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תובנותיה� על תהלי! בהבנותיה� וב ,הספר עוסק בסיפורי חייה� של בוגרי� צעירי�
 תופעה חברתית התופסת מקו� מרכזי ביותר אעת הגירושי� היתופ. הגירושי� של הוריה�

החברה שאחד הנושאי� המרכזיי� . בשיח הציבורי והאקדמי בעשורי� האחרוני�

מחקרי� רבי� בחנו את תופעת . א השפעת גירושי ההורי� על הילדי�והמתלבטת בה� 

ל הסתגלות  אחרי� הציגו אינדיקטורי� ש� מחקרי.הגירושי� מנקודת מבט� של ההורי�

 לבחו� את הסתגלות היאאינדיקטורי� אלה מטרת . ילדי� בשאלוני� שגיבשו אנשי מקצוע

 . הילדי� בטווח הקצר והארו!

עליה� לקבל את החלטת .  אליהנקלעושילדי� להורי� גרושי� לא בחרו את הסיטואציה 

השלכותיו לאור! המעברי� השוני� של ע� ההורי� להתגרש ולהתמודד ע� השבר ו

 בוגרות 23ספר זה ייחודי בכ! שהוא מבוסס על מחקר שבח� את סיפורי חייה� של . ייה�ח

הספר מציע התבוננות רטרוספקטיבית ומבט אינטימי .  התגרשוהוריה�שובוגרי� צעירי� 

פירוש� האישי הסובייקטיבי של צעירי� אלה את מחשבותיה� ועל רגשותיה� ועל 

 של המחברת נקודת מבטה חוויותיה� שזורות ב.חוו ולמקומו בחייה�שלאירוע המכונ� 

 .ובסיפור חייה האישי כא� גרושה שבנתה משפחה חדשה

_____________ 

חוקרת בנושא משפחות . ר אורנה כה� מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב"ד  1
 .במעבר הגירושי�



 סקירת ספרי� חדשי� 146

דרמטי ששינה את נקודת אירוע י� אירוע זה כסהמשות$ לכל המרואייני� הוא שה� תופ

ולאור זה הוא נחווה , מבט� על עולמ� הפנימי ועל המציאות המשפחתית והחיצונית

 כשהגירושי� עצמ� מהווי� ציו� , תחנות בחיי הבוגר הצעירהספר מתאר. כאירוע מכונ�

עוד הוא מתאר ". אחרי"ו" לפני"דר! משמעותי והחיי� מתארגני� בתקופות המוגדרות 

חדשי� של ההורי� הזוג הבני ע� בני משפחת� וע� , היחסי� ע� כל אחד מההורי�את 

יהודי� , ישראלי�, למרואייני�. והמשפחות החדשות שנוצרו בעקבות נישואי� מחדש

תובנות בנוגע להשלכות הגירושי� , איו�י בעת הר20�25שהיו כול� רווקי� בני , וחילוני�

את  ויה�תיוהתלבטווה� חולקי� ע� הקורא את , זוגיותבנוגע להמשפיעות על תפיסת� 
ה התהליכית של יהראי. הקמת משפחהמבניית זוגיות משל עצמ� ומ יה�חששות

לח&   אירוע�הגירושי� אינש את ההנחות התיאורטיות י�� מחזקהמרואייני� ואופ� הצגת

 והמחייבי� גיוס זה בזה אלא תהלי! ספירלי הנבנה משלבי� שוני� השזורי� ,חד פעמי

 .משאבי התמודדות שוני� לאור! השני�

פרופילי� של   שלושהבשער הראשו� המחברת משרטטת. נחלק לשלושה שערי�הספר 

 שתיאור� חופ$ את רצ$ ההסתגלות לגירושי�,  ע� הגירושי�התמודדות הבוגרי� הצעירי�
רוב הספרות הדנה שראוי לציי� . פגיעות והישרדות,  אלה ה� סיפורי חוס�.ומאפיי� אותו

ידע ה דל בשל כ! .אופ� הישרדות�לפגיעות של הילדי� ומעט לבגירושי� מתייחסת בעיקר 

 ראיית סיפורי החוס� הוא המאפיי� את. תחו הילדי� בעקבות האירועיעל החוס� שפ

אי� זה אומר שמשבר זה . היבט של משבר וצמיחהמהגירושי� עקב השינוי במסלול החיי� 

גילוי ,  חוזק:הכרה בהשלכות החיוביותיש ג�  לצד� א! ,כאבבעצב וב, לא מלווה בכעס

". אנשי� טובי� באמצע הדר!"משאבי� פנימיי� שלא היו מוכרי� ויחס אנושי וח� של 

אופטימי ובעל יכולת ,  הוא רואה עצמו מחוס� יותר.ו של רועי מייצג קבוצה זסיפורו

 : וכ! הוא אומר. התמודד ע� מכשולי�ל

. כלבי� גזעיי� פחות מחושלי� מכלבי רחוב. אני מבסוט שההורי� שלי התגרשו

אני חושב שבגלל .  וה� יודעי� להסתדר,לכלבי רחוב יש אינסטינקט חייתי

היו� אני הרבה יותר מחושל .  יצר ההישרדות שלי גברשההורי� שלי התגרשו

 ).53' עמ(אימא , אבא, אז תודה רבה, לקראת החיי�

ילדי� שחוו גירושי� .  השלכות הגירושי� על הילדי�של המקובלת ראייה שונה מהוגישה ז

גדולי� יותר רוב באופ� סטיגמטי כבעלי קשיי� התנהגותיי� ולימודיי�  פי לעמוצגי� 

צמיחה על ההתגברות על הקושי וה כמעט אי� שיח על. הוריות י� ממשפחות דוילדמאשר 

 משפחה פהא� עדימחדדת את השאלה   של רועי א$ההדוגמ. שעוברי� ילדי� אלה

בקונפליקטי� בי� בני זוג המשפיעי� על האווירה או החלטה ששגרת חייה מלווה 

פד את ישל רועי שרמעבר למזגו הטוב . מושכלת של הורי� להיפרד באופ� מכובד

 את, הוא הדגיש רבות את הקשר ע� אמו שהיתה ההורה המטפל העיקרי, התמודדותו

האב הסיוע הכלכלי שהעניק את ו" לא ויתר עליו"ע� אביו שמבחינתו הסדיר הקשר 
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ג�  ,לצד היחסי� המתמשכי� והעקביי� ע� כל אחד מההורי�. בהתא� ליכולותיו

, דמות בוגרת נוספת העומדת לצדו לאור! התקופהו,  ויחס�משפחות המוצא של ההורי�

  .תמיכה משמעותי שמקל על ההסתגלות מקור תמהוו

 רועי ו של בתוו! בי� סיפורתהפרשנות שמעניקי� הצעירי� המאופייני� בהישרדות נמצא

 וסיפורי חייה� של חברי קבוצה ז. תפגיע*מייצג  היעללסיפורה של , המייצג חוס�
מתפקדי� באופ� הול� בהתא� מפגיני� הסתגלות וה� . טיות רבהאמביוולנב מתייחדי�

 על התנהלות� התקינה מעיבי�א!  –� עובדי� ומנהלי� חיי� חברתיי,  לומדי�– לגיל�

 וחשש האחרב� המי� באמו� הטחו� ויבהתחושת ערעור  ,כאב שלא מרפה, עצב

נחווה  הוא ,נשמרההורה שאינו המטפל העיקרי ג� כשהקשר ע� . מהתחייבות זוגית

: דש בי� הוריה�ויש ביניה� המשמרי� פנטזיה לאיחוד מח. יו�מכרדוד ומנותק מחיי היו

אולי ה� לא היו צריכי� להתחת� כל כ! . אני חושבת על זה שה� היו יכולי� לחיות יחד"

 ).72' עמ" ( עד היו� יש בי מקו� שהיה רוצה שיחזרו. צעירי�

ל וא! יותר מכ, מעורבות של הסבי� והסבתות התמיכה וההוא וקבוצה זאחר של � ואפי

 ,פרה הגריכ! למשל ס. ההזדהות ההדדית והסולידריות, חשובי� היחסי� בי� האחי�

היא , אביה את הבטחתו לשל� את מחצית דמי השתתפותה באחד החוגי�הפר שכאשר 

 ). 73' עמ(ג� היא וג� אחותה לא ימשיכו להיפגש איתו שהודיעה לו 

 אלה מתארי� את קשייה� במישורי� . הצעירי� הפגיעי� שכיחי� יותרסיפורי חייה� של
ללא כשנותרו , למו בעקבות גירושי ההורי�יששהכבד המחיר את השוני� של החיי� ו

א$ שג� ה� ברוב� מתפקדי� . ללא גב להישע� עליו, ביתתחושת ללא , כלי� להתמודד

,  בדידותחווי�ו, רי� אחראי�הוריה� לא תפקדו כמבוגש ה� חשי�, כלפי חו& באופ� תקי�

 הקשר המורכב שלה יעל שופ! אור עלסיפורה של . את כל חייה�" צובעי�" ה,כאב וכעס

בגלל זה אני חושבת שיש לי יותר כעס . במי� צורה, אימא שלי היא אישה טובה: "ע� אמה

, חלשה, תמיד היא חלשה. על זה שהיא לא היתה ש�, על החולשה שלה בתור אימא

 רואה את תפקידה כמגנה יעל, ב� זוגיש א$ שלא� , בשל כ!שייתכ�  ).77' עמ" (חלשה

הוריה שאילולא היו מדבריה עולה .  למרות הפצרות הא� שתדאג לחייההושומרת על אמ

 שלא מצאה ב� זוג ולא גורסת יעל.  לא היה עליה לקחת על עצמה תפקיד זה,מתגרשי�
 . ישירה של גירושי הוריהחוותה מערכת יחסי� זוגית משמעותית כתוצאה 

אביד� בתיאור מערכתי כולל של סיפורי החיי� של �ר אלדר" מעמיקה דבשער השני

 ידע אמפירי ממחקרי� ומשלבת בתיאורה, גו בראיונותיהמרואייני� על פי פרמטרי� שהצ

 שער זה .הספר נחת� בשער השלישי שהוא לדעתי המרתק מכול�. שנערכו באר& ובעול�

 כל ילד ."?מה בעצ� מעסיק ילדי� להורי� גרושי�"לשאלה פנימה רה נות� הצצה נדי

טוב  וכל הורה שהתגרש יוכל להבי� , בשער זהשעבר גירושי הורי� יכול למצוא את עצמו
 .יותר מה עבר על ילדיו
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בי� ספרות שנמצא בתפר  ÌÈ„ÏÈ‰ Ì˘· :ÔÈ˘Â¯È‚ È„ÏÈ Ï˘ ˙Â�·Â˙Â ÌÈÈÁ È¯ÂÙÈÒהספר 

מאיר עיניי� לאנשי� עיו� סטטיסטיי� ופירוש� לבי� ספר  בממצאי� שובצתאקדמית המ

, עוד מיועד הספר לאנשי מקצוע מתחו� הרווחה. שהתגרשו ואנשי� שהוריה� התגרשו

בי� העול� האקדמי בצומת ששל הספר מקומו . המקצועות הטיפוליי� והמשפט, החינו!

מוקדש פרק לשיטת בסופו של הספר . לזה העיוני מהווה את חוזקו ואולי ג� את חולשתו

 אנשי מקצוע . מפורטתמקורות תהמחקר הכולל מושגי� הנהירי� לאנשי מקצוע וכ� רשימ

יחד ע� זאת . את הקורא הלא מקצועיהוא לא יעניי� שיתכ� י א! ,הנות מפרק זהי לעשויי�

 שישמש אות� פורי החיי� ידעיאנשי המדיניות החברתית עשויי� לשאוב מסשנראה 
על השמות דגש  תוכניות: למשל; שוני�תערבות שייתנו מענה לצרכי� עיצוב תוכניות הל

וכגור� מרכזי המקד� את ההסתגלות " מבוגר אחראי"חשיבות תפקוד� של שני ההורי� כ

תוכניות שיפתחו מודלי� של הידברות בי� הורי� באמצעות הליכי ; והחוס� של הילדי�

 .לשותפות בהורותגישור על מנת לבנות את חלוקת האחריות ולפתח כלי� 

ת קול� של הילדי� בכל  אשמיעשהוא מהיא ספר זה  החשיבות המרובה של ,לסיו�

 יש לה� עול� ,אנו למדי� מסיפוריה�שכ� כפי ש,  הוריה� גירושיבצל חייה�הקשור ל
 .מגוו� ומלא בתובנות, עשיר
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 íéùð àìë–  
úéìàøùéä äøáçä ìù úéøåçàä øöçä 

úðéò øîåúå ïç äìéâ 

  עמודי�234 .2010 . הוצאת רסלינג:אביב�תל
1אפרת נוה: סקרה

 

 

פשיעת נשי� כתופעה ייחודית ולא זכתה לא נחקרה  �20 של המאה ה�70עד אמצע שנות ה

ת ארבעבהתנועה הפמיניסטית פעילותה של הודות ל. להתייחסות תיאורטית נאותה

נותי בנשי� התעניי. להבי� אוכלוסייה זוללמוד ורצו� העשורי� האחרוני� התעורר ה

 כאשר שימשתי כעובדת סוציאלית בכלא נווה ,�90עוברות חוק החלה בסו$ שנות ה
 העבודה . לאוכלוסייה ייחודית זו שלילימי� הקדשתי ג� את עבודת הדוקטור. תרצה

מהות אסירות שאינ� מגדלות את ילדיה� בי� יממרחק של א�מהותיית האי בחווהעסק

 .כותלי הכלא

כלא הנשי� היחיד , ארבע שני� בכלא נווה תרצהב� נוגרפי ספר זה מסכ� מחקר את

ת המאסר י התרבותי של האסירות ואת חווי�החוקרי� ביקשו לתאר את עולמ. בישראל

תיאור החוויות וההתנסויות השונות של הדיירות הוביל את . מנקודת מבט� הסובייקטיבית
 מה טיב� של מערכות :הנה כמה מה� .החוקרי� למגוו� שאלות הנוגעות לחייה� בכלא

 , יחסי מי� לסביי� בי� האסירותישהא� ? היחסי� בינ� לבי� עצמ� ובינ� לבי� אנשי הסגל

הא� התא מהווה תחלי$ ? טיב� ומה הגורמי� לקיומ�מה , מה שכיחות�, וא� כ�

מהקרובי� , מהמשפחה,  של הניתוק מהילדי�ומה השפעת? למשפחה שבחו&

 למטרות הכליאה הנוגעותשאלות עוד החוקרי� לשאול הממצאי� הובילו את ? ומהחברי�

 .ולדרכי השיקו� של הנשי� במערכת הכליאה הקיימת

הכולל את שלושת , בחלק הראשו�. נית� לחלק� לשלושה חלקי�ש,  פרקי�17ספר ב

הפרק הראשו� נפתח . מוצג מבט כללי על פשיעת נשי� בעול�, הפרקי� הראשוני�

ינוי שחל בראייה ובתפיסה של נשי� עוברות חוק מראייה בסקירה היסטורית ומציג את הש

 לראייה ,�20 של המאה ה�70 שאפיינה את השיח עד שנות ה,ביולוגית דטרמיניסטית

יולוגיי� ספי�גורמי� פסיכו, �י גורמי� פסיכולוגיהמביאה בחשבו�, מורכבת ורבת פני�

מרחיב את  פרק השניה. השפעתו של מבנה חברתי פטריאכלי משעבדאת ייחודיי� לנשי� ו

_____________ 

מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ובמחלקה לקרימינולוגיה . עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, ר אפרת נוה"ד  1
מחקריה עוסקי� בנשי� . מנהלת מרכז טיפולי לילדי� ובני נוער נפגעי תקיפה מינית. אשקלו�במכללה האקדמית 

 .עוברות חוק ובהשלכות של פגיעה מינית
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 החיי� סיפורומדגיש את הקשר בי� ,  של המאה הקודמת�70הגישה הנוהגת מאז שנות ה

 לבי� הפרעות ,טראומות נפשיות וגופניותו הכולל התעללות בילדות ,הקשה של הנשי�

 זו מובילה למסקנות נוקבות באשר להכרח להתאי� את גישה. נפשיות והתנהגות עבריינית

 . רכי הנשי�ו הכליאה לצמדיניות מערכת

הפרק השלישי מספק התבוננות על מוסדות החברה הפטריאכלית והקשר של אלה 
 תו! ,הווה והמלצות לעתידב, כמו כ� מוצגי� מודלי� לענישת נשי� בעבר. לפשיעת נשי�

 .  עד כה בקרב אוכלוסייה זונערכוהתייחסות למיעוט המחקרי� ש

בשני הפרקי� הראשוני� .  זהו לב לבו של הספר.)4�15( פרקי� 12בחלק השני נכללי� 

 ובשאר הפרקי� נחשפי� בהרחבה , אוכלוסיית המחקר ושיטת המחקרותמוצגבחלק זה 

כאבי :  הקשורי� לחייה� בכלא,ובפירוט קולות הנשי� סביב נושאי� רבי� ומגווני�

 איפור ,כלכלה, תעסוקה, תזונה, בריאות, רכילות והלשנות, סוגי היחסי� בכלא, המאסר
מורכבת , קולות הנשי� מעידי� על מציאות קשה. מהות בכלא ומחוצה להיואסתטיקה וא

 .ולעתי� בלתי נתפסת

. המסכמי� את ממצאי המחקר ומסקנותיו, בחלק השלישי נכללי� שני הפרקי� האחרוני�

המש! הוא  הנשי� מבחינתהטענה המרכזית של החוקרי� מתייחסת לכ! שהמאסר 

הבנה זו מובילה אות� לאמירה חשובה . התעללות שחוו כל ימי חייה�והנצחה של מסכת ה

כלא נווה תרצה אינו נות� מענה לצרכי� הייחודיי� של מרבית הכלואות  ":וחד משמעית
במתכונתו . החברתיות והעברייניות, את בעיותיה� הנפשיות, לעתי� שכיחות, בו ומחרי$

, אד� מקצועי מספק בתחומי הנפשידע וכוח , הנוכחית כלא זה אינו מספק תוכניות

כפתרו� חלקי החוקרי� ממליצי� לאמ& ). 200' עמ" (ת מרחוקמה*יההתמכרות לסמי� והא

טיפוליות הנוגעות בעיקר לטיפול טר� הכניסה , משפטיות, אסטרטגיות קרימינולוגיות

 .למאסר ולאחריו

בר בנשי� שקול� שהרי מדו, חשיבותו וייחודו של הספר בביטוי הנרחב של קולות הנשי�
קול� . נשי� שמודרות לשולי החברה ואינ� זוכות להתייחסות נאותה ומספקת, לא נשמע

של  עוד צבעי� ממנוא! נראה שנית� היה להפיק , זועק מתו! דפי הספראכ� של הנשי� 

 .  על מצב� הרגשי והנפשיההשפעה של חוויות אלהחוויותיה� בכלא ו

א! על . מחמירה אותו  מצב הנשי� וא$אתחה יהשהות בכלא מנצשהחוקרי� מצייני� 

ת הנשי� בכלא משחזרת את יהקורא מוטלת המשימה לנתח ולהבי� באיזה אופ� חווי

 בכלא בכל אחד �השוואה בי� חווייתשנראה . היסטוריית חייה� ומנציחה את מצב�
ת� מהתחומי� המפורטי� לבי� האופ� שבו דפוסי� אלה באו לידי ביטוי בילדות� או בבגרו

  מעי� זו להצגת ממצאי�הדוגמ. המוקדמת היתה מחזקת וממחישה את טענת החוקרי�

. 1991כלא נשי� באוסטרליה בשנת חקרה ש) Easteal, 2001(אסטל של מחקרה מופיעה ב

במקביל .  שהוצגו בספר זהה הראיונות כללו נושאי� דומי� לאל.ירותאס 56החוקרת ראיינה 
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 להבי� את גישת� לעבודה שתכלית� היתהוני� קצרי�  לאנשי סגל שאללה� היא העבירה

בניתוחה את הראיונות היא הצביעה על הדמיו� הרב בי� החוקי� השולטי� . ע� הנשי�

 והצביעה בפירוט , לחוקי� השולטי� בכלאובה� מתרחשת התעללות מסוג כלשהשבבתי� 

  .חי� ומחמירי� את מצב� של הנשי� בכלאימנצ,  משחזרי�הכיצד חוקי� אל

 השני של הספר נית� היה להוסי$ פסקה העוסקת ו בכל אחד מהפרקי� המופיעי� בחלקכ!
בפרק השישי מתוארת מערכת .  מספר דוגמאות יסבירו את הכוונה.בהשוואה מעי� זו

הבחורה שהכי ותיקה "( המאופיינת ביחסי� של שולטת ונשלטת ,יחסי� בי� דיירות הכלא

היא ג� אומרת לאחרות מה "(ת הכוח והמוחלשת בעל, )71'  עמ;"בחדר לוקחת שליטה

 ;"זה עניי� של כוחניות. יתחיל בלג� בחדר, וא� לא ישמעו לה] ... ['כמו תנקי וכו, לעשות

בנוס$ לכ! מגלה  ":ג� בפרק השביעי מתייחסי� לשליטה המוחלטת בחיי הנשי�). 73' עמ

). 77' עמ" (סירההאסירה שמדיניות הכליאה מתבטאת בשליטה כמעט מוחלטת בחיי הא

 90%. �בעברשחוו נשי� אלה שחזור היחסי� יכלה להיות  השל קולות אלעוד זווית 

 אד� קרוב בילדות� או מצדית או נפשית סמהאסירות סבלו מהתעללות מינית או פי

 ,Haywood, Kravitz, Goldman, & Freeman, 2000; Pollock; 2004 ,גור(בבגרות� 
 ה� חוו שליטה ;בה� ה� היו המוחלשות והנשלטותש�  יחסי� מנצליכלומר, )2002

החוקרי� מציגי� ג� את חוות הדעת של הצוות ). 1992, הרמ�(מוחלטת על גופ� ועל נפש� 

 כא� מתבקשת השאלה מה מדיניות הכלא ביחס .בכלא שמעיד על כ! שהתופעה מוכרת

 ישרה זו  ג� בהכ? ולמניעתה הא� ננקטות פעולות המיועדות לצמצו� התופעה;לכ!

כפי שלא נעשה דבר לנוכח , מצבהלנוכח  לא נעשה דבר כול� יודעי�א$ ש –שחזור 

 .תופעות אלה שנהגו בעבר�

חוסר , )מצד הצוות(לי הכי קשה זה ההשפלות  ":בפרק השביעי אחת הנשי� מספרת

" לא מאמיני� לשו� מלה שאת אומרת ללא קשר לעבירה שביצעת) מצד הצוות(האמו� 

: באופ� ברורביטוי � כא� תהלי! השחזור של דפוסי� מוקדמי� בא לידי ג). 83' עמ(

 תחושת השפלה הנובעת –המינית התעללות לאחר ה הנשי� חוות את אותה תחושה שחוו

זה "היא רווחת תגובה , ג� כשה� אוזרות אומ& ומספרות. �שא$ אחד לא מאמי� להמכ! 

 ).2004, וזומרשוורצברג " (את ממציאה ","לא יכול להיות, לא קרה

השוואה מונע מהקורא הא! העדר ,  הצפיפות הקשהא שהחוקרי� מציגי� היסוגיה אחרת

 שהרי צפיפות משמעותה העדר פרטיות והעדר ,איזו חוויה הצפיפות משחזרתלהבי� 

המרחב האישי שלה� , נשי� שנפגעו מינית בילדות� סבלו מחדירה לגופ�. מרחב אישי

 ).1992, הרמ�(פ�  על גוופרה בעלות� וה,נפר&

 אי� השההלשנה נובעת מכ! שלנשי� אלהחוקרי� טועני� . הלשנה בכלאהיא ה התופעעוד 

היסטוריית החיי� שלה� מעלה  התבוננות על. מניתוח זה משתמעת נימה ביקורתית. גבולות
 פגיעה מינית היא פריצה של – נגזל �כבוד,  נפרצויה�העדר הגבולות נובע מכ! שגבולותש
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ניתוח זה יכול היה להוביל ). 1992, הרמ�(הנפש והמרחב האישי , גבולות הגו$, הגבולות

 .פחות שיפוטית ויותר מקבלת, פחות ביקורתית, לנקודות מבט שונה על הנשי�

בא לידי ביטוי באופ� (ניצול , שליטה,  חודרנותמובאות סוגיות של האחרי�כ! ג� בפרקי� 

, אפליה, העדר פרטיות, העדר אמו�, )משפילי�תנאי� ,  שכר נמו!;בולט בתחו� התעסוקה

 .  של חיי הנשי� טר� המאסרבוטה שחזור ה� ה כל אל–אלימות וכוחניות , יחס מבזה

 להמלצות באשר מניחה תשתיתית ומעמיקה יותר ותהשוואה זו היתה מספקת הבנה אמפ

טרו� (במערכת הענישה בעיקר המלצות החוקרי� מתמקדות . למדיניות הכליאה של נשי�

הבנה מדוקדקת של תהליכי השחזור . ובמסגרות שיקומיות לאחר המאסר) הכניסה למאסר

נשי� בישראל ג� במהל! ה ת להוביל לגיבוש מדיניות של מערכת כליאתה היהעשוי

 .השהות בכלא

 והוא מתאי� לסטודנטי� לעבודה סוציאלית , להבנת מציאות הנשי� בכלאתור�הספר 

 . מאשר לקהל הקוראי� הרחביותר ה סטודנטי� לקרימינולוגילו

 

˙Â¯Â˜Ó 

ÌÂÏÎ È˙Â‡ „ÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ÈÏ˘ ¯ÂÒ¯Ò‰ .Î‰ È˙Â‡ „ÓÈÏ ‡·‡Â Ï ").2004 ('ע, גור
˙È·· :"˙Â�ÊÏ ˙Â¯Ú�Â ÌÈ˘� Ï˘ ˙Â¯„¯„È‰· ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚Î ˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚ ,Ú˘ÙÂ ÌÈÓÒ .

ˆ ÍÂ˙·'ÊÂ ÔÓ‚ÈÏÊ ' ÔÂÓÂÏÂÒ )˙ÂÎ¯ÂÚ( ,תסוגיות בגילוי עריו: הסוד ושברו) ÓÚ '457
-482 .(·È·‡ Ï˙ :„ÁÂ‡Ó‰ ıÂ·È˜‰. 

ÔÓ¯‰ ,‚ ')1992 .(טראומה והחלמה.Ï˙ -·È·‡ :„·ÂÚ ÌÚ. 

גורמי� מעודדי� ומעכבי� את גילוי סוד : חשיפת הסוד). 2004 ('א, זומרו 'ש, שוורצברג

 סולומו� 'זו זליגמ� 'תו! צב. הפגיעה בקרב קורבנות התעללות מינית בילדות

הקיבו& : אביב תל). 82�103' עמ( ÂÒ‰ ˘ÂÂ¯· :˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚· ˙ÂÈ‚ÂÒ„ ,)עורכות(
 .המאוחד

Easteal, P. (2001). Women in Australian prisons: The cycle of abuse 
and dysfunctional environments. The Prison Journal, 81, 87-112.  

Haywood, T. W., Kravitz, H. M., Goldman, L. B., & Freeman, A. (2000). 
Characteristics of women in jail and treatment orientations: A 
review. Behavior Modification, 24, 307-324.  

Pollock, J. M. (2002). Women, Prison & Crime. Canada: Wadsworth 
Group. 



 153 סקירת ספרי� חדשי� 
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2יאיר רונ�: סקר

 

 

, חר  עיוותיו, בעיני מעשה האימו�ש הייתי מבאר ,לו הייתי כותב ספר אודות אימו�

, הוא במהותו הבסיסית מעשה של חסד נדיר, חולשותיו וכישלונותיו הגלויי� והנסתרי�

, 2008, זקס(ור חסד שכלל אינו מוב� מאליו בחברה המערבית בת זמננו שבה רווח הניכ

להתרחבות אהבתי , מעשה האימו� טומ� בחובו נכונות לפתיחת הלב כלפי האחר). 2010
דומה לי בחזותו ובמטענו הגנטי אל עבר ילד ה זהמ,  שהוא בשר מבשריזהמ, מהקרוב אלי

 ,סמתיתילא ס, ניתנת הזדמנות אמיתית. שמתחיל את דרכו בביתי ובלבי כזר וכאחר

יחסי הזיקה לאד� באשר הוא אד� הולכי� ומאבדי� בה ה בחברה שת להפו' לקרבלאחר&

, יש קס� מיוחד בעיני בהתרקמות קשר שכזה). 2010 זקס ;2010, 2005, זפר�(מכוח� 

. בחברה המערביתגועשי� *השועטי� ,הכיתתיות והבדלנות,  האנוכיותמיהשוחה כנגד זר

, סתגרות בדלת אמותינובי� היפתחות לאחר לבי� הבבחירה המוצעת לנו יו� ביומו 

, מסמלת בעיני, במניעי� שוני� ולעתי� סותרי�ודאי  א  שהיא רוויה ,ההכרעה לאמ�

 . מת� מקו� לנאצל שבאד�, בעיקרו של דבר

מוסד האימו� הוא מוסד חשוב שהספר אינו קובע . לא דברי� אלה ודומיה� כתובי� בספר

אי� זה ספר  .האימו� בכוליותההספר כלל אינו מתמקד בדרמת . ויקר ער' להגנת הילד

 . יסוד מבואי ומקי  על מוסד האימו� בישראל

 של י�קודמחיבורי�  הנקרא על רקע ,מהספר? בספר זהלמצוא  יוכל הקורא מה, א� כ�
 עולה מאבק אידיאולוגי קשה ומנומק תיאורטית של המחברת במדיניות שירות ,המחברת

רצת הדר' והחריפה שהיא בבחינת מעט הספר ממשי' את כתיבתה פו: האימו� הישראלי

 .המחזיק את המרובה

_____________ 

על הערותיו המצוינות , תלמיד המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ב� גוריו�, המחבר מודה ליאיר רוז�  1
 . לטיוטה קודמת של ביקורת זו

ר משה קליי� " יחד ע� ד בי� היתר כתב.מרצה בכיר במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ב� גוריו�, יאיר רונ�  2
, ח"תשס(קליי� ' מורונ� ' י: ראו. ביחס לילדי� וסיכו� ומשפחותיה�יות אודות האמו� באחר ועל תקווה ומציאות

 הדרה חברתית וזכויות ,)עורכי�(נבו &סלוני�' וודורו� ' י, רונ�' בתו% י? הדרת האחר או התרת הספק לטובתו) 2008
 .Ronen, Y. & Klein, M. (2007). On child protection, hope and realism. רמות: תל אביב. אד� בישראל

Social Development Issues (Special Issue) Child Protection – Challenges Worldwide. 29, 96-109.  
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לא ברור מהספר א� . בעיקר מבי� השיטי�היא  מהספרעולה ההשקפת העול� החברתית 

מצטרפת לפועל� של אנשי מקצוע שה� פעילי� היא א' בכתיבתה , לכ' כיוונה המחברת

, ראל צבי גילתיש, ורי' כדוגמת שמעו� תאג,חברתיי� בתחו� מדיניות הילד והמשפחה

פוסעת בעקבותיה� בדר' לא כבושה של היא  .אסתר הרצוג וסמדר לביא, אווי'סילביה ביז

בלי לגרוע . זע� והאשמות בהתלהמות, עשייה חברתית המעוררת התנגדות רבת עוצמה

הכתיבה היא כתיבה אידיאולוגית המבקשת לערער את , מערכו העיוני הרב של הספר

 . ובמוב� זה היא כתיבה עיונית ופוליטית כאחד,מו� הישראליעמדת הכוח של שירות האי

 ישאלת היחס שבי� האיש: תמקד בשלוש שאלות מרכזיות העולות מהספרידיוננו המש' 

 .שאלת היחס לקדושה ושאלת האחריות כלפי האחר, לבי� הפוליטי

 È˘È‡‰ ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰ ÏÚÏÈËÈÏÂÙ: ה  שעל קצ,לכאורה הספר מתמקד בשירות ייחודי וקט�

הורי� בה בעת הוא מתמקד בקבוצה קטנה של  ו,שירות האימו�, רצ  הטיפול בילדי�
, בעצ� הספר נכתב עלינו. שילדיה� אומצו בעל כורח� של ההורי�,  בקצה הרצ הנמצאי�

 כאנשי אקדמיה וכשותפי� לשיח , כאנשי מקצועמנהלי�על אופי השיח שאנחנו , על כולנו

 . אודות הגנת הילד החברתי

השאלה א� אנו אכ� פתוחי� לשמוע אודות סבל ועוול חוזרת ועולה בי א הספר למקר

עוולות הנוגעי� להא� קל לקורא להיענות לסבל ו .המערערי� את תבניות המחשבה שלנו

ילדי� שנסו מפני רצח ל, בני המשפחות שפונו מגוש קטי ל, לילדיה� של מהגרי עבודה
הא� נכו� יהיה להניח  ?� נרצחו בבתיה�בני מתנחלי� שהוריה� ואחיהלע� בסוד� או 

חלק מקוראי ביקורת זו יהיו מנוכרי� למקצת הפגיעות שתוארו בשל שיוכ� הקהילתי ש

הא� יהיה זה ?  שאנו נושאי� עמנוותבניות מחשבה אידיאולוגיותשל הילדי� הסובלי� 

אב� את כ  שכואב את כאב� של הילדי� שנסו מסוד� צפוי לכאוב פחותשמימופר' להניח 

מה אנחנו נכוני� ? הא� תוצאה זו קבילה בעינינו?  קטי  ולהפ'שגושפונו משל ילדי� 

  ?לעשות בעניינה

 שכולנו חלק ,דוגמאות אלה ואחרות ממחישות את הפוליטיקה של החמלה כלפי ילדי�

ית להורי� שילדיה� הוצאו לאימו� ובהעלותו על נס את תבמכוונותו האמפ. ממנה

זוהי . יה שלנותספר מאתגר אותנו לבחו� ולהגדיר את גבולות האמפיחסיה� ע� ילדיה� ה

 ואנו מוזמני� לבחו� א� יש בחירות פוליטיות לא ,בחירה ערכית שהיא ג� פוליטית

 .מודעות שמעצבות גבולות אלה

שיח , הכוחני, נצחמתכקוראי� אנו מוזמני� לשאול את עצמנו מה מלמד אותנו השיח ה
נקרא הישראלי שירות האימו� , כידוע. � לבי� מקצת ממבקריורשי� בי� שירות האימויהח

„ÏÈ‰ ÔÚÓÏ ˙Â¯È˘‰. מי שמציע חלופה לעמדת בשיח הציבורי והמקצועני בישראל  לכ�

כ' משמשת השפה לניכוס  "מע� הילדל" ל השירותשירות האימו� מתנגד לעמדה ש

זהו טע� . הילדשייתכ� שבית משפט יכריע כי אינה לטובת עמדה להעצמת " טובת הילד"
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כיצד . ·˘ÏÈ‰ ˙·ÂË Ì„אחד מני רבי� העשוי להצדיק את כותרתו הראשית של הספר 

אפשר להגיע לשיח שבו מוחלשת ההיקשרות הבלתי גמישה לאידיאולוגיות של הגנת 

 הכרו' בקבלת עמדה מסוימת בידי בית המשפט מאבד את "ניצחו�"שיח שבו ה? הילד

של היכולת להיות מחובר למציאות , ל היצירתיות וגובר כוחה המוש' ש,כוחו המפתה

 ?של היכולת להיענות לסבלו של הילד, במלוא מורכבותה

שיח ה ובו בזמ� הוא חלק מ,הספר מציע בעמדותיו העיוניות ביקורת על ההלי' היריבותי

הוא מרחיק לכת עד כדי שקילת האפשרות שהמשפט עשוי להיות מרפא וכי אי� . היריבותי

לכוחו המרפא של (ת הוראות הדי� המהותיות והפרוצדורליות לתכלית זו יש להתאי� א

 ).2010,  וקסלר, למשל,עיינומושא כתיבה מאסכולת המשפט הטיפולי  ,המשפט

,  שהוא בגדר נרטיב מודר שזכה לקול,שכלתני ומעמיק, במקו� זאת מוצע בו דיו� מלומד

א' הא� ייתכ� . די� לאימו�הנרטיב של ההורי� המולידי� ויחסיה� ע� ילדיה� המועמ
 , שחיבור זה משתלב בו בעוצמה רבה,שבעצ� אופיו הנוכחי של השיח המשפטי והציבורי

?  למשקל הראויות זוכ האפשרית אליוהחמלה כלפי הילד העומד לפנינו והתמסרותנואי� 

להעניק בכורה לחמלה , בחירה פוליטית במהותה, הא� בחירתה האמפתית של המחברת

מנוחשלי� מונכחת באופ� מפורש ומנומק דיו או שמא ייתכ� שנראה בה תוצאה על הורי� 

הא� הספר מרחיק לכת דיו בביקורתו על השיח המשפטי ? הכרחית של שיח שכלתני

,  העוצמתיתביקורתודר' הא� אי� הספר ממהר מדי להשתלב בשיח הקיי� ? והציבורי

עיונית ולעשייה מקצוענית הא� אפשר לשאו  לכתיבה ? המאשימה, המתנצחת, החריפה

הא� ייתכ� לצאת מהשיח הנוכחי ?  מסירות נפש אישית לפרט הייחודי שמולנו�שיש בה

יכול שיח הא� וכיצד ?  כפי שמציעה תורת המשפט הטיפולית,אל עבר משפט מרפא
הא� שיח כזה יכול ?  לקד� את רווחת� של ילדי�, שלא זוכה לבולטות בספר,זכויות הילד

  ?� את יחסיו המשמעותיי� של הילד המועמד לאימו�לכבד או לקד

בעיני טוב .  המשמעות הפוליטית של התערבות מקצועיתתהספר הוא פועל יוצא של למיד

העדר כמעט . אסור ששיח מקצועני ישמש להדרת� של משפחות וקבוצות מוחלשות: שכ'

והספר חוש   ,מוחלט של זכויות חברתיות לילד במשפחתו ובקהילתו הוא מעשה פוליטי

כשל ההורות האישי כרו' בהקצאה מגמתית של . אכ� האישי הוא פוליטי. ו זעובדה
 .משאבי� וכוח

קולו של הילד וסבלו יזכה יישמע כדי ש. הוא ג� אישי.  האישי הוא לא רק פוליטי,ע� זאת

 מסב' המאבקי� והנאמנויות של פוליטיקת הזהות שבה אותו יש לחל� ,להיענות

, למשל קבוצת ההורי� שילדיה� הוצאו לאימו� שלא בהסכמת�, הקבוצההאינטרסי� של 

כדי לכבד את זכויות האד� של הילד ובראש� הזכות . ד של הילד הבודהגוברי� על אל

א  האישי הוא . לא רק תחפושת לפוליטיוא עלינו לזכור שהאישי ה, לזהות שהוא מכוננה
 .חסות אישית ואנושיתילד כמה להתייה. נוכחות התובעת מענה אישי אנושי
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 עד כמה בהפניית הזרקור ?עד כמה כמיהה זו מקבלת מענה בניתוח הרהוט שמציע הספר

  ?לממד הפוליטי נזנח הממד האישי

הסובלי� ה� שאלות ילדי� שמבחינת ההספר בעמדותיו החדות והמובהקות מחדד שאלות 

ו של הילד המסוי� הא� נצליח לחל� מתוכנו היענות לסבל:  זו ובראש� שאלה,קיומיות

 חר  פיתויי האידיאולוגיות השונות המציעות דר' כבושה בש� ,פנינו ונאמנות כלפיולש
  ?טובת הילד

 ודאי ,ילד שמוצע לאמצו באימו� סגור בניגוד לרצו� הוריו שלא חטאו ולא פשעובנוגע ל

יענות אימו� פתוח בש� טובת הילד אינה יכולה להבאופ� גור  מדי אידיאולוגיה הפוסלת 

 א' הא� ייתכ� . בלשונה החדה כתער, כפי שמבארת המחברת,לסבלו של כל ילד וילד

קרי , תמונת ראי של אידיאולוגיה זו, בלי משי�באולי , שלעתי� מציעה המחברת

 והא� תמונת ראי זו נענית לסבלו של ?אידיאולוגיה הפוסלת באופ� גור  מדי אימו� סגור
 ? הילד

הספר מובילה לבחירה להתמקד באות� מקרי� שבה� העמדה האידיאולוגית של 

המצדיקה את התנהלות המדינה להגנת הורה לא מצביעי� על פגיעה בילד ל ההליקויי� ש

אי� בספר תשובה ברורה .  במצבי� אלהומעלה על נס את חשיבות היחסי� ע� הילדהילד 

לי� חשונמ חר  העוול החברתי כלפי הורי� ,ה� המצבי� שבה�ה מוחדה לשאלה 

קשה . ה�בידי והבלתי מכוונת  נכו� להג� על הילד מפני הזנחתו הקשה,חברתית כלכלית
 .שהספר משמש לו זרז עוצמתי בתחכומובשאלות אלה להשיג על חשיבות הדיו� 

יש משהו עקר בתהפוכות הצדק שלוינס מסביר הצרפתי עמנואל *הפילוסו  היהודי

ת בסדר רציונלי שנעדרת ממנו חמלה יש משהו אכזרי מהותישותפניותיו המנוגדות ו

משקל  –ב  בשיח שספר זה משתלב בו היט–הא� ייתכ� שאנחנו נותני�  ).2004, לוינס(

 את ההיענות לאחר ואת הפתיחות דוחהיתר לעקרונות כלליי� ולדיו� רציונליסטי ה

 ? הרגשית לסבלו

 שנשפכו בש� מה שנותר אחרי כל כ' הרבה ד� ודמעות"): 28' מ ע,2004( לוינס כותב

 ."עקרונות נצחיי� זו מסירות הנפש האישית

הא� נכו� ? אחת הילדות המתוארות בספר, מה צרי' לנבוע מתו' מסירות נפש אישית לטל
שסבלה לפי , ללכת בדרכה של המחברת ולעודד את הקשר שלה ע� הא� המולידה דלית

והתחתנה סלמה  שהתא,המתואר בספר מעוולות הממסד ומפגיעה בידי הוריה המאמצי�

חזרה לב� זוגה אז  וזמ� מהשבה ליהדותה ל, מנוע מלהיכנס לישראלה ע� ב� זוג

 , לדברי המחברת עצמה,אשר מתקשההא� יש לעודד את הקשר של טל ע� א� ? המוסלמי

 כל זאת כאשר הילדה גדלה במשפחת אומנה ,לשמוח בהישגיה, ליצור קשר עי� ע� בתה

 המטילה ספק ברציות ,הא� עמדתה של המחברת? צב זהדתית לאומית ולא נית� לשנות מ

 ?טלהילדה מסורה וחומלת דיה כלפי , ללוות קשר זה מקצועיתכה הקשר וע� זאת ממשי
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 , נחשד ברצח, ב� זוגה, אביו.ה נמצא לידהתינוקו ,דלית הא� נרצחהשהמחברת מדווחת 

 הסכנה לילדה א� היתה כא� כתובת על הקיר אודותה. שוחרר והרוצח לא אותר מעול�

המחברת היתה יכולה וצריכה לפענח הא� ? הקשר ע� הא� שנעלמה בחט  מחייהעקב 

הא� נוכל להפיק בהקשר זה ? מתו' התמסרות כלפיה סכנה שכזו  מפניהולגונ� על הילד

 ,משהו מאזהרתו של לוינס מפני עקרונות מופשטי� שאינ� מבטאי� את עומק אנושיותנו

 ? פנינול הייחודי של האד� שומחויבותנו להיענות לסבל*לתנושכ� אי� ה� ממצי� את יכו

 . ומעצי� עבורי את תוקפ� המוסרי ההדיו� שבספר זה מעמת אותנו ע� שאלות אל

 ÏÚ‰‰˘Â„˜ :ניכוס הקדושה בידי קבוצות .  כאשר אנו מקדשי� דבר מה,יש להיות בררני�

אפשרות קידושו של דבר מה וגופי� בעלי סדר יו� כיתתי יוצר פחד ורתיעה טבעיי� מפני 

התינוק ע� את  ו'שפכ' שנא' הא� ייתכ� שפחד זה עלול להוביל אותנו ל, בעולמנו

 י�וותרמ קרנ� של הדתות הממוסדות אנו ה הא� ייתכ� שבעול� שבו ירד: כלומר?המי�
 ?על הקדושה ויתור גור  ופזיז מדי

כדי לחסו� ביקורת על  ,"עבודת קודש"הספר משיג בנועזות על השימוש במטבע הלשו� 

המחברת עומדת על . ביקורת על עבודת� נתפסת כדבר כפירה; עבודת� של פקידות הסעד

ההקבלה בי� הטקסיות המאפיינת עבודת קודש לבי� הנהלי� המשמשי� לביצוע עבודת 

 . שירות האימו�

ייחוס קדושה לנוהל של שירות : שמעיטענתו של הספר היא טענה קשה שחשוב שת

תשומת הלב שבספר למושג עבודת קודש ולשימוש . א סוג של עבודת אלילי�והציבורי 

שנעשה בו בשיח הציבורי והמשפטי מחדדת עבורנו את האבסורד שבראיית נהלי� 

 . כקדושי�

מעל לפוליטיקה הבי� אישית , קדושה מציינת את מה שעומד מעל לשיקולי� התועלתניי�

קורת על מדיניות הממסד וביקורת הנגד כנגד מעל לבי,  הציבוריתזירהולפוליטיקה של ה

 של טקסי התפילה ולתחומ� מרחב לשייכתהא� הקדושה : הבחירה בידינו. המבקרי�

הא� נוכל ונרצה ? ) האשרמי� והמקדשי�,המסגדי�, הכנסיות, בתי הכנסת(הגיאוגרפי 

ות  למקומ,עתי�במקו� ובעשייה האישית והמקצועית מחו� ל, ליצור מרחב לקדושה בזמ�

הא� נרשה לקדושה להיכנס אל ? ולתחומי עשייה שה� ייחודיי� לפולח� דתי ממוסד

  ?אל תו' קרביה של מקצועיותנו ואנושיותנו? יומי שלנומתחו� מרחב החיי� היו

 , כפי שגורסת בצדק המחברת, הא� ייתכ� שנוהלי השירות למע� הילד אינ� קדושי�

וחשוב ?  עבודת קודשכאלעודה ומהותה ועדיי� נתייחס לעשייה המקצועית מבחינת יי

 הא� אנו חפצי� במצב שבו אידיאולוגיות ,לסעי  הקוד� בדיו�שב  אניכא� ו ,מכ' בעיני

 לראות אנו מבקשי� שמא או ?שהיאשל הגנת הילד יוכלו להוביל אותנו לכל תוצאה 

את המחויבות   הגנת הילדבדברכמקודשת ועומדת מעל לאידיאולוגיות המתחרות 

 אולי נכו� ,א� כ�? הא� במרחב הציבורי שלנו יש מקו� למקודש? סית לילד כאד�הבסי
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 עד כמה ראוי שזכויות אד� ,מה לא עומד למשא ומת�, לברר מה מקודש בעינינו

, בריאות,  כבודו ה�יסוד שלהמרכיבי שהמשקפות מוסר אוניברסלי יבטיחו לילד קיו� 

 שנוכל לראות בו ,למחלוקות הדוקטרינריות קיו� שמעל לביקורות ו,חינו' ורווחה בסיסית

 הא� מושג הקדושה יכול לתרו� תרומה משמעותית דווקא לשיח מפוכח לא .קיו� מקודש

המעז לומר שיש משהו שמעל לנהלי� או למדיניות , מפוחד המעז לומר דברי ביקורת

� מפני א' ג� מעל להגנת יחסיו של הילד ע� הוריו מולידיו או מעל להגנת הורי, השירות

 ?מחדלי רשויות המדינה ועוולותיה�

 .מחשבה על שאלות אלהמשו� שהוא מעורר  ,הספר חשוב בי� היתר

 ÏÚ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰˙È¯ÒÂÓ : בקטע עז מבע אודות אחריות מתואר עניינה של דלית שאימוצה

 :הוצאה לאימו�שלה  ילדתה ג� ואחר כ' ,שלה נכשל

ע� לדלית שאת� יודעות הא� אמרת� פ: "שאלתי שתי פקידות אימו� בנפרד

פקידת : "ושתיה� ענו" ?שכישלו� האימו� פגע בה פגיעה קשה ואת� מצרות על כ'

 אמפתיתתה כדי לפתוח את תיק האימו� שלה היתה מאוד יהאימו� שנפגשה א

אלא שלא חמלה או מיומנות טיפולית נדרשו כדי להכיר בפגיעה הקשה " .כלפיה

נגרמה בשל מגבלות אינהרנטיות בהלי' ג� א� הפגיעה , שהמדינה גרמה לדלית

 ).123' עמ(הכרה כזו לא הוענקה לה . אלא הכרה באחריות המוסרית, האימו�

 בדר' ,)2000( מאת עדי אופיר Ú¯Ï ÔÂ˘Ï מבוקרת בהשראת החיבור הספרבהמש' 

 ).277' עמ( ת מוסר הנגזרת מנורמות מוסר אוניברסליותס תפי,המשקפת את רוח הזמ�
נוכחת בספר ) 2010, גודמ�(מודרניסטית מפני אמיתות כלליות ומחייבות *הרתיעה הפוסט

המכריעה בי� אשמה לחפות מוסר יש סתירה בי� תפיסת שהמחברת מניחה : במלוא עוזה

 .האחרונהזו ההתכוונות למנוע סבל מיותר ומעדיפה את שבמרכזה לבי� תפיסת מוסר 

פניה ל המרתק ע� האתגר שמציבה המחברת אינה מתמודדת בדיונה. הנחה זו אינה מוכחת

עמדתו של לוינס המבקש להצמיח מוסר אוניברסלי מתו' האיזו� שבי� היענות לזעקת 
 ,2007, לוינס (פנינולנינו לבי� האינטרסי� של כל האחרי� שאינ� לפהסבל של הפרט ש

זהו בעיני לוינס האתגר . )Alford, 2007; Levinas, 1996, p.23; 223*221, 60*59 'עמ

בה הוא נהנה מחירויות יסוד שפני הפרט במדינה הדמוקרטית להייחודי הניצב 

בעמידתו באתגר זה . מוסר אוניברסליהעצי� את מחויבות המדינה להמאפשרות לו ל

מתעלה הפרט מעל הפיתוי לאמ� באופ� גור  אידיאולוגיה ממסדית או לדחותה באופ� 

 .)295*291' עמ, 2007, סלוינעיינו למשל (גור  באמצעות שיח אנטי ממסדי 

ה� הורי� כלומר  ,� כשההורי� נכשלי� בשל אוזלת יד,במקרי� רבי�שמוסבר בספר 

 �עלמותיהרי שיש להימנע מה, "התכוונות מחבלת"גרועי� א' בהתייחסות� לילדיה� אי� 

 ). 282' עמ(מחיי ילדיה� שהיא בגדר אובד� מיותר 
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ד באחריות� כלפי הילדה ממחישי� הדברי� אודות חשיבות הודאת� של פקידות הסע

נפקדותו של מוסר אוניברסלי מהשיח המקצועני הרווח *נוכחותוהטענה בדבר בעיני את 

המוסר האוניברסלי מונכח באמצעות , כמבואר בספר. בתחו� המקצועות המסייעי�

 א' לא תמיד ברור למה מחויבי� החברה הרואה ,שיפוטי� מוסריי� על התנהגות ההורי�

 .תוקנת ושלוחיה המופקדי� על הגנת הילדעצמה כמ

בביקורתה של המחברת כלפי רשויות הרווחה היא משמיעה קול מוסרי התובע אחריות 

יה המקצועית כדי לרפא את סבלו של הפרט ואת זעקת העוול תהכופר בכ' שדי באמפו

 היא בוחרת בעמדה ,להמשגה העיונית של עמדותיהניגשת  ואילו כאשר המחברת ,שלו

 את הקרקע מתחת לביקורתה השורשית והמטלטלת על השומטת ,יחסיות מוסריתשל 

 . יה המתיימרת להחלי  אחריותתהאמפ

זיכויו המוסרי חד אי�  , מסוגלותאימבוקר מצב שבו א  כאשר מיוחסת להורה בספר 
הספר יוצר השוויה משתמעת בי� אש� מוסרי , בי� היתר על רקע זה). 13' מראו ע( משמעי

תפיסות חברתיות . השוויה זו אינה מחויבת המציאות .להורי� לבי� הפללת�המיוחס 

 . יכולות לייחס לאד� אש� מוסרי בלא שתתלווה לכ' תביעה להטלת אחריות פלילית

המתח שבי� התוכחה המוסרית כלפי השירות למע� הילד לבי� העמדה העיונית הכופרת 

דד עבורי שאלות שעליה� לא  הילד חילטובתבמוסר אוניברסלי כצידוק להתערבות 

  .קיבלתי מענה ששכנע אותי בספר חד מבע זה

 : אנו שבי� מזווית אחרת לשאלות וסוגיות שכבר נגענו בה�

כיצד יש לנהוג באות� מקרי� שבה� הורי� נכשלי� בשל לא יותר מאשר אוזלת יד ועדיי� 

ל מהסבל הסבל לילד שבהמש' הקשר ע� הוריו מולידיו באמצעות אימו� פתוח גדו
 ?  מהו המבח� הראוי לניתוק הקשר ע� ההורי� במצב שכזה?שבהיעלמות�

אחריות , הא� יהיה זה נכו� לשאו  לעיצובה של אחריות כלפי הילד באשר הוא אד�

 ? שאינה מבדילה בי� אנשי מקצוע לבי� ההורי� המולידי�

 א  כאשר ,לתלהבטיח לילד קיו� ראוי ומוג� מפני הורות כוש� יאנו אחרכחברה אהא� 

 על ידי קביעות כלליות בחקיקה ופסיקה אודות ,"התכוונות מחבלת"אי� להורי� כל 

 ? כל ילד להיות מוג�על  שמה� ותהתנהגויות של הזנחה והפקרה לא מכוונ

ית אש� של הוריו מולידיו יהא� נכו� להבטיח היענות לסבלו של הילד ולו במחיר חוו

 ? שהספר מצר עליה
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לא תמיד מצאתי בספר , כמבואר. תי כא� בשלוש שאלות יסוד שעולות מ� העיו� בספרדנ

ניסיתי להדגי� כיצד כוחו של הספר בשאלות הנוקבות שהוא . תשובות ששכנעו אותי

 . ידענית ומתוחכמת, פנינו כתיבה טעונה רגשית ועצורה כעומדת על בלימהל. מעלה

הרהוט , עשוי למצוא עניי� בדיו� הלמדני, לושילדי� ומשפחותיה� נוגעי� , כל אד� חושב

 . וחדור הלהט האידיאולוגי שספר זה מציע

הא� ייתכ� שמתו' המאבקי� הדוקטרינריי� שספר זה משק  תצמח מחויבות מוסרית 

מחויבות הרוויה בחמלה כלפיו ובאמונה ביכולת השינוי של פרטי� , ברורה כלפי הילד

  ?ומשפחות

 .זו תקוותי
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הרכילות עוסקת . לכל אחד מאיתנו קורה לא פע� שאנו נקלעי� כזרי� למפגש של חבורה

וממש לא ברור לנו מה אנו , את הבדיחות אנו לא מביני�, באנשי� שאינ� מוכרי� לנו

פנינו ה� להתעמק בתקרובת או לנסות להעמיד פני� לעומדות ההאפשרויות . עושי� כא�

 כשקראתי את ספר� של ,נזכרתי במעמדי� אלה. ולצחוק כשכול� צוחקי�שמעניי� לנו 

ידי אנגלי� עבור אנגלי� ובהקשר של מערכת השלטו� של בשנכתב , רטקלי  וניומ�
רגליו בי� מסגרות את קשה למצוא את ידיו ויתקורא שאינו אנגלי ה. אנגליה וויילס

לבני� " ניירות", מדיניותהצהרות ה, קבוצות המשימה, הוועדות, הארגוני�, השלטו�

 ,לקורא האנגליאולי מוכרי� ה, ראשי תיבות ומלות צופ�בכל אלה מיוצגי� . וירוקי� ועוד

לא נותר לנו אלא לנסות ולדלות מהספר תובנות שעשויות להיות . א' מבלבלי� את הזר

 . ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈנטיות ומעניינות לציבור הקוראי� של וורל

מתפרסמי� בבריטניה הבדומה לספרי� ומאמרי� רבי� , הבניחוח המקומי של ספר ז
בי� השורות מבצבצת נכונותו של . משהו מעורר קנאהיש , בנושאי מדיניות חברתית

, להתמודד ע� סוגיות של סגרגציה, המפלגה שבשלטו�תהיה אשר תהיה , השלטו� הבריטי

בכפו  שלטו� והלופי יחעקב צורת ההתמודדות עשויה להשתנות . אפליה ודעות קדומות

א' מה שמשות  לכל הממשלות הבריטיות בעשורי� , הבדלי� באידיאולוגיה השלטתל

חות "דוב, סקרי�ב, כפי שבאה לידי ביטוי בוועדות, א הנכונות להתמודדוהאחרוני� ה

 . הנחיות למדיניותבו

.  של השלטו� והציבור האנגלי במאמצי� לקד� לכידות קהילתית�הספר נולד מתו' עיסוק

תגובה להתפרצויות חוזרות ונשנות של מתחי� אתניי� בערי , במידה רבה, סוק זה הואעי

 בספטמבר והחשש 11*הדאגה שעוררו מתחי� אלה גברה לאחר אירועי ה. בריטניה

כפי שמופיעה בשיח , לכידות קהילתית. מהקצנה בקרב הדור הצעיר של המוסלמי�

בעיקר , ופ� לאינטגרציה של מהגרי�במידה רבה מלת צהיא , הבריטי בעשורי� האחרוני�

 .מהגרי� צבעוני� ומוסלמי�

_____________ 

והחוג לעבודה , אביב�אוניברסיטת תל, ש בוב שאפל"ית הספר לעבודה סוציאלית עב, שמעו� שפירו' פרופ  1
 . חי�מכללת תל, סוציאלית
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ביקורת על הנחות היסוד של המדיניות שנועדה לקד� לכידות מותחי� עורכי הספר 

, בבסיסה של המדיניות שהיתה מקובלת על ממשלת הלייבור החדש, לדבריה�. קהילתית

, דות נעו� באנשי�ההנחה שהעדר לכימצויה , וג� על הממשלות השמרניות שקדמו לה

על בסיס הנחה זו עוצבה . השתלבות בחברה במיוחד במהגרי� נעדרי מוטיבציה וכישורי

היכרות ע� , מדגישה תוכניות שתכלית� לקד� ידע על חובות וזכויות אזרחהמדיניות 

רטקלי  וניומ� טועני� . קבוצתי*גש בי�פהשתתפות ומ, מוטיבציה הישגית, שירותי�

" הו� חברתי"ה� מתייחסי� בביטול לעיסוק ב( לא סוגיות של יחסי� ,יש להעמידבמוקד ש

ה� .  אלא סוגיות של צדק חלוקתי,)שהפ' לאחרונה מקובל בקרב חוקרי� וקובעי מדיניות
 .מציעי� לכלול נגישות למשאבי� כמרכיב עיקרי של לכידות

ומו להשתמש  ובמק,רטקלי  וניומ� מציעי� לזנוח את המושג לכידות קהילתית, יתר על כ�

 לטענת העורכי� המושג לכידות חברתית. מופיע בכותרת הספרה, במושג לכידות חברתית

משו� שהוא כולל התמודדות לא רק ע� שסעי� בי� קבוצתיי� אלא ג� ע� שסעי� , עדי 

יתכ� שהוא עשוי להתקבל יא' , עלי להודות שטיעו� זה כלל אינו מוב� לי. תו' קבוצתיי�

, מחברי המאמרי� משתדלי�.  לשיח האנגלי בנושאי� אלהפי�ותשאלה ה של �על דעת
 כשהוא ,ולהשתמש במושג לכידות חברתית, ליישר קו ע� העורכי�, לא תמיד בהצלחה

 .לא תמיד ה� מצליחי� בכ'. כולל מרכיב של נגישות למשאבי�

שעשוי להתקבל ביתר קלות על דעתו של כל מי שעוסק בסוגיות קהילה , טיעו� אחר

ומקצת , העורכי�. וקושי להגדירהמתייחס לעמימות המושג קהילה ו, ה קהילתיתועבוד

, מבקרי� את הנטייה של חוקרי� וקובעי מדיניות להגדיר שכונה כקהילה, המחברי�

נטיי� ועל כ' שהשתייכות ווומצביעי� על הקושי שהדבר מעורר בקביעת הגבולות הרל
וי להצדיק את העדפת המושג לכידות טיעו� זה עש. של בני אד� חוצה וחותכת גבולות

 .חברתית

 מהמאמרי� מוקדשי� להערכת הלכידות החברתית רבי�, כפי שמשתמע מכותרת הספר

ועמ� כמה ממחברי הפרקי� , העורכי�. באה לקד� אותההמדיניות הוהאפקטיביות של 

˙Ï˘ ‰È¯Â‡È י שהציב נמאמצי� את הצעתו של מכו� אספ� האמריק, )Sullivanלמשל (
�È˘ÈÂ) ToC: Theory of Change (כבסיס להערכת תוכניות של פיתוח קהילתי . 

 . תרומה ייחודית להערכה של תוכניות לקידו� לכידות חברתיתתורמי�הפרקי� אחדי� מ

אינדיקטורי� של לכידות קהילתית , רוט רביבפ, סוקר) Crispian Fuller(קריספיא� פולר 

, מדובר באינדיקטורי� רכי�. גבלותיה�ומנתח את מ, מקובלי� במחקרי� בריטיי�ה

רשימת המסמני� .  עמדות כלפי אזור המגורי� ותושביוהבוחני�מופקי� משאלוני� ה

פולר מצביע על . והביקורת של פולר עשויי� להיות לעזר לכל מי שירצה לחקור תחו� זה

ת של מהימנות הכלי� מוגבלת בגלל בעיו, יתר על כ�. כ' שבחירת המסמני� היא פוליטית
הוא מצטט . נטית ועודוובעיות של הגדרת גבולות הקהילה הרל, הגדרה והבנת הנקרא
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מחקרי� שמצאו פערי� בי� עמדות ותפיסות של קשרי� ויחסי� חברתיי� לבי� התנהגות 

 .בקשרעמ� כמו למשל מספר האנשי� שנחקרי� נמצאי� , בפועל

סוקר אפשרויות שימוש , )Eversley & Mayhew(אוורסלי ומייהו  ושכתב, פרק אחר

המחברי� סוקרי� בפירוט את המידע .  לכידות חברתיתכדי להערי'במידע מנהלי קיי� 

בשונה מהאינדיקטורי� ( א' מתעלמי� מכ' שמידע זה , רשויות שונות באנגליהפושאס
, וחסר בו הממד הסובייקטיבי, מתייחס בעיקרו לנתוני� דמוגרפיי� וכלכליי�) שסקר פולר

 . השתתפות ותחושת שייכות,כמו קשרי�

מדיניות , מדיניות דיור, כמו חינו' לאזרחות,  פרקי הספר עוסקי� בסוגיות ייחודיותרוב

פרקי� אלה ה� . תקשורת המוני� ועוד, מקומ� של ארגוני החברה האזרחית, תעסוקה

יוצא מכלל זה פרק . ולכ� לא יהיה בה� עניי� לקורא הישראלי, בעלי אופי מקומי מובהק

פרק זה . על פרקטיקה בינדורית) Hatton-Yeo & Batty(יו ובאטי * האטו�ניי� שלמע
של קשרי� אלה סוקר תוכניות שתכלית� לחזק קשרי� בינדוריי� ואת תרומת� האפשרית 

 .ללכידות חברתית

ג� קשה להתרגש מהחידוש .  הפרקי� עוסקי� בסוגיות בעלות אופי מקומירוב, כאמור

קהילתית בדיו� על לכידות חברתית או מההכללה של היבטי� שבהמרת הדיו� בלכידות 

ללא ספק יש קשר הדוק בי� חלוקת . של צדק חלוקתי בתו' ההגדרה של לכידות

א' עדי  לראות את חלוקת המשאבי� , המשאבי� בחברה לבי� מידת הלכידות החברתית
 . � ביניהכדי שאפשר יהיה לבחו� את הקשר, והלכידות החברתית כשני נושאי� נפרדי�

דרכי על , יחד ע� זאת יש בספר זה כמה תובנות מעניינות על משמעותה של לכידות

 רוב, יתר על כ�. הדרכי� להערכתהעל מדיניות שתכליתה הגברת הלכידות ועל , מדידתה

, בצי המאמרי� המוכרי� ליו קמרובבשונה . הפרקי� כתובי� היטב ומתכתבי� ביניה�

מפני� ,  מה�מצטטי�, יוטות של הפרקי� האחרי�בספר זה כל המחברי� קראו ט

, לולמרות הכ, ג� זר שנקלע למסיבה לא לו עשוי, בסופו של דבר. ומתייחסי� אליה�
 . למצוא בה כמה חברי� כלבבו
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 דורשת ,ÁÂ‡Ó‰ ‰ÎÏÓÓ· È˙ÏÈ‰˜ ÁÂ˙ÈÙ„˙, לקוראי� בישראל כותרת המבוא לספר

להבי� יותר את כנראה  שג� לא מעט אנגלי� ישמחו רתו' כדי הקריאה בספר מתבר. הסבר

, "עבודה קהילתית"י� שגהמושי� העורכי� מסביר". פיתוח קהילתי"הבחירה במושג 

בבריטניה . א' יש ביניה� הבדלי ניואנסי�, דומי�" ארגו� קהילתי"ו" פעולה קהילתית"

 חלק מ� הספרות ).פיתוח קהילתי( Community Development מושגנפו� במיוחד ה
ועורכי הספר ממליצי� לקרוא יותר כדי להבי� , שנכללה בספר מתייחסת להבדלי� אלה

ופיתוח קהילתי הוא עבודה , הממלכה המאוחדת היא בריטניה, א� כ�. עות�את משמ

 מה , אי' הגיעו הבריטי� להגדרה הזאת דווקא אפואההקדמה לספר מסבירה. קהילתית

 .מצב העבודה הקהילתית אצל� ולמה הספר הזה נחו� עכשיו

�‰ È„Ó· „‚�Â : שניתנו לשלושת שעריוכותרותמקריאת הג� אפשר ללמוד על מטרת הספר 
‰�È„Ó‰ :‰ ˙Â�˘-50‰ ˙Â�˘ ÛÂÒ „Ú -70 ;˜Â˘‰ „‚�Â ˜Â˘· :‰ ˙Â�˘ ÚˆÓ‡Ó-70 „ÚÂ 

‰ ˙Â�˘ ˙ÏÈÁ˙-90 ;˜Â˘Ï ‰�È„Ó‰ ÔÈ· :Ó‰ ˙Â�˘ ÚˆÓ‡-90‰ ˙Â�˘ ÍÂ˙ÏÂ -2000 .

לא בטוח שרצ  , ג� לפי המבוא, ע� זאת. הכותרות יוצרות רצ  היסטורי קוהרנטי

 ניכר "בי� המדינה לשוק"פחות בהתייחס למינוח  ל.היסטורי מוגדר כה יפה הוא ג� מדויק

אליה� אשתדל להתייחס בהמש' ש ,בשני� האחרונות יש לא מעט מתחי� ודילמותש

 . הסקירה

אוס  מאמרי� שיסייע , ובמיוחד לעובדי� חדשי�,  העורכי� היתה להגיש לקוראי�תמטר
שכבר פורסמו לש� כ' ה� בחרו מאמרי� . קהילתית בבריטניההלה� להבי� את העבודה 

 תהחידוש בספר הוא העמד. ויצרו קוב� חדש מחומרי� ישני� וטובי� בעיניה�, בעבר

,  הוא ההקדמות לכל אחד משלושת השערי�אחרחידוש . המאמרי� בסדר כרונולוגי

ההקדמות לשערי� מסבירות את ההקשר . ידי העורכי�בהמבוא והסיו� שנכתבו 

העורכי� ג� עומדי� על . ות של כל תקופהומצביעות על ההשפעות העיקרי, ההיסטורי

 . ומצייני� נושאי� שלא נדונו במאמרי� שנבחרו לייצוג התקופה, מגבלות הבחירות שעשו

_____________ 

חברת סגל בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה , ר אלישבע סד� היא עובדת קהילתית"ד  1
� ).2009, הקיבו� המאוחד (˘È˙ÏÈ‰˜ ‰„Â·Ú :È˙¯·Á ÈÂ�È˘Ï ˙ÂËÈ˙מחברת הספר , העברית בירושלי
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ולכ� אדו� במספר מאמרי� ואציג , לא נית� בסקירה קצרה להביא את כל מה שנמצא בספר

 . את נקודת המבט של העורכי�

נחשבי� לאב ולא� התיאורטיי� של המאמר הראשו� שנבחר הוא של באט� ובאט� ה

מכוונת בקבוצות ובעבודה *מאמר� ד� בגישה הלא. העבודה הקהילתית בעול�

 המכוונת הגישה :עבודה קהילתיתיש שתי גישות ל המאמר מדגיש ש2.הקהילתית
שבזמ� , )למעלה*גישת מלמטה(מכוונת   הבלתיהגישהו) למטה*במינוחי� היו� מלמעלה(

בהיר במה מהפרק הזה בספר . היתה חדשה יחסית) 1967(באט� כתיבת הספר של באט� ו

היא כרוכה וכיצד על עובדי� קהילתיי� לנהוג כדי שאנשי� יפעלו בכוחות עצמ� למע� 

מקשר אות� , מספק מידע לאנשי�, בעוד איש המקצוע מעודד את הפעולה, עצמ�

בסיסי , רק טובזה פ.  עמ�ה� מתמודדי�שלמשאבי� ומסייע לה� לנתח את אופי הבעיות 

 .  שרק הגיעו למקצועאלהוע� זאת לא מוב� מאליו ל, דומא

ספרו של סול , ÌÈÏ˜È„¯Ï ÌÈÏÏÎהפרק השלישי בשער הראשו� מביא קטעי� מתו' 

כמו ג� העשייה שלו , א' ספריו על מאבק והתנגדות לעוצמה,  האיש אינו בריטי3.אלינסקי

היה ולכ� חשוב , ג� בבריטניה,  העול�השפיעו על עובדי� קהילתיי� בכל, צות הבריתבאר

 את המאבק החברתי ית המקצועבתחילת הדר'בעיקר כדי להציג כבר ,  בקוב� אותולוכלל

. הפרק מכיל קטעי� מתחילת הספר של אלינסקי ומסופו. כחלק מ� העבודה הקהילתית

בעיקר כאשר ביקשו להביא קטע ,  אחדי� של עריכה במקרי�ופרקטיקה זהעורכי� נקטו 

 .  בכבודוברוב המקרי� ה� עמדו במשימה ז. שהוא פחות מתומצת ממאמר, מתו' ספר

מחצית המאמרי� . בשער הראשו� יש ייצוג נכבד לכתיבה רדיקלית בעבודה קהילתית

 70*ואמנ� בשנות ה. מוקדשי� לדיו� בעוצמה ובמאבק נגד המדינה כחלק משינוי חברתי

אני זוכרת מרצה אורחת מאנגליה . קלי למדימוי רדייהיה לעבודה הקהילתית בבריטניה ד

כי בשל , 70*עבודה סוציאלית בשנות הבה למדתי ששהסבירה לכיתה , )שכחתי את שמה(

הרדיקליז� בקרב העובדי� הקהילתיי� בחרו רבות מהרשויות האזוריות בבריטניה לא 

 . לכלול את המקצוע בתו' מער' השירותי� שלה�

שני� אלה . 20* של המאה ה90* עד שנות ה70*ההשער השני מציג מאמרי� משנות 

במבוא . מאופיינות במדיניות של נטישת מדינת הרווחה והדגשת עליונותו של השוק

 לספק פתרונות עודההכרה הגוברת שהמדינה אינה מסוגלת טועני� שלשער העורכי� 

מקיפי� ואפקטיביי� לבעיות חברתיות קשות הביאה לדרישה לחזק את העבודה 

בה שזוהי התקופה . מעודדת פתרונות מקומיי� לבעיות הללוהית כשיטת עבודה הקהילת
_____________ 

 :ראו  2

Batten, R. & Batten, M. The non-directive approach in group and community work, 33-42. 
 :ראו  3

Alinsky, S. Rules for Radicals: A pragmatic primer for realistic Radicals, 55-64. 
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) נשי� ועוד, נכי�, של מיעוטי�( קהילות אלה .מתפתחות קהילות לא על בסיס גיאוגרפי

 ה� נותנות תוק  לקבלת השונות ולהרחבת .מגבשות ג� שליחות ומציגות עמדה פוליטית

 . הזר� המרכזי של החברה

‰˙‚Â�ÚÊ‚ : ‰„Â·Ú‰ Ï˘ ‰·Â˙מאנינג ואוהרי כותבי� על . אמרי� מרתקי�בשער זה כמה מ
˙È˙ÏÈ‰˜‰.4ה� .אחר כ' גזענות ואז אפליה, ל דעה קדומהו במאמר� ה� מגדירי� קוד� כ 

לבי� גזענות , אותהעובדי� קהילתיי� לא ינקטו ששברור , מבחיני� בי� גזענות גלויה

מאמר זה . ישי� לה חלק גדול מ� המאמרומקד, נפוצה יותר בקרב אנשי מקצועה, סמויה

בישראל לא נעשתה עד היו� עבודה מעמיקה בתחו� הוראת . 1982נכתב במקור בשנת 

ולכ� מבחינתנו זהו מאמר מאיר עיניי� , המקצוע להבהרת גזענות על גווניה השוני�

 . לסטודנטי� וג� לעובדי� מקצועיי�

לבי� עבודה קהילתית מתו' ספר� נהניתי למצוא את הפסקאות על ההבדל בי� חינו' 
 ;צות הברית הספר יצא באר;שניה� לא בריטי� (5הנפלא של פאולו פריירה ומיילס הורטו�

 כדי לדו� הג� אני בחרתי לא פע� בשורות אל). י ופריירה ברזילאינהורטו� הוא אמריק

כל הזדמנות להציג את פריירה והורטו� לקוראי� , מבחינתי. בנושא ע� הסטודנטי�

 .חדשי� היא מבורכת

 על הפוליטיקה של 6 של ברסדור  וקרופטיה�בה� מאמרו, מאמרי� מעולי�עוד בשער זה 

 . על נשי� בקהילה ועקרונות פמיניסטיי� בעבודה קהילתית7השיתו  ושל דומינלי

) Shaw, pp. 193-199( שו שכתבההשער השלישי והאחרו� בספר מספק הקדמה מרתקת 

שו .  בשלושת העשורי� האחרוני� בבריטניהבוי� ומתמודד מתקישהמקצוע על ההקשר 

: ר'תאצ' ריז� על החברה הבריטית שאחרי הגב' בניתוח ההשלכות של התאצפותחת

האמונה , ידואליז� רכושני והגדרת מקבלי השירותי� כצרכני�ווההתמקדות באינדי

בתקופה , הבעוד המדינ. ת השירותי� העיקריתיהתנגדות למדינה כספקהביעילות השוק ו

, ראשוני לבעיות חברתיותהפתרו� ה היתה, 70*דמוקרטית בבריטניה עד שנות ה*הסוציאל
במקביל השתנתה ג� הגדרת . המדינה עצמה לבעיההפכה ליברלי *הרי בעול� הניאו

_____________ 

 :ראו 4

Manning, B. & Ohri, A. Racism: The response of community work, 147-156. 
 :ראו 5

Horton, M. & Freire, P. From "We make the road by walking" : The difference between education 
and organizing, 157-161. 

 :ראו 6

Croft, S. & Beresdorf, P. The politics of participation. 163-169. 
 :ראו 7

Dominelli, L. Women in the community: Feminist principles and organizing in community work, 
185-190. 
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והאזרחות איבדה , זכויות נתפסו כביטוי שלילי של תלות. החובות והזכויות של האזרחי�

ידואלי של שירותי וואינדי" צרכ�"באמצעות הבניית האזרח כאת הממד הקולקטיבי שלה 

,  שחרטה על דגלה ג� רצו� למודרניזציה של השירותי�,ובשמה של מדיניות ז. רווחה

ואומצו , הרווחה והבריאות, החלה הפרטת שירותי� ציבוריי� בהיק  רחב בתחומי החינו'

נוצר : וש דרכי� עיקריותנורמות חדשות של שירות ציבורי שהשפיעו על הפרקטיקה בשל

התפתחה ; המגזר הפרטי והקהילות,  שיתו  פעולה בי� המדינהכלומר ,מודל שותפויות

יצרה תחרות על צרכני� ג� בי� נותני שירותי� באותו שוחוזי� " מכרזי�"תרבות של 

כל אלה . פיקוח על הביצוע באמצעות הניהול הכספי בעיקר ומדידת היעילותהוחל ; תחו�
 . דרכי פעולתהעל ד על העבודה הקהילתית וואהשפיעו מ

, "קהילה"בבריטניה נפו� השימוש הקהילתני השמרני במושג שהעורכת מספרת 

העניי� הואשמו . הישענות על שירותיה פירוש שליליהרווחה וקיבלו השבעקבותיו 

והעובדי� הקהילתיי� היו ,  ונדרשו לפתור בעיות באמצעות הקהילה,במצב� הגרוע

 רוב הצביע על כ' ש2000* וה90*מחקר אור' שנער' בשנות ה. לספק את התרופהאמורי� 

שהועסקו )  עובדי� כאלה20,000פרסו� ממשלתי מצא שיש (העובדי� הקהילתיי� 
ממוני� ה וג� ,הועסקו בחוזי� קצרי טווח, בפרויקטי� בשכונות עניות לא היו כשירי�

נראה שכל אחד ). 196*195' עמ(ית ניסיו� או הכשרה בעבודה קהילתנטולי עליה� היו 

מצב ענייני� זה מצביע בעיקר על אי ההבנה . מציינת העורכת, יכול להיות עובד קהילתי

על ניצול המקצוע למטרות ניהול מערכות ,  לתפקידי� המקצועיי�אשרוהבלבול ב

 . שירותי� ציבוריי� מדולדלי� ועל הסכנה למקצועיות העבודה הקהילתית בבריטניה

כא� מביאה העורכת רעיונות מתו' ". בורישיתו  הצ"ה זו ג� גובר השימוש במושג בתקופ
 המדינה מצהירה על רצו� לשת  את 8.המופיע בשער זה, )Taylor(מאמרה של טיילור 

, חינו'ל, לחימה בפשיעהל, בריאותל, הקהילה בקבלת החלטות שנוגעות לתעסוקה

קשה בתרגו� הכוונה הזאת להשתתפות אבל מת, התחדשות עירוניתלשירותי� מקומיי� ול

העובדי� הקהילתיי� ה� אלה שצריכי� להיאבק במתחי� ובסתירות . מקומית משמעותית

גדולה יותר  דוחפי� לאחריות :נוצרי� סביב מסר כפול שמעבירה המדינהההפנימיות 

יותר אבל השליטה בסדר היו� ריכוזית , לאספקת שירותי� ולביצוע פרויקטי� בקהילה

בנסיבות משילות  ומותירה את אנשי הקהילה תוהי� א� יש לה� בכלל קול,  בעברמאשר

אבל שומרת בידיה את השליטה , הממשלה מבקשת מהקהילה לנהל את השירות. כאלה

הניסיו� לייצר גרסאות של העצמה קהילתית ). 197' עמ(בניהול ובהוצאה הכספית 
ינה משחקת תפקיד לא הוג� ומחקרי� הצביעו על כ' שהמד, למטה לא צלחו*מלמעלה

" לאפשר"שבו היא מצפה מהעובדי� הקהילתיי� , בשוק מופרט של שירותי� חברתיי�

_____________ 
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בעוד היא הולכת ומצמצמת את הזכויות של , אחריות ואזרחות בקהילות מוחלשות

העבודה שייתכ� . "קהילות אלה לקבל שירותי� ציבוריי� מתוקצבי� על בסיס צרכי�

קונסטרוקציה של הרווחה באמצעות * מתו' חוסר הבנה בדההקהילתית משתפת פעולה

 . Martin, 2003, p. 197)" (קונסטרוקציה של האזרחות*הרה

 העבודה הקהילתית להתמודד יותר ע� האתגרי� של שעלשני מאמרי� בשער זה מצייני� 
 הגלובליזציה את המקומי  הפכהבדרכי� רבות. הגלובליזציה ותוצאותיה המקומיות

חשוב גלובלית ופעל  ": הופ' את המשפטGaventa(9(גבנטה . תר מאי פע�לחשוב יו

הוא טוע� שיש חשיבות לזהות תהליכי� גלובליי� המשפיעי� על התנאי� ". מקומית

ויש הכרח לצאת למאבק סביב מטרות משותפות באמצעות סולידריות וקידו� , המקומיי�

בקשת לקד� את ההבנה שיש  מLedwith(10(' ג� לדווית. זכויות ברמה הטרנסלאומית

). 473*472'  עמ11,ראו ג� בספרי(קשר בי� עוני בהקשרי� מקומיי� וגלובליי� 

הגלובליזציה ג� ממחישה עד כמה העבודה הקהילתית ברחבי העול� מתמודדת ע� 

כ' , כמו בבריטניה. נטי לעובדי� קהילתיי� בישראלווומשו� כ' ספר זה רל, סוגיות זהות

מכא� . קהילתית קשורה באופ� מהותי לתהליכי שינוי חברתי ופוליטיעבודה , ג� בישראל
להיות ) וספר זה תוהה א� הוא יכול(שחשיבה ביקורתית וניתוח חיוניי� למקצוע שרוצה 

 . גור� בעל פוטנציאל לתרו� לשינוי חברתי מתקד� בעול�
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