורתי להרחיב את נטל : מרכזיות וחשובות

 בעוד אחרות ,מימו� מער* שירותי הבריאות ולהטילו על שכ� הציבור באופ� פרטי
היל מסביר שג� א� . מגדילות את חלקה של הממשלה ומצמצמות את הנטל על הפרטי�

הרי שהשונות במאפייני חלוקת נטל , בשתי המדינות היקפי ההוצאה הלאומית זהי�
הוא מראה שיש בהשוואה . המימו� עושה הבדל של שמי� ואר/ בי� מדינה אחת לרעותה

הצור* השני .  שלא היינו ערי� לה� אלמלא נעשתהעצמה כדי להבהיר קשיי� ומגבלות
היל מסביר . של המחבר נעו/ ברצונו להמחיש עד כמה מורכבת ורבגונית מדיניות הרווחה

ממדיות של סוגיות הרווחה השונות מחייבת בנייתו של מודל הכולל משתני� רבי� !שהרב
יי� יותר מהנעשה נית� יהיה לעשות בממצאי� ההשוואת, ורק לכשתסתיי� בנייתו, מאוד

 . במאמרו

 בעמידה על הקשר שבי� התפתחות� של כלכלות ד� Yeates(16 (מאמרו של ייטס
גלובליות וארגוני� כלכליי� רב לאומיי� לבי� דפוסי השינוי המתחוללי� במערכי הרווחה 

הנשלטי� , לאומיי�! המאמר מסביר שהגידול המתמיד בגופי� כלכליי� רב.הלאומיי�
, פרטיי� המעסיקי� עובדי� ממדינות שונות באזורי� גיאוגרפיי� נבדלי�בידי אילי הו� 

, שהופקדו באופ� מסורתי בידי המדינות, מעביר חלק נכבד מתפקידי הפיקוח וההסדרה
ויכולת� , העוצמה הכלכלית הבלתי נתפסת של הגופי� הללו. לידי החוק הבינלאומי

, אינטרסי� הכלכליי� שלה�לכפות על מדינות שלמות דפוסי התנהלות המתאימי� ל
מחייבות העמדה של גופי� חזקי� לא פחות אשר ידאגו לשמור על האינטרסי� הרווחתיי� 

 . של המועסקי� על יד�

בדברי ההקדמה מצהיר פאואל על מטרותיו . הספר נפתח ונחת� במאמריו של העור*
ודות מדינת הוא טוע� שבדיו� ובמחקר האקדמי א. העיקריות של קוב/ המאמרי� שלפנינו

את הקשר בי� , למשל, שעמ� נית� למנות, הרווחה הוזנחו ע� השני� תחומי� מרכזיי�
 וההסדרי� החברתיי� �גופי� מוסדיי� והסדרי� שלטוניי� לשלל הגופי� הוולונטריי

_____________ 

 :ראו  16

Yeats, N. “The Global and Supra-National Dimensions of the Welfare Mix” (p.p. 199-216). 
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פאואל מסביר שלצד התופעה החברתית . והמשלימי� את מער* שירותי הרווחה לגווני
ליי� והתנדבותיי� המשלימי� או מחליפי� מערכי� של הסדרי� לא פורמ, המתרחבת

ממשי* המחקר בתחו� להתמקד דווקא בשאלות הנוגעות לממסד , ציבוריי� ומוסדיי�
הספר עוסק בהצלחה רבה , כפי שנית� היה להתרש� מהמאמרי� שהוצגו לעיל. הרשמי

 .בסיקורה של התופעה ובהצבעה על חשיבותו הגוברת של המגזר השלישי בבריטניה

, מטרה אחרת של הספר היא הרצו� להבהיר שמודל הרווחה הבריטי אינו היחיד הקיי�
לנקודה . שהוא לאו דווקא המוצלח ביותר ושהוא עובר ע� השני� שינויי� רבי� ומהותיי�

 . א* אי� היא מובהרת באופ� המניח את הדעת, זו יש אמנ� התייחסות מסוימת בספר

יתרונו הגדול בפשטות . ערו* בצורה בהירה ונגישה הכתוב כספר לימוד ו,זהו ספר קריא
 יש ,יחד ע� זאת. בה מוצגי� הנושאי� ובתובנה המתלווה לקריאת כלל המאמרי� ברצ ש

וממעט מאוד ספר ממוקד במדינת הרווחה הבריטית ה. בו ג� חסרונות לא מבוטלי�
י� באשר ככזה אי� בכוחו להאיר את עיני הקורא. בהצגת� של נתוני� ממדינות אחרות

אי� בו ג� כדי . למידת הייחוד או השוני שבי� המקרה הבריטי הנדו� לבי� המקרי� האחרי�
רוב� או , להציע תובנה באשר לשאלה א� השינויי� המתחוללי� בבריטניה ה� כול�

מקצת� תולדה ישירה של שינויי� פנימיי� בחברה והממשל הבריטיי� או אולי קשורי� 
וצי� ומגבלות הנגזרי� על החברה הבריטית בשל שינוי פני דווקא במכלול רחב של איל

 . המפה הגלובלית

, אי לכ*). אמצע המאה העשרי� ועד ימינו(סקירתו לעת החדשה ממש הספר מצמצ� את 
הרצו� להציג את . אי� בו ולו שמ/ נגיעה בכל שהתחולל קוד� לאמצע המאה העשרי�

 הוא נוגעש� להפשטת יתר של הסוגיות  לעתי�הדברי� באופ� בהיר ואחיד ככל שנית� גור
 על א  הצהרת העור* שהדיו� בסוגיות הגלובליות שבו משתתפי� הכותבי� בספר .בה�

אי� בספר ולו אזכור , מאפשר התבוננות על מדינות רווחה מפותחות כמו ג� שאינ� כאלה
  .אחד המתייחס ישירות למדינות העול� השלישי

 המודרני מתמקד יתר על המידה בשאלות הנוגעות פאואל טוע� שחקר מדיניות הרווחה
הציבוריי� שגובשו לטובת !לקשר שבי� כלכלת השוק הפרטי לבי� ההסדרי� המוסדיי�

הוא מסביר שבשל העיסוק הרב בנושא שלעיל הוזנחו . מת� שירותי רווחה ציבוריי�
וני ואי� בנמצא עבודות המתמקדות בהבנת יחסי הגומלי� שבי� ארג, תחומי� חשובי�

מטרתו של הספר , מסביר פאואל, לפיכ*. המגזר השלישי לסוגיו לבי� המגזר הציבורי
 .שלהל� הוא התמקדות דווקא במגזר השלישי על היבטיו השוני�

המחקר המודרני עוסק ג� עוסק ביחסי� שבי� המגזר . העובדות קצת שונות, דא עקא
ה שרק בעשור האחרו� מה שמדויק קצת יותר הוא העובד. השלישי לציבורי ולפרטי
; קוד� לכ� ה� זכו לשלל הבחנות. È˘ÈÏ˘ ¯Ê‚Ó בש� הכולל �מכוני� ארגוני� וולונטריי

ארגוני� למטרות רווח לעומת ארגוני� שלא , ממלכתי מול שוקי, פרטי מול ציבורי: למשל
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ייתכ� שפאואל מתכוו� למאפייני . גופי� מוסדיי� לעומת חו/ ממסדיי�, למטרות רווח
, על כ* יש ג� להוסי . א� כ* הוא הדבר חבל שלא הודגש דיו. בריטניה לבדההמחקר ב

 mixed!הדיו� הכלכלי המסורתי אודות ה. הסתייגות הנוגעת לשמו של הספר, לדעתי
economyובעצימות גוברת 18,17! המתקיי� במדינות המפותחות מאז סו  המאה ה 

. על עלויות ותועלות כלכליות הוא הרבה יותר מוויכוח 18,לאחר מלחמת העול� השנייה
למעשה מדובר במחלוקת עקרונית הנוגעת לשאלה עד כמה מותר לחברה לפגוע בתוצרי� 

זהו בעיקרו . רווחתי מסוג מסוי�!הכלכליי� של המשק בשל הרצו� להבטיח צדק חברתי
, במדינות השונות ולאורכה של התקופה כולה, ויכוח אידיאולוגי ופוליטי המתורג�

העובדה שאי� בקוב/ שלפנינו התייחסות למשמעות . חודיות לכל חברה וחברהבדרכי� יי
הפוליטית והחברתית שיש לקשר שבי� הנתוני� הכלכליי� להתפתחות בתחומי הרווחה 

מעניי� שלמרות האמור בוחרי� כותבי� , ע� זאת. יש בה כדי להפו* את הדיו� כולו לעקר
רי� עליה� דווקא במונחי� של שינוי לא מעטי� בקוב/ להציג את השינויי� שה� מדב

). למשל אחוז ההוצאה הפרטית לבריאות מכלל התוצר הלאומי הגולמי(כלכלי יחסי 
להערכתי הוויכוח אודות מדיניות רווחה מודרנית הוא לא ויכוח אודות התיאוריה 

זהו ויכוח שעבר מ� העול� והסתיי� לא מכבר ע� פרסו� ספרו . הכלכלית השולטת בכיפה
אי� היו� ולו מדינת רווחה אחת שבסיס התנהלותה הכלכלית אינו שעו� על . ד� סמיתשל א

לפיכ* יש להבי� שדיו� ציבורי על הכלכלה הלאומית ועל . התיאוריה התחרותית של סמית
מקומה של הכלכלה הפרטית בחברה הוא למעשה בירור מחודש של גבולות מדינת 

 ומאז התפשטה תופעת הסחר הכלכלי חוצה –מזה כמעט עשרי� שנה .. הרווחה המודרנית
 הוויכוח –) אותו אנחנו מכני� בעת הנוכחית תופעת הגלובליזציה(הגבולות הלאומיי� 

כלומר על המחיר הראוי שחברה צריכה או יכולה לשל� , הוא לא על המה כי א� על האי*
יישאו בנטל ועל השאלה מי ה� אלה שראוי ש, בגי� רצונה לקיי� נורמות קיו� מסוג מסוי�

העיקרי למימו� התופעה וכיצד נית� להבטיח שלא יהיה בה כדי לפגוע באינטרסי� 
 .המשותפי� של כלל החיי� בחברה

הספר שלפנינו מתאי� בעיקר לאלה המבקשי� לעמוד על תפקידו של המגזר השלישי 
באספקת שירותי רווחה בבריטניה ומעונייני� להכיר קצת יותר מקרוב את השינויי� 

אי� מקו� להציעו לקורא , לטעמי, א� כי, זהו ספר ראוי וחשוב. תחוללו בה בתחו� זהשה
הספר יתאי� מאוד למי . המתעניי� בהתפתחות מושג רעיו� מדינת הרווחה המודרני

שמבקש להתעדכ� באשר להתפתחויות בבריטניה והוא כבר מכיר מקצת הנושאי� 
 .הנוגעי� לסוגיה בהקשרה הרחב יותר

_____________ 

 Smith, A. The Wealth of –זו השנה בה מתפרס� ספרו האלמותי של אד� סמית .  ואיל�1776וליתר דיוק   17
Nations. 

ה ואיל� מאמצות כל מדינות המערב את תפיסת מדינת הרווחה המבוססת על עיקרי השיטה הכלכלית של אשר ממנ  18
 .אד� סמית
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ספרו של יוסי דהא# מוקדש לדיו# התיאורטי אודות צדק חברתי שהתפתח בעקבות פרסו

המחבר מציג מספר תיאוריות של . 1971 בשנת – ˙Ï˘ ‰È¯Â‡È ˆ„˜ –ו# רולס 'ל גספרו ש

הוא ד# בכל פרק בנפרד . צדק חברתי שפותחו לאחר רולס ובמידה רבה כתגובה לספרו

וכ# מצביע על הרלוונטיות , מה היא פותרת ומה הביקורת עליה, בתיאוריה מרכזית אחת

הספר פורס לפני הקוראי
 את . יות בישראלשל תיאוריית הצדק המסוימת לסוגיות חברת


ומביא לראשונה בשפה העברית מבוא ממצה , מושג הצדק החברתי על גווניו השוני
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לסיכו
 ד# המחבר באי שיוויו# גלובלי בי# . ומלומד של השאלות המרכזיות בתחו
 זה

 וכ# בקשר בי# צדק חברתי לבי#, מדינות ובהשלכותיו על אי השוויו# בתו$ המדינה

פוליטיקת הזהויות ובשאלה מה מידת האוטונומיה שנית# להעניק לקבוצות זהות שונות 

ומה השפעת פוליטיקת הזהויות על מדיניות הצדק החלוקתי הנובעת מתחושת סולידריות 

 . חברתית כללית

 

äéöæéìáåìâ 

ïéðç áã 
 . 2007.  ההוצאה לאור–משרד הביטחו# . ספריית אוניברסיטה משודרת: תל אביב

117
  עמודי

הספר פותח בהבטחות שמייצג המושג . דב חני# כתב ספר מבוא ביקורתי על הגלובליזציה

הבטחות אלה מבהירות את קסמו של . לשגשוג חברתי ולשלו
 עולמי,  לביטול גבולות–

אליבא דחני# הגלובליזציה מייצגת ג
 את שבירת . ג
 את המיתוסי
 הקשורי
 בווהמושג 

ה עד שנות י בארצות המערב מסו- מלחמת העול
 השנינשמר ש,הססטוס קוו החברתי


ה בשכר הריאלי של כל שכבות יהסדרי רווחה ועלי,  של תעסוקה מלאה,השמוני

חלשות יה, נסיגת מדינת הרווחה,  בי# היתר,מאפייני הגלובליזציה ה
. יהאוכלוסיה

ל
 הגלובלי את העו. טחו# החברתי והיציבות בעבודהי הבק�העבודה המאורגנת ועמה 
דיירי "שה
 , וה# מייצגות את סגנו# החיי
 של מעמד צר, צרכנות וצדקהמאפיינות 

עול
  ב–י תחתית גורד השחקי
 הגלובל" האנושות חיה ברובבעוד , "הפנטהאוז הגלובלי

ÌÏÂÚ : תחת הכותרת, בסו- הספר מוצג חזו# לגלובליזציה אנושית יותר". סדנאות היזע
¯Á‡ È¯˘Ù‡.  

 

 íéãáåòíéøæå 

ïîëééø ä÷áøå ôî÷ äðàéøãà 


  עמודי
222. 2008. ליר והקיבו� המאוחד0מכו# ו#: ירושלי

מרצות בכירות בחוגי
 לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב , המחברות
פוליטי של הגירת עבודה 0מציגות בספר ניתוח היסטורי וחברתי, ובאוניברסיטת חיפה

, הגורמי
 המאפשרי
 אותה, א- שמדובר בתופעה גלובלית. רתיתומשלבות בו ראייה ביקו

. פוליטיי
 וכלכליי
 מקומיי
 ישראליי
, קשורי
 מאוד לתהליכי
 חברתיי
, לטענת#

מאות אלפי . ישראל ניצבת בראש רשימת המדינות המתועשות המייבאות כוח עבודה זול
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ויותר ממחצית , רוני
מהגרי עבודה הגיעו אליה מכל קצוות תבל בשני העשורי
 האח


מהו , בי# היתר, הספר מברר. מהגרי העבודה השוהי
 בישראל כיו
 אינ
 מתועדי

, החיי
 בחצר האחורית של המדינה" לא אזרחי
"התהלי$ שאיפשר יצירת קטגוריה של 

פלסטיני וא
 עובדי
 אלה 0מה ה
 יחסי הגומלי# בי# התופעה לבי# הסכסו$ הישראלי

 . לה בישראלמעצבי
 מחדש את הכלכ

 

íéáåìéù : úåéåìáâåî íò íéãîåì 

êåðéçä úëøòîá 

øèééø úéðåù , øùéáà äãòìâå øæééì äðåé)íéëøåò( 

  עמודי
530. 2007. היחידה להוצאה לאור, אחוה: חיפה

בספר . ההוראה וההכשרה בחינו$ המיוחד, שלושת העורכי
 באי
 מתחו
 המחקר

ניות חינוכיות לתלמידי
 ע
 מגבלות הלומדי
 מאמרי
 בנושאי
 עיוניי
 ומעשיי
 על תוכ

שילוב
 של לומדי
 ע
 מוגבלויות במערכות החינו$ הול$ ומתפשט . במערכת החינו$

העורכי
 מציגי
 את תנועת השילוב לא רק כרפורמה . ומשנה את פני מערכת החינו$ כולה


, וכית מקיפהאלא כמנו- לרפורמה חינ, בתחו
 שירותי החינו$ לילדי
 ע
 צרכי
 מיוחדי

יש בה שינוי תפיסתי . הכוללת הבָניה וארגו# מחדש של כל מערכת החינו$ ושל בתי הספר

השער הראשו# של . ולשני שינויי
 אלה מוקדשי
 פרקי
 בספר, ויש בה ג
 שינוי מעשי

בשער ; המושגי
 והחוקי
 הרלוונטיי
 לשילוב, הספר מציע מאמרי
 על ההיסטוריה

בשער השלישי ; על תוכניות הלימודי
 ועל המורי
, $ עצמוהשני יש דגש על החינו
; מופיעי
 מאמרי
 על היבטי
 מערכתיי
 כמו תמיכה בצוות הרב מקצועי וריפוי בעיסוק

בשער הרביעי של הספר מובאי
 שני סיפורי
 אישיי
 של אנשי
 ע
 מוגבלות פיסית 

מגבלות בחברה ומה
 נית# ללמוד הרבה על התמודדות
 של אנשי
 ע
 , ולימודית

 . הישראלית
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Understanding urban policy:  
A critical approach 

Allan Cochrane 
Malden, Ma.: Blackwell Publishing. 2007. 178 pages  

ומצביע על מגמות , חוקר מדיניות ציבורית בריטי שואל מהי מדיניות עירונית, המחבר

, א$ ג
 בארצות הברית,  בבריטניה בעיקר060בהתפתחות המדיניות העירונית מאז שנות ה

הוא מצביע על כ$ שמדיניות עירונית היא מדיניות . ועל הקשר בינה לבי# מדיניות רווחה
חברתית שמוגדרת במושגי
 גיאוגרפיי
 וטריטוריאליי
 במקו
 כמדיניות רווחה כלפי 

קרובות ניהול המחבר מבקש להוכיח שמדיניות עירונית היא לעתי
 . קבוצות יעד מסוימות

מרחב טריטוריאלי תו$ התעלמות מהצור$ במדיניות רווחה הולמת לשיפור חייה# של 

המחבר מקדיש פרק לשאלות של שיתו- הציבור . קבוצות חברתיות החיות באותו מרחב

פרק מעניי# אחר . בעיצוב המדיניות הציבורית הנוגעת לו ולאופ# ניהול שיתו- זה בקהילה

מדיניות ענישה וכליאה וביטחו# , עבריינות, פשיעה,  הפרות סדרד# בניהול עירוני של

 . אישי בעיר

 

Revitalizing communities  
in a globalizing world  

Lena Dominelli (Editor) 
Aldershot: Ashgate. 2007. 451 pages 

 
של לינה דומינלי היא פרופסור בריטית לעבודה סוציאלית ופעילה בפורומי
 בינלאומיי


בספר זה היא מקבצת כשלושי
 מאמרי
 מרחבי העול
 . עבודה סוציאלית וזכויות אד

מטרת הספר . דרו
 אפריקני
, הודי
, קנדי
, אוסטרלי
, ביניה
 בריטי
, דובר האנגלית

להצביע על הדרכי
 שבאמצעות# פועלת היו
 העבודה הסוציאלית לפיתוח# הכלכלי 

שיקו
 כלכלי של עסקי
 , רי
 על שיפו� קהילותהספר מציג מחק. והחברתי של קהילות


, בספר מאמרי
 על השפעות הגלובליזציה על קהילות מקומיות. פיתוח שירותי
, קטני


מספר מאמרי
 . כמו שני מחקרי
 על מגמות הגירה וחזרה מאתיופיה ומהאיי
 הקריביי

ת סיוע באסונות ותפקיד העבודה הסוציאלי, מוקדשי
 לשאלות של צדק חברתי

כי הוא , קשה לסכ
 את רוחו של הספר. והתיאוריות שלה בסיוע במצבי
 גלובליי
 קשי

א$ נית# לומר שהוא מציע גישה ביקורתית כלפי השפעות הגלובליזציה , מגוו# מאוד

והאידיאולוגיה הניאו ליברלית על המדיניות החברתית במקומות שוני
 בעול
 ועל 
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במחקרי
 אחדי
 . מות לפעול לפיתוח קהילת
יכולת
 של התושבי
 בחלק גדול מהמקו

ה# נחשפות כשיטות . שיטות של שיתו- תושבי
 בפיתוח קהילה, למשל, בספר נחקרות

המדיר את קהלי היעד וממשי$ במדיניות קבלת החלטות אליטיסטית , של שיתו- סמלי

 . וריכוזית כבעבר

 

Collaborating with community-based 
organizations: Through consultation 

and technical assistance  
Patricia Stone Motes & Peg McCartt Hess (Editors) 

New York: Columbia University Press. 2007. 204 pages 


על עזרה לארגוני
 קהילתיי
 , שלושה מה
 בהשתתפות העורכות, בספר שישה מאמרי


ש להגדיר מחדש שיטות לפיתוח יכולות הספר מבק. במשימותיה
 ובעיצוב תוכניותיה
ע
 , ארגוניות וקהילתיות של ארגוני
 בקהילה ודרכי
 לשיתו- פעולה ע
 הקהילה


המחברות מציגות שיטות לייעו� . ע
 פעילי
 וע
 ארגוני
 אחרי
, קבוצות של מתנדבי

. מסבירות את הקשיי
 הניצבי
 לפני יועצי
 ארגוניי
 בארגוני
 כאלה, ולסיוע טכני

ולכ# מתאימי
 במיוחד , עתירי דוגמאות מהעבודה, המאמרי
 בספר שימושיי
 מאוד

הספר יכול לשמש ג
 מנהלי . ליועצי
 ארגוניי
 המתמחי
 בארגוני המגזר השלישי

שיתו- פעולה , ארגוני
 קהילתיי
 המעונייני
 לברר לעצמ
 סוגיות של תכנו# אסטרטגי

 .בי# ארגוני ושיטות לשיתו- הציבור בארגו#

 


