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ïåùàø ïåéò
:äø÷ úåéîéèðéà
éùâøä íæéìèéô÷ä ìù åúééìò
æåìéà äååà

תל אביב :ספריית אדו כהה ,הוצאת הקיבו המאוחד .2008 .מאנגלית :יור שדה.
 173עמודי
המחברת ,פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית ,מציעה תיזה ולפיה הפכו היחסי
הכלכליי בתרבות הקפיטליז לרגשיי ביותר ,בעוד יחסי קרובי ואינטימיי הפכו
להיות מוגדרי במידה גדלה והולכת בידי מודלי כלכליי ופוליטיי של מיקוח ,חילופי#
והגינות .אילוז ממשיגה תהלי $כפול זה ,של יחסי כלכליי ורגשיי המגדירי זה את
זה ,בש ˜ .È˘‚¯ ÌÊÈÏËÈÙהיא מוצאת לו ראיות באתרי חברתיי שוני  ,כמו ספרות
העזרה עצמית ,כתבי עת לנשי  ,תוכניות אירוח ,קבוצות תמיכה ואתרי היכרות באינטרנט.

äìéæð äáäà
ïîåàá èðåîâéæ

ירושלי  :י"ל מאגנס .2008 .מאנגלית :עמי שמיר 165 .עמודי
"גיבורו הראשי של הספר] [...הוא יחסי בי #בני אד  .דמויותיו המרכזיות ה גברי
ונשי בני זמננו ,אשר בייאוש על כי נגזר עליה להתמודד בעצמ – בכוח שכל
ורגשותיה המשתני חדשות לבקרי – ע הכמיהה לשייכות ,ליחד וליד עוזרת בעת
צרה ,ולהוטי כל כ $ליצור קשר; אול בה בעת ה חוששי מלהיות קשורי
'לתמיד'] [...שכ #ה פוחדי שמצב זה יטיל עליה עול ומעמסה שאי #בכוח וא -לא
ברצונ לשאת  ,ויגביל באופ #קיצוני את החופש שה זקוקי לו – יפה ניחשת – כדי
ליצור קשר) "...מתו $ההקדמה ,עמ' .(2
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זיגמונט באומ ,#הסוציולוג המבריק ,ד #בספר זה במצב העכשווי של קשרי אנושיי ,
בכמיהה לקשר ובפחד ממנו ובהשפעת אלה על האהבה ,הזוגיות ,החברות ,החיי בעיר
ועל היחסי בי #אנשי זרי ברמה המדינתית והגלובלית .שמות הפרקי בספר :דלתות
הסחרור של האהבה; ארגז הכלי הנייד של החברותיות; על הקושי שבאהבת רע ;$פירוק
היחד.

:ìàøùé úîå÷úá íéðåéò
,úåðåéöä úåéòáì óñàî
17 êøë ,ìàøùé úðéãîå áåùééä
(íéëøåò) õ"ë ïåòãâå éìàøá éáà

קריית שדה בוקר :מכו #ב #גוריו 513 .2007 .#עמודי
בכר 17 $של עיוני בתקומת ישראל  17מאמרי המכונסי בשישה שערי  :תרבות
וספרות; הגות ועיו ;#חברה; פוליטיקה ומשפט; יחסי חו; היסטוריוגרפיה .הספר גדוש
מאמרי מחקריי בנושאי מגווני שקשורי להיסטוריה של מדינת ישראל .קוראי
בעלי עניי #אינטר0דיסציפלינרי ייהנו מהמגוו .#בי #המאמרי  ,אמיר בנבג'י על מנדלי מוכר
ספרי ושלילת הגלות )עמ'  ;(81שני בר0או #על החוזה שהופר :עובדי ומדינה באופקי ,
) 198101955עמ'  ;(287יוסי כ על המושבות הגרמניות – חוק נכסי גרמני ופיצוי
הטמפלרי על רכוש בישראל )עמ' .(431

éúøáç ÷ãö ìù úåéøåàéú
ïàäã éñåé

תל אביב :ספריית אוניברסיטה משודרת .משרד הביטחו – #ההוצאה לאור.2007 .
 268עמודי
ספרו של יוסי דהא #מוקדש לדיו #התיאורטי אודות צדק חברתי שהתפתח בעקבות פרסו
ספרו של ג'ו #רולס – ˙ – ˜„ˆ Ï˘ ‰È¯Â‡Èבשנת  .1971המחבר מציג מספר תיאוריות של
צדק חברתי שפותחו לאחר רולס ובמידה רבה כתגובה לספרו .הוא ד #בכל פרק בנפרד
בתיאוריה מרכזית אחת ,מה היא פותרת ומה הביקורת עליה ,וכ #מצביע על הרלוונטיות
של תיאוריית הצדק המסוימת לסוגיות חברתיות בישראל .הספר פורס לפני הקוראי את
מושג הצדק החברתי על גווניו השוני  ,ומביא לראשונה בשפה העברית מבוא ממצה
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ומלומד של השאלות המרכזיות בתחו זה .לסיכו ד #המחבר באי שיוויו #גלובלי בי#
מדינות ובהשלכותיו על אי השוויו #בתו $המדינה ,וכ #בקשר בי #צדק חברתי לבי#
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

תל אביב :ספריית אוניברסיטה משודרת .משרד הביטחו – #ההוצאה לאור.2007 .
 117עמודי
דב חני #כתב ספר מבוא ביקורתי על הגלובליזציה .הספר פותח בהבטחות שמייצג המושג
– לביטול גבולות ,לשגשוג חברתי ולשלו עולמי .הבטחות אלה מבהירות את קסמו של
המושג וג את המיתוסי הקשורי בו .אליבא דחני #הגלובליזציה מייצגת ג את שבירת
הססטוס קוו החברתי ,שנשמר בארצות המערב מסו -מלחמת העול השנייה עד שנות
השמוני  ,של תעסוקה מלאה ,הסדרי רווחה ועלייה בשכר הריאלי של כל שכבות
האוכלוסיהי .מאפייני הגלובליזציה ה  ,בי #היתר ,נסיגת מדינת הרווחה ,היחלשות
העבודה המאורגנת ועמה ק הביטחו #החברתי והיציבות בעבודה .את העול הגלובלי
מאפיינות צרכנות וצדקה ,וה #מייצגות את סגנו #החיי של מעמד צר ,שה "דיירי
הפנטהאוז הגלובלי" ,בעוד רוב האנושות חיה ב"תחתית גורד השחקי הגלובלי – בעול
סדנאות היזע" .בסו -הספר מוצג חזו #לגלובליזציה אנושית יותר ,תחת הכותרתÌÏÂÚ :
‡.¯Á‡ È¯˘Ù

íéøæå íéãáåò
ïîëééø ä÷áøå ôî÷ äðàéøãà

ירושלי  :מכו #ו0#ליר והקיבו המאוחד 222 .2008 .עמודי
המחברות ,מרצות בכירות בחוגי לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב
ובאוניברסיטת חיפה ,מציגות בספר ניתוח היסטורי וחברתי0פוליטי של הגירת עבודה
ומשלבות בו ראייה ביקורתית .א -שמדובר בתופעה גלובלית ,הגורמי המאפשרי אותה,
לטענת ,#קשורי מאוד לתהליכי חברתיי  ,פוליטיי וכלכליי מקומיי ישראליי .
ישראל ניצבת בראש רשימת המדינות המתועשות המייבאות כוח עבודה זול .מאות אלפי
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מהגרי עבודה הגיעו אליה מכל קצוות תבל בשני העשורי האחרוני  ,ויותר ממחצית
מהגרי העבודה השוהי בישראל כיו אינ מתועדי  .הספר מברר ,בי #היתר ,מהו
התהלי $שאיפשר יצירת קטגוריה של "לא אזרחי " החיי בחצר האחורית של המדינה,
מה ה יחסי הגומלי #בי #התופעה לבי #הסכסו $הישראלי0פלסטיני וא עובדי אלה
מעצבי מחדש את הכלכלה בישראל.

úåéåìáâåî íò íéãîåì :íéáåìéù
êåðéçä úëøòîá
(íéëøåò) øùéáà äãòìâå øæééì äðåé ,øèééø úéðåù

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

שלושת העורכי באי מתחו המחקר ,ההוראה וההכשרה בחינו $המיוחד .בספר
מאמרי בנושאי עיוניי ומעשיי על תוכניות חינוכיות לתלמידי ע מגבלות הלומדי
במערכת החינו .$שילוב של לומדי ע מוגבלויות במערכות החינו $הול $ומתפשט
ומשנה את פני מערכת החינו $כולה .העורכי מציגי את תנועת השילוב לא רק כרפורמה
בתחו שירותי החינו $לילדי ע צרכי מיוחדי  ,אלא כמנו -לרפורמה חינוכית מקיפה,
הכוללת הבנָיה וארגו #מחדש של כל מערכת החינו $ושל בתי הספר .יש בה שינוי תפיסתי
ויש בה ג שינוי מעשי ,ולשני שינויי אלה מוקדשי פרקי בספר .השער הראשו #של
הספר מציע מאמרי על ההיסטוריה ,המושגי והחוקי הרלוונטיי לשילוב; בשער
השני יש דגש על החינו $עצמו ,על תוכניות הלימודי ועל המורי ; בשער השלישי
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
ולימודית ,ומה נית #ללמוד הרבה על התמודדות של אנשי ע מגבלות בחברה
הישראלית.
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Understanding urban policy:
A critical approach
Allan Cochrane
Malden, Ma.: Blackwell Publishing. 2007. 178 pages

המחבר ,חוקר מדיניות ציבורית בריטי שואל מהי מדיניות עירונית ,ומצביע על מגמות
בהתפתחות המדיניות העירונית מאז שנות ה 600בבריטניה בעיקר ,א $ג בארצות הברית,
ועל הקשר בינה לבי #מדיניות רווחה .הוא מצביע על כ $שמדיניות עירונית היא מדיניות
חברתית שמוגדרת במושגי גיאוגרפיי וטריטוריאליי במקו כמדיניות רווחה כלפי
קבוצות יעד מסוימות .המחבר מבקש להוכיח שמדיניות עירונית היא לעתי קרובות ניהול
מרחב טריטוריאלי תו $התעלמות מהצור $במדיניות רווחה הולמת לשיפור חייה #של
קבוצות חברתיות החיות באותו מרחב .המחבר מקדיש פרק לשאלות של שיתו -הציבור
בעיצוב המדיניות הציבורית הנוגעת לו ולאופ #ניהול שיתו -זה בקהילה .פרק מעניי #אחר
ד #בניהול עירוני של הפרות סדר ,פשיעה ,עבריינות ,מדיניות ענישה וכליאה וביטחו#
אישי בעיר.

Revitalizing communities
in a globalizing world
)Lena Dominelli (Editor
Aldershot: Ashgate. 2007. 451 pages

לינה דומינלי היא פרופסור בריטית לעבודה סוציאלית ופעילה בפורומי בינלאומיי של
עבודה סוציאלית וזכויות אד  .בספר זה היא מקבצת כשלושי מאמרי מרחבי העול
דובר האנגלית ,ביניה בריטי  ,אוסטרלי  ,קנדי  ,הודי  ,דרו אפריקני  .מטרת הספר
להצביע על הדרכי שבאמצעות #פועלת היו העבודה הסוציאלית לפיתוח #הכלכלי
והחברתי של קהילות .הספר מציג מחקרי על שיפו קהילות ,שיקו כלכלי של עסקי
קטני  ,פיתוח שירותי  .בספר מאמרי על השפעות הגלובליזציה על קהילות מקומיות,
כמו שני מחקרי על מגמות הגירה וחזרה מאתיופיה ומהאיי הקריביי  .מספר מאמרי
מוקדשי לשאלות של צדק חברתי ,סיוע באסונות ותפקיד העבודה הסוציאלית
והתיאוריות שלה בסיוע במצבי גלובליי קשי  .קשה לסכ את רוחו של הספר ,כי הוא
מגוו #מאוד ,א $נית #לומר שהוא מציע גישה ביקורתית כלפי השפעות הגלובליזציה
והאידיאולוגיה הניאו ליברלית על המדיניות החברתית במקומות שוני בעול ועל
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יכולת של התושבי בחלק גדול מהמקומות לפעול לפיתוח קהילת  .במחקרי אחדי
בספר נחקרות ,למשל ,שיטות של שיתו -תושבי בפיתוח קהילה .ה #נחשפות כשיטות
של שיתו -סמלי ,המדיר את קהלי היעד וממשי $במדיניות קבלת החלטות אליטיסטית
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

בספר שישה מאמרי  ,שלושה מה בהשתתפות העורכות ,על עזרה לארגוני קהילתיי
במשימותיה ובעיצוב תוכניותיה  .הספר מבקש להגדיר מחדש שיטות לפיתוח יכולות
ארגוניות וקהילתיות של ארגוני בקהילה ודרכי לשיתו -פעולה ע הקהילה ,ע
קבוצות של מתנדבי  ,ע פעילי וע ארגוני אחרי  .המחברות מציגות שיטות לייעו
ולסיוע טכני ,מסבירות את הקשיי הניצבי לפני יועצי ארגוניי בארגוני כאלה.
המאמרי בספר שימושיי מאוד ,עתירי דוגמאות מהעבודה ,ולכ #מתאימי במיוחד
ליועצי ארגוניי המתמחי בארגוני המגזר השלישי .הספר יכול לשמש ג מנהלי
ארגוני קהילתיי המעונייני לברר לעצמ סוגיות של תכנו #אסטרטגי ,שיתו -פעולה
בי #ארגוני ושיטות לשיתו -הציבור בארגו.#

