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הבחי� בתפקיד� המרכזי של כל המתבונ� במדינת הרווחה המודרנית אינו יכול שלא ל

, עובדי� סוציאליי� מצויי� כיו� במגוו� שירותי� במגזר הציבורי. העובדי� הסוציאליי�
מספקי� שירותי� חברתיי� לאנשי� במצוקה ומעורבי� , הפרטי ובמגזר השלישי

ה� פועלי� .  לשפר את איכות החיי� של בני האד�שתכלית�בניסיונות לשינוי חברתי 

 ).IASSW, 2002(ממאה מדינות שונות בעול� כיו� בלמעלה 

 שנה את המחלקה 80 שוב היהודי באר� ישראל הקי� לפני כימאז שהוועד הלאומי של הי

 וכבר , גדל בהתמדה מספר� של העובדי� הסוציאליי�,הראשונה לעבודה סוציאלית באר�

זהו אחד ). 2002, וייסולנגר  קורי�, שרר, שפירו (10,000הוא עמד על לפני כעשור 
המקצועות האקדמיי� המבוקשי� ביותר בי� הפוני� ללימודי� במוסדות להשכלה גבוהה 

כניות לימודי� בעבודה סוציאלית בחמש אוניברסיטאות ובחמש וכיו� מוצעות ת. בישראל

 ).2007, ס"למ( ומדי שנה מקבלי� כאל% סטודנטי� תארי� בעבודה סוציאלית ,מכללות

 המחפש , מקצוע צעיר יחסיתהואמקצוע העבודה הסוציאלית שר מ� הראוי לזכו, ע� כל זאת

 ועיקר ,19 ראשיתו בשלהי המאה ה. עדיי� את דרכו ומבקש לבסס את מעמדו כפרופסיה

_____________ 

האוניברסיטה העברית , ש פאול ברוואלד" לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עת הספרבי, פרופסור אמריטוס  1
 .מחלקה לעבודה סוציאלית במכללת ספירפרופסור ב ,בירושלי�
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). Brieland, 1995; Wenoucur & Reich, 1989(התפתחותו במאה השני� האחרונות 

ע� בעיות התפתחותו של המקצוע משקפת את רצונה של החברה להתמודד כהלכה 

בשל  וזאת ממניעי� ערכיי� של דאגה לאנשי� במצוקה ומתו( אחריות הדדית וכ� ,חברתיות

 המסביר את התפתחותו אחרגור� . שאיפתה של החברה לשמור על הסדר החברתי הקיי�

לרכוש הכרה חברתית ומוניטי� , של המקצוע הוא האינטרס של אנשי המקצוע להתפתח

 . תעסוקתיולבסס את מעמד� המקצועי וה

  למקצוע א� ישותהשאלות לאור ההתפתחות רחבת ההיק% של העבודה הסוציאלית עול

 שוני ישוא� , למרות השוני בי� הארצות והתרבויות שבה� הוא פועל, אפיוני� משותפי�

במלי� .  בההוא פועלש הנסיבות והבעיות החברתיות בסביבה מתו(מהותי המוכתב 

 מקו� הבדלי למרות ,אוניברסלי בעל תכונות משותפותהא� המקצוע הוא מקצוע , אחרות

 ). Weiss, 2005(וזמ� 

 ה� את , הקורא שאלות יסוד המעסיקותמול מציב ÈÒÙÂ¯ÙÎ ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú‰הקוב� 

הא� . אנשי מקצוע העבודה הסוציאלית וה� חוקרי� העוסקי� בחקר הפרופסיות בכלל

הא� יש יסודות משותפי� ? א קיי�בה� הושהמקצוע אכ� הוא אותו מקצוע בכל הארצות 

 ייחודיות כיצד מתבטא השוני לאור הבעיות ה?למה שקרוי מקצוע העבודה הסוציאלית

וזכה לייחודיות בטיפול , הא� המקצוע רכש מעמד מוכר בחברה? של האר� שבה מדובר

ר עידית "ד, העורכות? בתחו� שירותי� מוגדר ולאוטונומיה בפעילותו הפרופסיונלית

חוקרות מישראל ומבריטניה העוסקות בחקר הפרופסיה , ל ופנלופה וולבור�ג וייס

מנסות להשיב על שאלות אלה בעזרת תיאור וניתוח , והפרקטיקה של העבודה הסוציאלית

 .של המקצוע בעשר מדינות שונות

 מקצוע צעיר המצוי עדיי� בתהלי( הואהקורא יכול ללמוד שמקצוע העבודה הסוציאלית 

 אנו מגלי� ,ות השוני בפרקטיקה של העבודה הסוציאלית בארצות השונותלמר. התגבשות

מצוקה , המקצוע מנסה להתמודד ע� בעיות חברתיות הנובעות מעוני. גרעי� דומהשה

. שוויו� וצדק חברתי, ידי ערכי� של כבוד האד� וחירותוב והוא מונחה ,והדרה חברתית

יש שוני שהספר מראה , רופסיהע� כל הדמיו� והבסיס המשות% של הפ, אתיחד ע� ז

בארצות מסוימות המקצוע מתמקד ביחיד ובמשפחה . בהדגשה של כיווני� מסוימי�
אחרות הדגש הוא על ואילו בארצות  ,ה�י� ובעיותהלהתמודד ע� קשיילה� ומנסה לסייע 

למרות ההדגשי� השוני� של המקצוע בארצות . שינוי חברתי והתערבות ברמה הקהילתית

המשות% לאנשי המקצוע הוא המאמ� לקד� ולבסס את הסטטוס , � בספרשדווח עליה

 .המקצועי של הפרופסיה

 בידיהספר מביא לקורא תיאור וניתוח של עבודה סוציאלית בעשר מדינות שונות ונכתב 

דרו� , סיקוקמ, הודו, הונגריה, גרמניה, ילה' צ:מומחי� בנושא מכל אחת מהמדינות שנבחרו
אי� כל הקורא את הרשימה יכול להבחי� ש. בריטניה וארצות הברית, השוודי, ספרד, אפריקה
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העורכות התכוונו להציג מגוו� רחב של דפוסי פרקטיקה של העבודה ש אקראית והיא

 וללמוד על , פועלתהיא תוכ� שב,חברתית וכלכלית, כדי לשק% שונות פוליטית, הסוציאלית

עבודה יש בה� של של המדינות מוב� שלאור המספר הגדו. הדומה והשונה בפרופסיה

העורכות עצמ� מציינות את העובדה שאי� .  לא היה נית� לייצג את המגוו� כולו,סוציאלית

 .ייצוג למדינה מוסלמית וכ� שנעדר מקומה של סי� בי� המדינות הכלולות בספר

עורכות להבהיר לקורא את השאלות העיקריות שהספר עוסק  השכילו הבהקדמה לקוב�

בפרק הסיכו� ה� מסכמות את . הקווי� המנחי� שנתנו לכותבי הפרקי� השוני�בה� ואת 

המשות% והשונה בעבודה סוציאלית במדינות השונות שדווח עליה� ועומדות על הסוגיות 

 .העיקריות של המקצוע בעת הזו

העורכות הנחו את הכותבי� לנתח את האפיוני� של העבודה הסוציאלית בארצות השונות 

 האחת :נליזציה של המקצועיושתי גישות תיאורטיות לבחינת מידת הפרופסתו( שילוב 
 אחרת וה,של פרופסיה לעומת תחו� עיסוק) Attributes(מתבססת על תכונות או יסודות 

המהוות , על סמ( שתי גישות אלה. מתבססת על תיאוריות העוסקות בכוח ובשליטה

התבקשו הכותבי� , ופסיהמסגרת לניתוח ההיבטי� המבניי� והתהליכיי� של הפר

בסיס  :להתייחס לשמונה היבטי� שוני� המשקפי� את תכונותיו ומעמדו של המקצוע

 במת� ו מידת המונופול שיש ל; ההכרה הציבורית במקצוע;הידע הספציפי של הפרופסיה

 אמות ; הכשרה ממוסדת למקצוע; אוטונומיה פרופסיונלית;שירותי� לנושאי� ספציפיי�

 מעמדו ורמות השכר שלו ; ביטויי ואפיוני הארגו� הפרופסיונלי;מקצועיתהמידה לאתיקה 

להסיק מסקנות על רמת העורכות באמצעות בחינת שמונה היבטי� אלה ביקשו . בחברה

 .הפרופסיונליזציה של העבודה הסוציאלית באר� הספציפית

יותר על יש כאלה שהקפידו . מטבע הדברי� לא כל הפרקי� שווי� ברמת הכתיבה והניתוח

הקוב� בכללותו נות� לקורא תמונה , אתיחד ע� ז.  ואחרי� כנראה הקפידו פחות,ההנחיות

כקורא ישראלי . מלאה ומקיפה על העבודה הסוציאלית בפרספקטיבה בינלאומית בימינו

דומני שבהשוואה . בי� הארצות שנסקרונפקד הצטערתי לגלות שמקומה של ישראל 

 80 סוציאלית בישראל וההישגי� שהשיגה כפרופסיה בבינלאומית מעמדה של העבודה ה

בפרק הסיכו� ). 2002, רי�שפירו ואח( כלל ועיקר מבוטלי�שנות פעולתה באר� אינ� 
המקצוע להגדרה ספציפית של הרגולטור כבעל זכה בישראל שהעורכות אכ� מציינות 

' עמ(נסקרו כ( א% באחת מהארצות שאי� זה בעוד ש, דיות בעיסוק בתחומי� מסוימי�בבל

231.( 

במהל( קריאת פרקי הספר הקורא לומד על הכיווני� העכשוויי� של התפתחות המקצוע 

 ויכול לעמוד על הסוגיות העיקריות של ,על הדומה והשונה ביניה�, בארצות השונות

הקוב� מצביע על . מעמדההפרופסיה בדר( לגיבוש הלגיטימציה החברתית שלה ולחיזוק 
א( ג� על החסרי� , י( הפרופסיונליזציה בעבודה הסוציאלית בתהלרבהההתקדמות ה
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 העוברת כחוט השני בכל הפרקי� ,אחת הסוגיות המשותפות. והגורמי� הבולמי� אותה

 היא השאלה כיצד נית� לבסס את העבודה הסוציאלית כפרופסיה ,ומעסיקה את המחברי�

 הפרופסיה פועלתש הספציפי הקשר ללהתאימווהצור( לחזק את גו% הידע המקצועי ו

 .בתוכו

פרק הסיכו� מנתח את הממצאי� של הפרקי� המתארי� את העבודה הסוציאלית במדינות 
פרק זה יכול . הניתוח מתבסס על המסגרת המושגית שהותוותה בהקדמה לספר. השונות

לעמוד א% בפני עצמו כניתוח מעולה של תכונותיה של העבודה הסוציאלית בפרספקטיבה 

דומני כי המבקש להעמיק . עמ�מתמודד שהמקצוע יו� בסוגיות העיקריות בינלאומית וכד

בתחו� עשוי למצוא תועלת בכ( שיקדי� ויקרא את ההקדמה והסיכו� לפני שיקרא את 

 .וע� סיו� קריאת הפרקי� יחזור ויקרא שוב את פרק הסיכו�, הפרקי� השוני�

א ערו( היטב וממוקד הו.  והקריאה בו קולחת,הספר כתוב רובו ככולו בשפה ברורה
במהל( , כמו כל ספר טוב.  תו( הבלטת העיקר והבלעת החלקי� הפחות חשובי�,כהלכה

 א( עשויי� ,במפורשבו  מעורר את הקורא להרהר ג� בנושאי� שלא עלו הואקריאתו 

 ההתפתחות של ת בחינה השוואתית של דינמיק: למשל;עניי�עצ� הלהיות חשובי� ל

 הייחודיות של ; בה�הוא פועלשספציפי של הזמ� והמקו�  התרבותי ההקשרהמקצוע ב

הפרופסיה בשימוש בשיטות התערבות ספציפיות ומידת השימוש בהתערבויות המבוססות 

 ההגדרה המשתנה של ; בחינת התהליכי� של הקשר ע� מקצועות אחרי�;על ראיות

טוריה דית וטריבגבולות המקצוע והמשא ומת� המתנהל על הגדרות של טריטוריה בל

 ועוד נושאי� אשר לא היו יכולי� ולא היו צריכי� ;שולית של הפרופסיה והמעבר ביניה�

 .להיכלל בקוב� מעי� זה

הקורא אינו יכול שלא להכיר בחשיבותה של העבודה הסוציאלית במדינת הרווחה 

, פוליטיות ואחרות,  שג� מדינות שעד לאחרונה נמנעו מסיבות שונותרמתבר. המודרנית

, למרות רמת שכר נמוכה יחסיתשמתברר . עושות זאת,  את העבודה הסוציאליתמלפתח

 . מבקשי� ללמוד את המקצוע) כמו בישראל(רבי� 

מעמדו החברתי עדיי� . פני המקצועלהקוב� עומד על האתגרי� הרבי� המוצבי� עדיי� 

 ,בסיס הידע במקרי� לא מעטי� מחייב חיזוק, רמת השכר יחסית נמוכה, חלש

כמו כ� לא תמיד הוא יכול לתת . רק בחלק� בויות המקצועיות מבוססות על ראיותוההתער

מקרי� הוא תלוי במשטר הפוליטי לא מעט  וב,מלוא הביטוי לנורמות אתיותאת 

 .מהמגזר הציבוריפעמי� רבות ובתכתיבי� ארגוניי� של המעסיק שבא 

 ההכרה כלומר ,ה על פי מדדי� פנימיי� שלמעמדההבוח� את התפתחות הפרופסיה ו

 המבחיני� בי� מקצוע לתחו� אחרי�וההתארגנות המקצועית של המקצוע ומספר סממני� 

 אמות מידה ל פיאול� עו. אינו יכול שלא להכיר במידת ההתקדמות של המקצוע, עיסוק

 תוסביבב למקצוע ני� הציבורי הניתמעמד ההכרה והכלומר, כהגדרת העורכות, חיצוניות
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הא� מעמד זה משק% את סוג האוכלוסייה . רחוק מלהשביע רצו�י� המצב עדי ,התפקודית

 החברתי של מקצוע העבודה הסוציאלית מלמד על מעמדהא� ה? שהמקצוע מטפל בו

הקוב� המתאר ומנתח את ? יחסה של החברה לאנשי� במצוקה ולקבוצות מודרות

לא מעט מעמדה במדינות שונות בעול� מעורר את התפתחותה של העבודה הסוציאלית ו

מחשבות על יחסנו לאוכלוסייה שהעבודה הסוציאלית אמורה לטפל בה ומעורר בנו לא 

 .  בהאנו חיי�שמעט הרהורי� על החברה 

  חשבתי שהוא עשוי לעניי� בעיקר את חוקרי, וראיתי את הכותרת,לידיהגיע הספר שרק כ

 כ( ,ו ככל שהתקדמתי בקריאתו והעמקתי בא(. הפרופסיה של העבודה הסוציאלית

קוב� זה צרי( להיות ספר חובה לכל מי שלומד .  הפוטנציאליוהתרחב בעיני חוג קוראי

 השוני� של והעוסקי� בהיבטי. עבודה סוציאלית ולכל מי שעוסק בפועל במקצוע

ג� המתענייני� בסוציולוגיה של הפרופסיות . המקצוע בעול� גלובלי ימצאו בו עניי� רב

ראוי שכל שאני סבור , ולבסו%. יוכלו ללמוד רבות ממנו האנושי סיועובחקר מקצועות ה

נותני שירותי� , מעצבי מדיניות חברתית ומקבלי החלטות, העוסקי� בחקר מדינת הרווחה

ג� א� אינ� , סוציאליי� ואלה המתענייני� במדינת הרווחה ובשירותי� הסוציאליי�
 .יקראו את הספר, עובדי� סוציאליי�
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ìàøùéá íãà úåéåëæå úéúøáç äøãä 
ïðåø øéàé ,ïåøåã ìàøùé ,íéðåìñ ãøå- åáð)íéëøåò( 

  עמודי�351. 2008. אביב  אוניברסיטת תל,הוצאת רמות: תל אביב

1כה� עידית בליט: סקרה

 

 

 רוב� אנשי ,ידי מחברי� שוני�ב נכתבו ‰„¯‰ Ï‡¯˘È· Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÂ ˙È˙¯·Áפרקי הספר 

זכויות אד� והדרה : בשני הנושאי� שבכותרת הספרהעוסקי�  אקדמיה מתחומי� שוני�

להצביע על הקשר האינהרנטי בי� שני עולמות מבקשי�  הספר המחברי� לאור(. חברתית
 בדווי� ; נשי�; מעגל החיי�;דרכי שיח: הספר מחולק לארבעה שערי�. תוכ� אלה

 בנושא ספציפי מתעניי�ה זהחלוקת השערי� מקלה על הקריאה ומאפשרת ל. ופלסטיני�

 יריעה רחבה במיגוו� נושאי� ומשק% את סהספר פור. לגשת ישירות לאותו נושא

 .זכויות אד�להמורכבות הרבה שבעולמות התוכ� הקשורי� להדרה חברתית ו

הוא מאפיי� את אחד . הוא מושג חדש יחסית במדעי החברה" הדרה חברתית"המושג 

פירסו� הגדיר הדרה חברתית כתהלי( . הבולטי� בתקופה הפוסט מודרנית התהליכי�
 פותהשתתש� קבוצות ושכונות את המשאבי� הדרושי� לה� ל, מונע מפרטי� ומשפחותה

התהלי( הוא בראש ובראשונה תוצר של עוני והכנסה .  בחברהכלכלית ופוליטית, חברתית

 רמת חינו( נמוכה וסביבת מגורי�,  כגו� אפליה,גורמי�עוד אבל מחזקי� אותו , נמוכה

ג� על פי לוויטס ואחרי� הדרה חברתית פירושה העדר או שלילה . (Pierson, 2002)דלה 

 יכולת להשתת% בקשרי� חברתיי� ובפעילויות איטובי� ושירותי� ו, זכויות, של משאבי�

הדרה . התרבותי או הפוליטי, החברתי, במישור הכלכלי, נגישות לרוב האנשי� בחברהה

החיי� של הפרטי� החיי� בחברה וה� על הלכידות חברתית משפיעה ה� על איכות 

 & ,Levitas, Pantazis, Fahmy, Gordon, Lloyd(החברתית של כלל החברה 
Patsios, 2007( . 

תופעת ההדרה החברתית נוגעת לכל מי שמעוניי� בקיו� ש ,שתי הגדרות אלה מלמדות

קשורות הופעות אי� מקצוע אחד אשר לו המונופול לעסוק בתשחברה צודקת ומתוקנת ו

לאור( הפרקי� ,  כאמור,בהקשר זה הספר מביא. ה מודרותילהדרה או בקבוצות אוכלוסי

שני הפרקי� הראשוני� של השער . הסתכלות מעניינת ורחבה על התופעה, השוני�

שיח המשפטי השיח הכלכלי וה על ו, יאיר רונ� ומשה קליי�מאת , הדרת האחרעל ,הראשו�

 מדגישי� בעיקר את השיח , ר� רביב ועופר סיטבו�מאת, חברתיתההדרה הבתחו� 
שלא מצויי� בתחו� אלה פרקי� אלה קשי� לקריאה ל. המשפטי סביב נושאי ההדרה

_____________ 

תית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מרצה ומלמדת פרקטיקה קהיל, עובדת סוציאלית קהילתית  1
 . קהילהלש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית ומרכזת פרויקט בבית הספר המקד� שותפות בי� האקדמיה "ע
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שיח שתחושה מקבלי� את הקוראי� ה, הספר פותח בפרקי� אלהמכיוו� ש. המשפטי

 וקורא שאינ.  משפטני� ועורכי די�כלומר, הזכויות נשאר בידי אנשי המשפט והחוק

 .כלשהי במידה ( מודר ונבוומצא את עצמימתמצא בתחומי� אלה 

מתייחס לקשיי� בשיח , נבו  יעל פר� וורד סלוני�מאת ,הפרק השלישי של השער הראשו�

, מטבע הנושא. מהות שילדיה� הורחקו מהבית בצו בית משפטישבי� העובד הסוציאלי לא
א( עדיי� מוש� דגש על הדרה , י�סוציאליהעובדי� ה תהפרק מחזיר את הדיו� בעיקר לזיר

 .הורי� שילדיה� הוצאו מחזקת� בצו בית משפטבמדובר מכיוו� ש ,חברתית ומשפטית

שער זה מורכב מארבעה פרקי� הנעי� . השער השני של הספר מתייחס למעגל החיי�

בשער זה ברצוני להתייחס במיוחד לפרק . זקני�עד הדרה של בני נוער ומהדרה של ילדי� 

גולדפרב מצביע על בני . הדרת� של בני נוער על ידי תיוג�ב ד�פרק זה .  גולדפרבשל אבי

 תרבות הטרנס והפוליטיקה ות קשוראי(ומסביר , מודרני  של העיד� הפוסטהקשרנוער ב
קרטית קשר הדוק לתופעת ההדרה של בני ואלימות בני נוער ואלימות ביר, הישראלית

  הרקע וההיסטוריה המשפחתית אתמתאר, יפול מקרה של צעיר בטעוד הוא מביא. נוער

גולדפרב מציע הסתכלות רעננה וייחודית על . הטיפול עצמואת המודל הטיפולי ואת , שלו

 . שלב זה במעגל החיי� בהקשר של הדרה חברתית

לוי  הפרק של נעמי וינר. השער השלישי של הספר מורכב משני פרקי� שעניינ� נשי�

זיות שבחרו לשבור את הנורמה הקהילתית ויצאו ללמוד מתאר את תופעת הנשי� הדרו
, הפרק מביא את קול� של הנשי� עצמ�. באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה

, למרות ניסיונ� להשתת% בחברה ה� עדיי� סובלות מתופעות הקשורות להדרהשהאומרות 

 :ואיינותכפי שמתארת זאת אחת המר. אלא בחברה הרחבה, לא רק בקרב הקהילה שלה�

, לא יכולה להשתלב בעול� המודרני. י עולמותנתפסתי את עצמי תקועה בי� ש]...[

] ...[אי( שיצאתי פע� מהכפר,  להיות שוב סיה� הכפרית,ולא יכולה לחזור לכפר

 ). 240' עמ(עולמות התקועה בי� שני י ואנ

יר אלבז 'ח, �חגית פר,  צופית גור�בפרק מאתסוגיה דומה נדונה בשער הרביעי והאחרו� 

הפרק חוש% את . יות בסיכו�א המתאר את הטיפול הסוציאלי בנערות בדו,ולאה קס�

טיפול התובע רגישות תרבותית והכרה וכיבוד , המורכבות הרבה שבטיפול בנערות אלה

 . יתאבמקרה זה הבדו, אחרתשל התרבות ה

לפתח בבוא� עובדי� סוציאליי� על שני פרקי� מענייני� אלה מחדדי� את הרגישות ש

קהילות המודרות בעצמ� במודרות ה ,)רוב נשי� פי לע(לעבוד ע� קבוצות אוכלוסייה 

של הקושי להגיע לאות� נשי� ולשמוע את קול� מוביל לסכנה , במקרי� אלה. ממילא

אות� יודרו וכ( , זר� המרכזי של הקהילהאת ה בעיקר ישקפוסטריאוטיפיזציה ותיוג ש

 , עולה חדשה מאתיופיה,זכור לי מקרה של סטודנטית עיוורתבהקשר זה . קבוצות פעמיי�

לאחר הזמנות חוזרות . שהשתתפה בקורס שלימדתי על הדרה חברתית וזכויות אד�
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עולה חדשה , אישה שחורהכונשנות מצדי היא הסכימה לספר מול כל הכיתה את חוויותיה 

 : היא פתחה את סיפור חייה כ(. ועיוורת בחברה

עיוורת . ג� שחורה וג� עיוורת, אני ג� אישה. כיווני�הת מכל אני יצאתי מופסד

 כי ה� בטוחי� שאני , למרות שהאנשי� שעוברי� לידי מדברי� עלי;ולא חירשת

 . אני בטח ג� חירשת,  שא� אני עיוורת,לא אשמע

ד ואינ� חלק וה� שוני� מא. אנשי� אלה מודרי� מעצ� הדיו� על מצב�שרוב נמצא  פי לע

 . בהמהקהילה שה� חיי�מהחברה או 

רכי זנות וולי צוויקל ויאיר רונ� אודות נשי� שנסחרו לצ'ג, הרוש הפרק המרתק של יניב ב�
פנינו שאלות נוקבות סביב שאלת ההסכמה והרצו� החופשי של הנשי� לבישראל מציב 

 את תהתעלמות משאלות אלה בשיח הציבורי משרתשנראה . להיסחר ולעסוק בזנות

אלא ג� את ,  לא רק את המש( הסחר,ת הנשי� הנסחרות ובעצ� מאפשרהמש( הדרת� של

א( , לא מעט נכתב על סחר בנשי� בשני� האחרונות. ידי גברי� מהיישובבהמש( ניצול� 

 .  זוחמורהשונה על תופעה , פרק זה מעורר מחשבה ומטיל זרקור אחרשדומני 

הפרק פותח בדיו� .  ‡„ÂÈÂÎÊ ÔÚÓÏ ÌÈ�·¯Ì˙ל "מנכ, פרק של אריק אשרמ�חת� בהספר נ
 ומתמקד בעיקר בפלסטיני� ובסוגיות ,ביהדות בהקשר הישראלי" אחר" השגסביב מו

בשטחי� שתחת הכיבוש ) צבאיתהבעיקר (הקשורות להתנהלות הישראלית הפוליטית 

הכותב בפרק זה משת% את הקורא בעמדותיו , בשונה מיתר פרקי הספר. הישראלי

אני תוהה א� . מאשר כמסמ( אקדמייותר מסמ( פוליטי  ולכ� הוא נקרא כ,הפוליטיות

המכיל , ספר כמו זה שלפנינוראה לי שנ.  את הספרלחתו�דווקא פרק מסוג זה היה צרי( 

זאת . ג� בהקשר זה היה יכול להציג תמונה רחבה יותר, מגוו� כה רב של נושאי� וסוגיות

קבוצות שונות ומגוונות ר לאור( כל הספ להכיל הקפידובמיוחד לאור העובדה שהעורכי� 

� בפרק אחרו� זה היה ניסיו� תאני חוששת שיהיה מי שיטע� שבבחיר. מהחברה הישראלית

לאלה של אשר השקפותיה� הפוליטיות אינ� קרובות , להדיר קבוצות חברתיות אחרות
 .או מתיישרות עמ�אשרמ� 

י� בסוגיית ההדרה וכול� דנ,  שבספר פרקי� שנכתבו בידי מחברי� שוני�א%, באופ� כללי

כל פרק ייחודי ומצליח לספק זווית ראייה מעניינת . אי� בו חזרות, החברתית וזכויות האד�

ובעיקר עובדי� , מתענייני� בתחו� החברתיהאנשי מקצוע . לתופעה הנידונה בספר

 .  עניי� רבוימצאו ב, סוציאליי�
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 : משבר ותמורה במדינה חדשה

 דת ופוליטיקה , חינוך

  על העלייה הגדולהבמאבק

 אליעזר דון יחיא

  עמודי�515. 2008. יד יצחק ב� צבי: ירושלי�

1יעל ישי: סקרה

 

 

) 407' מ ע,כר� ב(ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË ‰הביע נת� אלתרמ� ב) 1953(ע� אישור חוק חינו� חובה 

היא , שבסתר הוא מרעיד את לבב האומה, איזה לח� מוצנע: "אלהאת התפעמותו במלי� ה

וההכרה בזרמי החינו� , חוק זה." ספר ועיוורה היא מאור ודמעה(בית(של(חותמת על חוק

שיכ� את אחד המשברי� החמורי� ביותר שפקדו את החברה הישראלית , שליוותה אותו

) המכונה משבר מערכתי(למשבר מסוג זה .  משבר החינו�–בשני� הראשונות לריבונותה 
בות באוכלוסייה ומתפרס על פני כל מקי- שכבות רח, הוא אינטנסיבי:  מספריש סימני�

לתמורות קשור רוב המשבר  פי לע. התרבותיי� והפוליטיי�, תחומי החיי� החברתיי�

והוא ג� משפיע על תהליכי , עמוקות ומרחיקות לכת במבנה החברתי ובמערכת הפוליטית

דו� יחיא היה אמנ� סביב חינו� ' המשבר המתואר בספרו של פרופ). 3' מע(השינוי 

. א� סימניו ניכרו היטב בזירה הפוליטית ובקשרי הגומלי� שבי� הדת למדינה, די�היל

הכותב . 50(התמורות שחוללו אותו היו גלי העלייה ההמונית לישראל בראשית שנות ה

ספר . לדת ולחינו�, לפוליטיקה: הוא מבכירי המומחי� באר. לשלושת התחומי� ג� יחד

מסכת כדי ל, בפירוט ובהרחבה, במיומנות, � יריעה רחבה שמאגדת את שלושתסזה פור

 . אחת

מרחיקי� עד ) מדינה(שברבות הימי� הפכו להיות יחסי דת(היחסי� בי� הדתיי� לחילוניי� 

, )דוגמת שבת וכשרות(על המדוכה היו נושאי� אידיאולוגיי� . ראשית ימיה של הציונות

, וסוגיית החינו�) ותי דתכגו� מימו� מוסדות ושיר(קשורי� בתחרות על משאבי� הנושאי� 

ממסד ישוב ליהמעבר מהחברה הוולונטרית של ה. יחיא את ספרו(דו�' שלה מייחד פרופ

.  והעלייה הגדולה בשני� הראשונות למדינה העצימו והרחיבו את משבר החינו�יריבונה

המאבק . ארגו� החינו� ותחרות על תלמידי�: למחלוקת בבסיס המשבר היו שני היבטי�
גרסה .  החינו� שיק- את אחת המחלוקת הבסיסיות במדינת ישראל הצעירהעל ארגו�

גרסה .  למקשה אחתור- את הבאי� בשעריוצה כור היתו� וראתה ב, הממלכתית, אחת

שלכל אחד והחזיקה , טשטוש הייחודיות של זרמי� ומחנותב הצדקה ראתה לא אחרת
_____________ 

 . אוניברסיטת חיפה, בית הספר למדע המדינה, פרופסור אמריטוס  1
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חינו( היתה א� לשמר את נטית לווהשאלה הרל. מה� זכות קיו� תחת כנפיה של המדינה

שתי הסוגיות היו . שיטת הזרמי� שנהגה בתקופת היישוב או שמא להחיל חינו( אחיד

 מאבק ה א( לבו של העניי� הי,)א% כי הראשונה היתה קלה יותר לפתרו�(שלובות זו בזו 

 תחרות בי� הזרמי� והמחנות ביטויו היה ש,על כוח ועל משאבי�, על אידיאולוגיה

גיוס תלמידי� . עמדו מאחוריה� על גיוס תלמידי� למוסדות החינו( שלה�הפוליטיי� ש

רק על לא התחרות היתה . לא נועד רק למטרות חינוכיותהוא רק לש� שמי� ולא היה 

התלמידי� היו מאגר חשוב של .  אלא על מאגרי עוצמה פוטנציאליי�,תכני� חינוכיי�

לכאורה רווחה באותה תקופה שיטת . של תמיכה ציבורית ושל עור% אידיאולוגי, קולות
א( הלכה למעשה , שהיתה מבוססת על מכסות שנקבעו עוד בתקופת המנדט" המפתח"

שובי עולי� הופעל ייש תיעוד נרחב על כ( שבי. התנהלה תחרות פרועה על ילדי העולי�

להתנער מהדת ולשלוח את ילדיה� למוסדות ,  כפייה וניצול חולשת�דר(, לח� על הורי�

המחנות יחיא מביא בספרו עדויות רבות על התנכלות עובדי  דו�' פרופ. עובדי�זר� ה

לחינו( הדתי ועל יחס� העוי� כלפי אורח החיי� המסורתי של הפוליטיי� החילוניי� 

המאבק על החינו( ג� למישור המנהלי גלש ,  במשבר מערכתיקורהכפי ש. העולי�

ת� במישרי� או ימוסדות שהיו קשורי� אמפלגות פוליטיות וההיו מעורבי� בו . והפוליטי

אפילו . משברטפל ב מוסדות מנהל החינו( וועדת החינו( של הכנסת התקשו ל.בעקיפי�

 . כתבו תלונות וארגנו מחאות,  באותה תקופהשבדר( כלל לא היה לה� פתחו� פה, הורי�

 הוא נפתר ,)ואולי בגללה(התזה המרכזית של הספר היא שעל א% חומרת המשבר 

עיקרה של פוליטיקה זו הוא היכולת של מנהיגי ". פוליטיקה הסדרית"מצעי� של בא

המחנות היריבי� לשת% פעולה במאמ� להסדיר את המחלוקת ביניה� בדרכי שלו� ועל 

רווחת במספר מדינות ) (politics of accommodationפוליטיקה הסדרית . בסיס מוסכ�

המקרה של משבר החינו( מעיד על . רתיאירופה שיש בה� שסעי� על בסיס דתי או חבב

 שילוב ג�.  עומק המחלוקת והיקפה מכשול לפשרה היולכאורה.  לישראלונטיות שלווהרל
יחד ע� . פוליטיי� ואידיאולוגיי� בסוגיית החינו( הרחיק את הפתרו�, מרכיבי� חברתיי�

במגבלות , נית� להסביר את יישוב המשבר, דו� יחיא בבהירות' כפי שמראה פרופ, זאת

הדר( לפתרו� המשבר . באמצעות מודל הפוליטיקה ההסדרית, תיאורטיות ואמפיריות

. א( בהדרגה הגיעו הצדדי� הנצי� לפתרו� מוסכ�, היתה עקלתונית ורבת מכשולי�

נענתה ע� הקמתה של ,  נציגי המפלגות הדתיותושהעל, התביעה למינוי ועדת חקירה

דרוש שהזהיר היה ברור שיש אמת בהאשמות ו הניסוח למרות). 1950(ועדת פרומקי� 

צעד זה כבר תר� להפגה מסוימת של . מפנה ביחסה של מדינת ישראל כלפי החינו( הדתי

ביניה� החרמת השרי� הדתיי� את ישיבות (צעדי� עוד א( עדיי� היו דרושי� , המתח

 1951התפטרות הממשלה בשנת . שלוו במשא ומת� הפכפ( ליישוב המשבר, )הממשלה
רצונ� של , יחד ע� זאת. קצינה את המשבר עד איו� על יציבות המערכת הפוליטיתה

החוגי� הדתיי� להמשי( להיות שותפי� בקואליציה ונכונות מפלגת השלטו� לאפשר 

, שאחת מה� דתית, לעולי� במחנות לבחור בי� שתי מגמות שוות זכויות בפיקוח ממשלתי
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( הרבו להשתמש בפעולות הרתעה אמנ� הצדדי� לסכסו. תרמו לפתרו� משבר זה

א( בסופו של דבר היו מוכני� להגיע , ולהשמיע איומי� שלא היו מעונייני� לממש�

הפוליטיקה . הסדר החינו( הממלכתי והכרה בחינו( הממלכתי דתיתוצאותיה ה� ש לפשרה

של ההסדרה המחישה את הכרת הצור( בשיתו% פעולה בי� המחנות השוני� לש� שמירת 

 ). 323' מע(לאומית והיציבות המדינית האחדות ה

". הסדרה"דו� יחיא אינו צובע את הפוליטיקה הישראלית דאז בצבעי� ורודי� של ' פרופ

,  כגו� הפרה שיטתית של הסכמי�,הוא מציי� בפירוש חריגות מחוקי ההסדרה: נהפו( הוא

 מחויבות� ,יחד ע� זאת. מנהיגות בלתי מתפשרת ובעיקר פירוק השותפות הקואליציונית

 שמשבר חמור עשוי להמרי� ,הבסיסית של המנהיגי� משני הצדדי� להגיע להסדר מלמדת

ג� . בתנאי שלא יפגעו באינטרסי� חיוניי� של הצדדי� המעורבי�ו, חיפוש פתרונות

. הרגיעה את הרוחות)  לישראלו במספר העולי� שהגיעירידה(הירידה בהיק% הבעיה 

אלא תר� לשינויי� , בחוסנה של החברה הישראליתפגע לא לא רק ש, משבר החינו(

 .שחיזקו את יציבותה

זהו אחד . עובדות והערכות, בפרטי�, כאמור לעיל, הגדוש ,סקירה קצרה כזו חוטאת לספר

דו� יחיא לא ' פרופ.  לדלות את העובדות ההיסטוריותכדימחברו הפ( כל אב� . מיתרונותיו

עשויה נדבכי� , מקרה בתו( מסגרת תיאורטית אלא הציב את ה,הסתפק בתיאור ההיסטורי

שמאפשרת לשב� את משבר החינו( בישראל בפסיפס המגוו� של פוליטיקה , שוני�

 חר%, זמננו כוחה של התיאוריה יפה ג� לישראל בת מבחינה זו. במדינה שסועה ומפולגת

המדינה . העובדה שהספר מציג פרשה היסטורית שמקורה בתקופה המעצבת של המדינה

, אלא סביב סוגיות יסוד של זהות, לא רק בנושאי� של דת ומדינה, דיי� שסועה ומפולגתע
מדוע . דו� יחיא מעלה תחושה של החמצה' קריאת ספרו של פרופ. גבולות ושוויו� חברתי

את עקרונות , בששת העשורי� שחלפו מאז כינו� ריבונותה, החמיצה מדינת ישראל

לה למצוא את המאחד ואת המכנה המשות% מדוע לא השכי? הפוליטיקה ההסדרית

 ? "מסכימי� שלא להסכי�"שיאפשר בניית מדינה שאזרחיה 

,  יריעה רחבה ומעמיקהסשפור, שני היתרונות הבולטי� של הספר ה� הפירוט ההיסטורי

יתרונות אלה ה� ג� נקודות . והזיקה למסגרת תיאורטית בעלת תוק% ותחולה רחבי�
 א( הקורא שאינו היסטוריו� ,תורמות להארת ההיסטוריההעובדות . התורפה של הספר

לא , כמו כ�. לעתי� העצי� מטשטשי� את ראיית היער. עלול ללכת לאיבוד בשלל הפרטי�

תמיד ברור הקשר בי� התיאוריה של הפוליטיקה ההסדרית או של המשבר המערכתי לבי� 

 באה על פתרונה בעיה זו. מה שהתרחש במדינת ישראל הצעירה סביב סוגיית החינו(

‰Â¯ÂÓ˙‰Â ¯·˘Ó˙  ו�ÌÈÈË¯Â‡È˙Â ÌÈÈ˙‡ÂÂ˘‰ ÌÈÁÂ˙È(בשני בפרקי� מסכמי� ) החלקי(

ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ·(,דו� יחיא מזכיר לקוראיו את התיאוריה המונחת בבסיסו של ' פרופש כ

 . הספר ואת משמעויותיה למקרה הנדו�
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. ודית ומעמיקהיס, על א% פגמי� קלי� אלה זהו ספר מופת לעבודה מחקרית רצינית

אלה המתענייני� בהסדרי� שעיצבו את דמותה של מדינת , אנשי חינו(, היסטוריוני�

 . ישראל כפי שהיא היו� וכל שוחר דעת ימצאו עניי� רב בחיבור זה
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  עמודי�333. 2008. את הקיבו� המאוחדקו אדו� הוצ: תל אביב

1ליאת חממה: סקרה

 

 

בה שבתקופה , ליהי גת וחנה צור מופיע בעיתוי מתאי� ביותר, ספר� של מרי� רוזנטל
ש� . אלימות בי� ילדי�ב העוסקות בפיתוח והפעלת תוכניות מניעה וטיפול טורחי� רבות

א� ילדי� : לימות של ילדי� ידע והבנה על מקורות האי%ציפייה להוסיוצר אפוא הספר 
. ציפייה זאת מתמלאת בחלקה? בקרב�אלימות יש אי( בכל זאת , לא נולדי� אלימי�

הכותבות מובילות את הקורא בעיקר לפיתוח , שערי בספרמתו( ארבעת לאור( שלושה 
פעוטות מתחת , הבנה ולהעשרת הידע על ההתפתחות הרגשית והחברתית של תינוקות

אנשי חינו( , הורי�לשרת  יוכלו הבנה וידע אלה. י שלוש עד חמשנ� בלגיל שלוש וילדי ג
 ובכ( יתרמו למניעת , לטפח כישורי� רגשיי� חברתיי� אצל הילדי�בבוא�ואנשי מקצוע 

בשער הרביעי של הספר א% מפורטת תוכנית התערבות .  או לצמצומההאלימות בי� ילדי�
  אפואשא האלימות בי� ילדי� משתמענו. גננותל המיועדת למטפלות ו,מונעת לגיל הר(

שעוסק בעיקר בחיי� הרגשיי� , בי� השורות הכתובות ומהווה רקע ורציונל לגו% הספר
 . והחברתיי� של ילדי� קטני�

, מחקריו הדגישו את חשיבות התפתחות הילדי� באמצעות יחסי גומלי� חברתיי�ש, מורנו
 והוא חקירה ,ל התינוק האנושיהיבט אחד עודנו מוזנח בתיאור התפתחותו ש: "מציי�

החלקי� החשובי� ]... [.או שדה, מצב, מעמיקה יותר של מונחי� מוכללי� כמו סביבה
 & Moreno" (ביותר בסביבה או בשדה ה� הפרטי� המקיימי� ביניה� יחסי גומלי�

Moreno, 1944, p. 7 .(הוא הניח שכאשר יחסי גומלי� מוקדמי� אלה חסרי� או פגומי� ,
בה מציינות שדברי� דומי� נאמרי� בהקדמה לספר . יגר� נזק לילד המתפתחעלול לה

 אינ� מכירי� אתהורי� ואנשי מקצוע ש היא ללידת הספר הסיבותאחת שהכותבות 
שה� ,  במסגרות חינוכיותעת שהות�החוויות הרגשיות והחברתיות שהילדי� חווי� ב

 . � מורנוהסביבה או השדה שבתוכו מתקיימי� יחסי הגומלי� שבה� ד

השער הראשו� מספק רקע על התפתחות היכולת הרגשית . בספר ארבעה שערי�
חקר רגשות ויחסי� של הוא כולל מבוא המתייחס לרקע ההיסטורי . ילדי�אצל והחברתית 

על ויסות , שלושה פרקי� על חוויות רגשיות והבעות רגשיותעוד ילדי� ואצל חברתיי� 
 .הרגשות וההבנה החברתית בקרב ילדי� קטני�וארגו� חוויות רגשיות ועל הבנת 

_____________ 

 .אביב אוניברסיטת תל, תבית הספר לעבודה סוציאלי, מרצה בתחו� ילד ונוער  1
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המבוא . חברתיתה השער השני עוסק בגורמי� המשפיעי� על התפתחות היכולת הרגשית

 תוארבע, חברתיתה  להתפתחות הרגשיתהנוגעמתייחס למודל האקולוגי של ברונפנברנר 

, גי מציגי� גורמי� שוני� בכל אחת מהמערכות שתוארו במודל האקולושאחריופרקי� ה

 –� גורמי� פני� אישיי: חברתית אצל ילדי�ה המשפיעי� על ההתפתחות הרגשית

גורמי� ; חוויות הילד במשפחה –ה גורמי� בסביבה הקרוב; הטמפרמנט המולד של הילד

גורמי� ; בה נמצא הילד והמדיניות החברתיתש המסגרת החינוכית –בסביבה הרחוקה 

. חברתי של הילדה  על העול� הרגשי היבטי� תרבותיי� והשפעת�–בסביבת המקרו 

בשער השלישי שלושה פרקי� שעניינ� החוויות היומיומיות של הילדי� בתו( קבוצה 
וחלק� של המטפלות והגננות כמקדמות , ותרומת� להתפתחות הרגשית והחברתית

 .חברתית של ילדי�ה  הרגשית�ומטפחות של התפתחות

 להבהרת מגוונתספרות תיאורטית  ממובאותלאור( שלושת השערי� שוזרות הכותבות 

, )94 91' עמ(טמפרמנט , )49 43' עמ(ויסות רגשי , )32 27' עמ(מושגי� כמו רגשות 

. ועוד) 178' עמ(יכולת חברתית , )232 227' עמ" (בלתי נראי�"דחויי� ו, ילדי� פופולריי�

 �הנוגעיל ומהאר� "את הקורא במחקרי� עדכניי� מחומשתפות  הכותבות מלבד זאת
 מחקרי� על ההשלכות החברתיות של ההבנה הרגשית: למשל. ה� מתארותשסוגיות ל

השפעת הטמפרמנט על התפתחות יחסי� חברתיי� , )69 67' עמ(חברתית של ילדי� ה

והמצב של ) 147' עמ(מרכיבי� של מסגרת חינוכית איכותית בכלל , )106 103' עמ(

הבדלי� תרבותיי� בנושא , )154 151' עמ(המסגרות החינוכיות בישראל בפרט 

התערבות או אי התערבות של מטפלות וגננות בחיי  ,)164 161' עמ(קונפליקטי� ומריבות 

תיאורי בהכתיבה התיאורטית והמחקרית מלווה ג� בדוגמאות ו). 241 236' עמ(קבוצה 

 .מקרי� קטני�

של חברתית ה תוכנית הדרכה לגננות לקידו� היכולת הרגשיתמוצעת בשער הרביעי 

תיאור של , שער זה כולל מבוא. ÁÈ· ˙ÂÈÁÏ „ÂÓÏÏ„ –פעוטות במסגרות קבוצתיות 

 . אוכלוסיית היעד והרציונל לבחירתה ופירוט של ארבע יחידות הלימוד של התוכנית

 ג� דוגמאות מכיל ה,ארגז כלי�ו  ומטרתו רקע על הנושא הנלמדכוללתכל יחידת לימוד 

חלק ב של השער מציג תיאור . נושא הנלמד הלשאמונות בהקשר לוהתייחסות לעמדות ו
הוא מסתיי� . הממחיש כיצד להפעיל את התוכנית הלכה למעשה) 291 203' עמ(מקרה 

אצל חברתית ה טיפוח ההתפתחות הרגשיתלייחודיותה ותרומתה  –ת בהערכת התוכני

,  מודולריתמוגשת בצורהו, תוכנית ההתערבות מתוארת בצורה בהירה ודידקטית. ילדי�

 . שלושת השערי� הראשוני� של הספרבכתרגו� פרקטי של הידע וההבנה שנצברו 

לאנשי חינו( ולאנשי מקצוע , להורי� לגיל הר("המחברות ממליצות לייעד את הספר 

לכל מי ]...[. אחרי� שעובדי� ע� ילדי� בגיל הר( ולסטודנטי� המתמחי� בתחומי� אלו
בתו� קריאת ). 13' עמ" (ל ילדי� בגיל הר(שסקר� לדעת יותר על ההתנהגות החברתית ש
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 בלא, פונות אליה�הספר אני מתרשמת שהספר אכ� מתאי� לכל קהלי היעד שהכותבות 

בראש ובראשונה הספר מיועד להורי� לילדי� בגיל הר( ולגננות ומטפלות שאני סבורה 

זאת משו� שבשני השערי� הראשוני� . גני הילדי�במעונות היו� וב, במשפחתוני�

אצל פיתוח יכולת רגשית וחברתית בבעיקר בחלק� של ההורי� והגננות עוסקות הכותבות 

בשני . של ילדי� ע� מבוגרי�" היחסי� האנכיי�"ה� מתארות את חשיבות מערכת . ילדי�

 היחסי� החברתיי� של –" היחסי� האופקיי�" ה� מתמקדות במערכת אחרי�השערי� ה

והשפעתה של הגננת על איכות  ) Hartup, 1989במונחיו של (הילד ע� ילדי� אחרי� 

מבנה הספר וכתיבתו מסמני� אותו ככלי שנראה . יחסי הגומלי� שהילד יפתח בקבוצה
ג� אנשי מקצוע , ע� זאת. עבודה שימושי בעיקר לדמויות המשמעותיות בחייו של ילד

ה ע� יכולי� לקבל ידע והבנה על חשיבות העבודסיוע האנושי וסטודנטי� במקצועות ה

 .  ולא רק ע� הילד עצמו,)מורות, גננות, הורי�(סביבת הילד 

 לשק% דילמות וסוגיות תונקודות החוזק המרכזיות של הספר ה� הצלח, לסיכו�

מדיניות החברתית והשפעותיה על החוויות סביב השמטרידות הורי� ואנשי מקצוע 

ות המשותפת של כמו כ� מצביע הספר על האחרי.  במסגרות חינוכיות חווי�ילדי�ש
להתפתחות תקינה של ילדי� בכלל והתפתחות ) התורשה והסביבה(ההורי� ושל הגננות 

הספר מחזק מגמה בפסיכולוגיה ההתפתחותית הטוענת . כישורי� רגשיי� וחברתיי� בפרט

 שאית� התכונות והכישורי�לא פחות מבמהל( גדילת� חשובות  חווי� שילדי� שהחוויות

( להבחי� בי� שלוש השפעות אפשריות על התנהגות� של ילדי� ושיש צור, ה� נולדי�

 . חוויותיה� בבית וחוויותיה� מחו� לבית, הגני� שלה�: אישיות�על ו

נית� היה . הוא פרק הד� באלימות בי� ילדי�מנקודת מבטי המרכיב שהיה חסר בספר 
, ות תוקפניתחברתית או להתנהג דיו� על הנטייה להתנהגות פרוהלהתייחס לנושא זה דר( 

אני תקווה שהספר והמסרי� שבו .  בפרק השמיני על יחסי� חברתיי� בי� ילדי�הוצגש

אני רואה חובה לכל גננת . ישפיעו ה� על קובעי המדיניות וה� על הורי� ואנשי חינו(

 . ומטפלת בילדי� לקרוא ספר זה ולהתנסות בתוכנית ההדרכה הכלולה בו
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 36איונות ע� יכלל ר, שהיווה את הבסיס לספר, מרזל ר גבריאלה ספקטור"מחקרה של ד

המחברת ). 1929 1921 (20 מאה ה הלשילידי העשור השני , קציני� בכירי� בדימוס

ע� מתמודדי�  כיצד הקציני� :הנחו אותה שתי שאלות מרכזיותשנת בפתח הספר מציי

ח " מה הזהויות האישיות של קציני תש;הניגוד בי� הזדקנות� לבי� אתוס העלומי�
 ,75 65 היו המרואייני� בניאיונות יבעת הר). טו' עמ(על התרבות הישראלית מלמדות 

רשת תמיכה רחבה , י ושכלי תקי�ס פיתפקוד"ב, לדברי המחברת, גיל המאופיי�טווח 

מרזל בחרה בקבוצה סימבולית מבחינות  ספקטור). 23' עמ" (ומיעוט יחסי של אובדני�

התבגרות� היתה בשנות (עצ� העובדה שה� ילידי עשור שעיצב את זהות� מה� , רבות

 וה� בשל היות� קציני� בכירי� )הקמת המדינה ומלחמת העצמאות, ח"ההגנה והפלמ

  המרואייני� המרכזיי�23 מ. )"מלח האר�"בוצה בתו( הקבוצה שנית� להגדירה כק תת(

. ל"מ ושניי� בדרגת סא"תשעה בדרגת אל, ל"שלושה בדרגת תא,  תשעה בדרגת אלו%היו

השתייכו  ,י"ל ובלח"לח� באצומלבד אחד ש ,ישוביטחו� של היכול� לחמו במסגרות הב

" הקציני�" לאור( כל הספר כנות�מקפידה לשהמחברת ,  המרואייני�.זר� המרכזילכול� 
לספר את סיפור "התבקשו , ובכ( בעצ� ג� מעצבת את האופ� שבו הקורא תופס אות�

כדי להימנע מהתמקדות בשירות הצבאי הדגישה בפתיחת שהיא מבהירה ". חייה�

). 24' עמ" (לא רק על הפרק הצבאי, הייתי רוצה לשמוע על כל מהל( חיי("שאיונות יהר

פירושה ) 24' עמ" (צעירה חוקרת זקני�"הסיטואציה של ש היא עצמה מציינת בלא

בשל כ( יתכ� כי יו,  ראו בה נציגת קבוצה גילית שאליה מיועדי� הסיפורי�מרואייני�שה

 להרחיב כדי.  אחרת מזו שהמחברת ראתה בה את שאלת המחקרתכליתסיפוריה� לעוצבו 

שבו הציגה למרואייני� , לק של המחקרחלעוד את היריעה המחקרית המשיכה המחברת 

 . ושאלה אות� במפורש על זיקנת�, שאלות ממוקדות

אמורה הזיקנה לכאורה . הספר עוסק באופ� ההתמודדות של המרואייני� ע� זיקנת�

נשיאה בתפקידי� :  מאפייניה� של המרואייני� בגיל צעיראת, מעצ� טבעה, לסתור

_____________ 

בת לאב . עוסקת בעבודתה בי� השאר במחקר בתחומי החברה הישראלית. מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת  1
 . איש ההגנה, ח"ב� דור תש
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 בלא. ובה ומקו� מרכזי במעגלי� חברתיי�בריאות ט, בכירי� בציבוריות הישראלית

קנת� ה� יג� בז: רואי� בזיקנת� המש( ישיר של צעירות� המרואייני�מתברר ש

 עלד וה� מקפידי� מא; ממשיכי� לשאת בתפקידי� ציבוריי� כחברי� בדירקטוריוני�

ה� רואי� עצמ� אי� וככלל נראה ש, השתתפות בחוגי התעמלות וספורטדר( בריאות� 

בעיני עצמ� ה� .  ודאי שלא כמייצגי� בסיפוריה� מאפייני� של הזדקנות,כזקני�

 שהמחברת א%. ג� בזיקנת�, ובמוב� מסוי� צעירי�, ממשיכי� להיות מנהיגי� ובריאי�

על , מרואייני�עצמה מסייגת שלא ברור א� ועד כמה נית� להכליל מתו( קבוצת ה

נדמה שאינה , ישראל או מחוצה להב, קבוצות אחרות של זקני�על , מאפייניה הייחודיי�
הבחירה בקציני� . מתייחסת לכ( שהבחירה בקבוצה זו בעייתית במיוחד בהקשר זה

 מלכתחילה בחירה באנשי� שנית� להניח שנקטו אסטרטגיות התמודדות אבכירי� הי

יעילות במש( כל חייה� ושבמוב� מסוי� מתייחסי� לזיקנה כאל עוד אחד מהאתגרי� 

המחברת מצפה למצוא סתירה בי� . בתקופות אחרות בחייה�, מנהיגי�פניה� כלשעמדו 

לאור , האופ� שבו ה� תופסי� את עצמ� כזקני� לבי� תפקידיה� בהנהגת המדינה כצעירי�

" כזקני� ה� מודרי� אל השוליי� החברתיי�":  למשל;תיאוריות מקובלות על הזיקנה

ה החברתית והאתוס הישראלי כל  קבוצה ספציפית זו היתה במרכז ההוויבל א.)טו' עמ(

 . וככזו אי� לצפות שתהיה מודרת מה� בזיקנתה, חייה

, את הבסיס למחקר, כאמור, הספר מציג באופ� מעמיק את סיפורי המרואייני� שהיוו

את מול� ובוח� , ובמקביל הוא מציג באופ� נרחב תיאוריות הקשורות לזיקנה ולהזדקנות

 המחברת ג� מתייחסת לאופ� שבו זהותה. י� קיימי�סיפורי הזקני� ואת התאמת� למודל

במוב� זה נדמה לי שהעובדה . שלה השפיעה על תפיסתה את הסיפורי� ואת ניתוחה אות�

כפי שהיא , קבוצה זול בנוגעתפיסתית " הטבעה"שאינה ילידת האר� ועל כ� אי� לה 

וה את אפשרה לה להתייחס למושאי מחקרה ללא המטע� הרגשי המלו, עצמה מציינת

ובכ( ג� חידדה את האופ� הביקורתי שבו ניתחה את , ילידי האר� בהתייחסות� לקבוצה זו
 . הממצאי�

אנשי� , ל"שהיו קציני� בכירי� בצה –ה הממצא העיקרי העולה מהספר הוא שבני דור ז

ואשר ג� לאחר , מרכזיי� בעיצובה הבטחוני של מדינת ישראל בשנותיה הראשונות

 רואי� –עגלי חיי� שבה� ה� נושאי� בתפקידי מנהיגות ופיקוד פרישת� ממשיכי� במ

את מעגל , כפי שה� מגדירי� אותה" השליחות", העשייה למע� המדינה, במעגל הקריירה

פנאי וכיוצא ,  משפחה–מעגלי� אחרי� ה� הזכירו . א� לא היחיד, החיי� המרכזי שלה�
ג� לא , רואי� עצמ� כזקני�ה� אי� .  רק א� שירתו את הסיפור המרכזי שלה�–ה באל

, היא זו המאפיינת אות�, שאפיינה את ימי בחרות�, הצברית, זהות� השורשית; כמזדקני�

זהות זו מתאפיינת בפעילות או כפי שהציג . ג� בעשור השמיני לחייה�, על פי תפיסת�

 כשאתה חלק , כשאתה חשוב לסביבת(,אתה חי כשאתה יוצר ":מרואייני�זאת אחד ה

אי� הוא . קנתויאלה ה� מאפיי� חיוני עבורו ג� בזתנאי�  ה שלוש.)215' עמ( "במקולקטי
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אד� שפעילותו למע� כ, "זיקנה מוצלחת" כפי שנית� לראות בדימויי� של ,רואה את עצמו

מצופה ממנו להתמקד בפעילות , ג� א� הוא בריאש, הכלל והחברה הולכת ומתמעטת

המחברת מזכירה . ודאי שלא בתרומה לקהילהו וב,ידואלית או בטיפול בנכדיווופנאי אינדי

שעל פיה� דימוי הזיקנה ,  אפליה כלפי זקני�,"יז�'אייג"בהקשר זה תיאוריות של 

 וברוב המקרי� גור� ג� לה� ,דוחה מאפשר הזרה של הזקני�, חולה, כסיטואציה חלשה

זה אי� : לוספקטור רחוקי� מלהיענות  המרואייני� של מרזל. עצמ� להיענות לדימוי הזה

:  משיב אחד מה�,אה לפנסיהי יצבדברבתגובה לשאלת המחברת . כללעולה על דעת� 

 ). 214' עמ!" (ד עמוסוסדר היו� שלי מא! איפה"

תעודות הזהות "העוסק ב, השער הראשו�. ובה� שבעה פרקי�, הספר מחולק לשני שערי�

המבוא ובו תיאור : �מבחי� בי� שלושה חלקי� בסיפוריה, של המרואייני�" הסיפוריות

את ההווה .  ההווה; תיאור העשייה הצבאית למע� הכלל– העלילה ;ילדות� ונעוריה�

 מציגי�המרואייני� , בזיקנת�,  ג� בהווה שלה�;"עוד מאותו דבר"מגדירה המחברת כ

ג� כשה� . תכליתיותבפעילות וב, תפקידי ניהולב, המאופיי� בשליטה, צעיר מודל גברי

בשער השני שואלת . זקני� במוב� הדימוי והתפיסה החברתית של הזיקנהה� אי� , זקני�
 המחברת .בעצ� בחרו המרואייני� לספר ומדוע בחרו דווקא בסיפורי� אלה Ó‰המחברת 

, מתו( סיפור חייה�, "צעירי�", רואה את הבחירה של המרואייני� בפרקי� מסוימי�

חר% , רכי� ג� בזיקנת� המאפשרת לה� לחוש מוע– מוצלחת לטעמה –כאסטרטגיה 

 ). 285' עמ" (הסיפור כתיקו�: "המשמעות השלילית של הזיקנה בישראל

 וולפי, בסופ� של שני שערי הספר מביאה המחברת מבט מסכ� על כלל ממצאי המחקר

מודל להזדקנות טובה דווקא מהווה , ח"מנהיגי דור תש, סיפור� של הקציני� הבכירי�
חיי� הכוללי� פעילות המעגלי ( והמש) 24' עמ" (יקנתיזיהוי עצמי ז"בשל הימנעות� מ

 אי� בכ(. חברות בדירקטוריוני� לאחר גיל הפרישה וכיוצא באלה, חוגי ספורט": צעירה"

 כדינוקטי� ה� הפתרו� ש,  להפ(;נעני� לתפיסת הזיקנה בחברה הישראליתהמרואייני� 

 ליצור –צמ� מ� הזיקנה קנת� הוא למדר את עילשמור על זהות� העצמית החיובית ג� בז

כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיפורי� המעוגני� , בי� זהות�) 304' עמ" (אינטגרציה א"

כפי ,  בעוד אסכולות שונותא(. לבי� ההווה שלה�, בו היו צעירי� ובריאי�ש, בעבר

רואה , הכחשה והשטחה של הקיי�, היו עשויות לראות בכ( הדחקה, שטוענת המחברת

אובד� , למרות בגידת הגו%, מפתח להבנת תפיסת� העצמית החיוביתהיא בכ( את ה

בסיפוריה� ה� ממשיכי� להיות . "החברי� ושאר הקשיי� המאפייני� את גיל הזיקנה
). 305' עמ" (מפקדי צבא מיתולוגיי� וגברי� שמשרתי� את מולדת�, נערי� צברי�

:  אותה התמונה תיאורטיקני� מסוימי� מפרשי� אתוהמחברת מבקרת את האופ� שב

, בניגוד לטענה שדבקות בגבריות המסורתית מעכבת הזדקנות מוצלחת וגורמת לדחק"

... אני סבורה שבנסיבות התרבותיות הקיימות זוהי אסטרטגיה יעילה, פחד ועצבות, חרדה

 ). 208' עמ" (לשימור זהות לגיטימית
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א( הדיו� חשוב ג� , אסטרטגיה יעילה ראויה לדיו� במסגרת ספר זהזו השאלה א� אכ� 

אינטגרציה זו בעצ� מדירה מ� העצמי חלקי� מרכזיי�  א. מעבר לדוגמה שניתנה בספר

המוזכרי� , בסיפוריה� של המרואייני� מדובר על הפחדי� הקשורי� בהזדקנות: שלו

מבגידת הגו% וכמוב� , מאובד� חברי� מקבוצת השווי�הפחד ובה� , בספר במשורה

ח "מהזהות האישית של קציני תש, כפי שמבקשת המחברת, הא� נית� להכליל. מהמוות

החברה הישראלית אופיינה שני� .  בהסתייגות(א, בהחלט כ�? ל התרבות הישראליתע

,  נית� להתייחס להתעלמות הגורפתהבי� אל. של בעיות בכלל" אינטגרציה א"רבות ב

" ל ראויאב"מיתוסי� של ל ,מבעיותיה� ומעצ� קיומ� של הלומי קרב, במש( שני�
נדמה שבמהל( השני� חל . שמאופיי� בהפנמת� ובליעת� של הרגשות וכיוצא באלה

שהפכו , שינוי באופ� שבו החברה תופסת את החלקי� הקשי� והכואבי� בתוכה

תהלי( זה חל אי�  הספר מראה שא(; ה� לטיפולוה� לביטוי , לגיטימיי� ומקובלי� יותר

שאפיינה את שנות הקמת "  להיות שמחמוכרחי�"האסטרטגיה של . על המרואייני�

,  המרואייני� להתמקד בעשייהעל ה היכשאז, המדינה היתה מ� הסת� יעילה לזמנה

 אבל. שתמיד היה חשו% לסכנות קיומיות, בהקמת המדינה ובשמירה על הקיי�, במשימה

ח ומכ,  יכולשבה לכאורה האד�, הא� אסטרטגיה זו ממשיכה להיות יעילה ג� בזיקנה

נדמה לי שהקביעה שזו , כאמור? להתמודד ע� הקשיי� שהדחיק כל חייו, והישגי

עלול אד� שהתייחסות לשאלה מה המחירי� תו( ל ,אסטרטגיה יעילה ראויה להעמקה
המחברת .  בחייוקו�המפחידי� והמאיימי� מ, אינו נות� לחלקי� הקשי�שלשל� כ

' עמ" ( אות� לאור( חייה�הפלמחניקיות מלווה, כתכונת אופי"ש ציינהמסכמת זאת יפה ב

279 .( 

דור הול( " מתעד הוא. חשוב מסיבות רבות, כתוב בלשו� בהירה וקולחתה, ספר זה

קבוצה חשובה הוא מציג לפני הקוראי� . ערוב ימיה� נמצאי� כבר בשחבריו, "ונעל�

בעיד� שבו שחיטת פרות . ערכיה והאתוס שעליו היא מושתתת, בבנייתה של מדינת ישראל
 ג� מבחינה מחקרית. נדמה שיש אומ� בנקיטת גישה הפוכה, ת היא צו השעהקדושו

 דרכהש,  שיפוטיתלאשכ� הוא מהווה מודל לראייה , תיאורטית חשיבותו של הספר רבה

היא אי�  ."ללא משוא פני�, ללא מורא"פניה לאת סיפורי החיי� שהוצגו מתארת החוקרת 

מתייחסת לקבוצה זו היא וע� זאת , חהסטוריה שהונח לפתינרתעת מכובד משקלה של הה

, הספר חשוב לגרונטולוגי� ולמומחי� בתחומי הזיקנה.  לוהיא ראויהשבמלוא הכבוד 

מדינת ישראל כמדינה צעירה . כמו ג� לסוציולוגי� ולחוקרי החברה הישראלית בכלל

 במקרה זה מדובר על מודל ההזדקנות של. מאי� כל שנות קיומה מודלי� ישלעצמה בונה 

אי� זיקנת� של הוריה� ,  שראו את הוריה� מגיעי� לגיל זיקנהא%". ח"צעירי דור תש"

 . שהספר משכיל לאפיינה, וה� נוקטי� אסטרטגיה שונה, מהווה מודל ראוי עבור�
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åððîæ úá úéúøåù÷ú ä÷éèéìåô:  

 äéãî ìù ïãéòá úðåå÷î úåçøæàOn-Line  

)à ÷ìç'( 

éìéìâ úéøåà-ø÷åö 

  עמודי�268. 2008.  אוניברסיטת תל אביב, רמותהוצאת: תל אביב

1אריה קיזל: סקר

 

 

פרשת מוניקה לווינסקי היתה אחת מנקודות השבר של התקשורת העולמית ובתוכה ג� 

 אופיינה העבודה העיתונאית בכ( שהחדשות הופרדו 90 עד שנות ה. העיתונות הישראלית

אובייקטיבי , צרי( להיות מדויק דיווח חדשותי היה ,דעות הופרדו מעובדות, מהבידור

, התקשורתש כ, והציבור תואר כפסיבי ונתו� למניפולציות,ומאוז� עד כמה שאפשר

 ). 17' עמ(של המידע ) gatekeepers" (שומרי הס%"האליטות והמומחי� שימשו 

 . עיתונאית ועורכת בכירה בעיתו� האר�90 צוקר היתה עד סו% שנות ה ר אורית גלילי"ד

אקדמיה ועשתה במסגרתה מלאכת השלמה מקיפה להרחבת הידע שלה אז פנתה ל

את , בעבודת המחקר הראשונה שלה חקרה את המנהיגות הפוליטית. עיגונו התיאורטילו

 ,בכר( זה, כעת). 2004, צוקר גלילי(המשטרי� הדמוקרטיי� את התקשורת הפוליטית ו

  מעמיק ובעיקר מקי%הספר מעניק מבט.  שהוא למעשה העמקה שלו, המש( המחקרמובא

במעמד , בעבודת העיתונאי, על השינויי� המואצי� המתחוללי� במקצוע העיתונאות
בתפקיד שיש לה בזירה המדינתית והגלובלית ובמוצר המוגמר המוגש לצרכני , העיתונות

על שינוי העיתונות בעיד� המעידות הספר מכסה טווח רחב של תופעות . התקשורת

 השינוי בסיקור הפוליטי דר( סקירה ; ההצהבה;מהות החדשותשינוי : מודרני הפוסט

 הציניות כלפי ; אינפוטיינמנט וספי�;כרונולוגית של המחקר סביב תקשורת פוליטית

 . יזיה ותרבות הסאונד בייטס על התחו�ו של הטלו� השפעותיה;הפוליטיקה

ובייקטיבית המציאות הא: ד� למהוהספר בוח� את מעגל הקסמי� שבו לא ברור כלל מה ק
הוא ד� בתהלי( . התקשורתית" היפר מציאות"או זו המדומיינת המייצרת את ה

בטשטוש התחומי� ההול( , של התקשורת המחפשת אחר קונצנזוס חברתי" התברגנות"ה

במוצר " ספי� דוקטורס" של אנשי יחסי הציבור והבחישהומקצי� שבי� מידע ובידור וב

 . דע ומספק לו תובנות על נושאי� אלההספר מצייד את הקורא בי. העיתונאי

_____________ 

 .מרצה לחינו� ותקשורת במכללת אורני�  1
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בעזרת� היא ו, ובודריאר' צוקר מסתמכת על תפיסותיה� של התיאורטיקני� בארת גלילי

מודרנית המתפתחת בחברה  מפענחת עבור הקוראי� את הקודי� של התקשורת הפוסט

ייצוגי המציאות הפוליטית אינ� אלה "שהיא מסבירה . של טכנולוגיה ומדיה

' עמ" (על ידי אמצעי תקשורת ההמוני�' מציאות'אלא אלה המוגדרי� כ', יי�האובייקטיב'

מודרנית נעשי� חשובי� יותר מהמציאות שה�  הייצוגי� בחברה הפוסט, יתר על כ�). 10

 . מייצגי�

מה� אפשר להשלי( לא מעט ו ,הספר סוקר ארבעה עשורי� של תקשורת פוליטית במערב

, הוא עוקב אחר תהלי( ההצהבה של העיתונות. אלעל תהליכי� מקבילי� שהתרחשו בישר

הטהורה והמקצועית של ,  בתדמית המהוגנתהחלתהלי( ש, הכתובה והמשודרת

תופעה והידרדר בימינו ל, חושפי פרשת ווטרגייט, העיתונאי� בוב וודוורד וקארל ברנסטי�

 . בדרני� שהופכי� לעיתונאי�של 

 שאת תוצאותיה� היא , בישראל2006ות  בחיריצוקר לכתוב אחר את הספר החלה גלילי

 2008 וסיימה זמ� קצר לפני הבחירות של ,מפרשת ככאוס של המציאות הפוליטית

בניגוד לעבר מתקיימת היו� מציאות "בו שהיא מראה . בישראל ובארצות הברית

שבמסגרתה מסרבת העיתונות לשת% פעולה ע� פוליטיקאי� , תקשורתית דמוקרטית יותר

 מייצרי� ואול� בה בעת. ר פרשיות שחיתות והתנהגות לא מוסריתהמנסי� להסתי

עוצמה של שיווק ושל   בתעשייה פרופסיונלית כלכלית ואינטרסנטית רבת–הפוליטיקאי� 

שפועלת לצד הפוליטיקאי� הנבחרי� ובאורח מטריד משתווה לה , מיתוג פוליטי

מפגמי� , כישלונות עוד ועוד שיטות כדי לסחרר ולהסיח את דעת הקהל מ–בעוצמתה 

 ).13' עמ" (וממעידות

.  ה� מנקודת מבט תמטית וה� מנקודת מבט היסטורית,צוקר בוחנת תהליכי� אלה גלילי

התקשורת העצימה בעבר . מסבירה שחל שינוי בדרכי הסיקור של פוליטיקאי�היא 

ביאו השינוי� הטכנולוגיי� והתוכניי� הא( , תהליכי פרסונליזציה ומיתוג של פוליטיקאי�

 של מושגי התקשורת הפוליטית שאנו בדיקה מחודשתבשלוש השני� האחרונות ל

 לתחו� התקשורת הפוליטית את הדיו� ,לטעמה, האינטרנט הכניס.  בה�משתמשי�

של פוליטיקאי� ויצר " מיתוג מחדש"ו" פרסונליזציה מחדש"המעודכ� במושגי� כמו 
 ).13' עמ ("חוויה פוליטית חדשה שלא כולה מובנת לנו עדיי�"

ה� הִנראות וב ,הספר מציג את המושגי� האחרוני� של מחקר התקשורת הפוליטית

, פוליטיקת האריזה, פוליטיקת התדמיות, אובד� ההילה, )New Visibility( החדשה

מושגי� אלה . הספי� דוקטורס ופוליטיקת המיתוג והמיתוג מחדש, פוליטיקת האינטימיות

המשחק הפוליטי בעיד� הנראות החדשה מתנהל שבי� מהמלווי� כיו� כל פוליטיקאי 

 .בעיקר בזירת התקשורת
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: 2007קי� בצוקר ממחישה שינויי� אלה באמצעות דבריו הנוקבי� של טוני בלייר  גלילי

ל לומד לפרס� הודעות שיעוררו עניי� ו אתה קוד� כ,א� אתה חבר פרלמנט זוטר"

בואו נחזור למה שהיה , זה נורא'מר אני לא או. בתקשורת ואחר כ( לשאת נאומי� טובי�

מכיוו� שכולנו , אני אומר שאי� טע� להאשי� את כלי התקשורת או אותנו. 'פע�

וככל שנקדי� להבי� שמדובר במציאות . מתמודדי� ע� האופי המשתנה של התקשורת

 .כ( נוכל לדו� באופ� הגיוני יותר על דרכי ההתמודדות עמה, משתנה

הצבעי� האפורי� של החיי� . לב� ל בשחורו הכ–סיפורי� , �נושאי, בני אד�, דברי�"

עיכוב ,  כל בעיה היא משבר.חלק� מצליחי�, חלק� טובי�, חלק מהדברי� רעי�. נעלמו

, כול� יודעי� שא� לא יבחרו בניסוח קיצוני. ביקורת היא התקפה פראית, הוא סחבת

 ).28 27 'עמ" (מוטב שלא יתבטאו כלל

היא מנתחת את . � למרחב הציבורי ולטכנולוגיית האינטרנטצוקר מתייחסת ג גלילי
, והסחת הדעת) 92' עמ" (ניסוחי האינסטנט"את , התפתחות המרחב הציבורי האינטרנטי

העיוות שבסקרי� , את האינטרנט והקפיטליז� הגלובלי ואת התפתחות מושג דעת הקהל

תופעה החוגגת , תקשורת חדשהלחלק חשוב בספרה מוקדש לידוענות ו. ותפיסת הקהל

, ספורטבבפוליטיקאי� ו, היא מתעמקת בתרבות הכוכבי�. את עצמה לדעת בישראל

מודל של , א הוא ארנולד שוורצנגרוהל, "אפקט ארנולד"בתקשורת ממוקדת בידור וב

הספר נחת� בנושא שהופ( אקטואלי בישראל ). 198' עמ(טיפוס חדש של פוליטיקאי� 

 ,המחברת מסבירה מה כדאי להבליט בקמפיי�. וליטיי�הקמפייני� הפ –� מדי מספר שני

מעמיקה בניתוח , )קרילבי� בוש ההתמודדות (בארצות הברית  2004ומנתחת את בחירות 

 . קמפייני� שליליי� ומסכמת במה לגיטימי ומה לא

ישמש לבטח ספר יסוד בלימודי תקשורת , שיבוא בעקבותיו' וג� חלק ב, הספר הנוכחי

סטודנטי� למדעי החברה בתחומי העשוי לעורר עניי� בקרב ציבור הוא . ופוליטיקה

הספר מכיל את כל המושגי� שלה� נזקקי� . סוציולוגיההמדע המדינה ו, תקשורתה

לצד ניתוח מסודר של התיאוריות המלוות את תחו� שכ, סטודנטי� הלומדי� תחומי� אלה

הכיסוי הנרחב של בשל . הוא מספק ג� דוגמאות הלכה למעשה, התקשורת הפוליטית

תונות בעיד� של שינוי הספר מיועד ג� לציבור קוראי� המתענייני� במפגש בי� זירות יהע
 .הפוליטיקה והתקשורת
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ïåùàø ïåéò 

ðéà øåæçùéîéè :äáäàì ääéîëå úôúåùî äðéì 

ïðåâ øãîñ 

  עמודי�145. 2009. רסלינג: תל אביב

מייצגי� מקרה פרטי וכללי כאחד של החינו( הכרונות ילדות יר סמדר גונ� מביאה ז"ד

איבדו , בשל היעדרות� של ההורי� מחיי ילדיה� בקיבו�שהיא טוענת . הקיבוצי המשות%
חוויית הנטישה . � הכרחיי� ליצירת יחסי� אינטימיי�אות� ילדי� את היכולת לרכוש כלי

מהות ומטפלות לימדה את בני הקיבו� שהאד� הוא נוטש במהותו ודיכאה יהעקבית של א

את , ספרה מעמיד במרכז את החיפוש אחר אינטימיות. ופצעה את חיי הרגש שלה�

 . סיו� להבי� את מהותהינאת ההכמיהה אליה ו

 

úåðáø÷ä ïåáùç ìò 

ë éñåé õ 

  עמודי�336. 2009. הוצאה לאורה   טחו�ימשרד הב: תל אביב

הפיצויי� , יוסי כ� מאוניברסיטת בר איל� בוח� מחדש את הסכ� השילומי�' פרופ
ומציע למדינת ישראל לפתוח את הסכ� , האישיי� ורכוש קרבנות השואה בישראל

הוא ד� . יי� חיי� כל עוד האחרוני� שבה� עד,השילומי� ולעדכ� את חובותיה לניצולי�

רכי ורכי הכלל על פני צו להעדי% את צ50 סטורית משנות היבהחלטה הה: בענייני� האלה

רבנות בצורת ניכוי רכוש� של ו של המדינה על חלק מהפיצויי� לקהבוויתור; הפרט

 בגריעת העולי� לישראל; הטמפלרי� בישראל מסכומי השילומי� על פיצויי� מגרמניה

חוק נכי רדיפות "בהלי( חקיקת ; הזכאי� לקבל פיצויי� מגרמניה מרשימת 1953לפני 

שהשווה חלקית את סכומי הפיצויי� האישיי� שהוענקו לנכי השואה שעלו " הנאצי�

בתעשיית העמלות שגבו גורמי� ; סכומי� שהוענקו לניצולי� שלא עלו לאר�ללישראל 

הפרק האחרו� . ות אותו חוקציבוריי� ופרטיי� מניצולי� בגי� הכנת תביעות פיצויי� בעקב
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רבנות השואה וידי קבמברר את הידע החדש שהצטבר בסוגיית הרכוש בישראל שנרכש 

 . בתקופת המנדט ואת שנעשה באר� בנושא זה בשני� האחרונות

 

éà-ïàë :äôù ,íå÷î úåäæ 

ë ìàøùé"õ , ñåøâ øîúå éðâã áàæ)íéëøåò ( 

  עמודי� 403. 2009. הקיבו� המאוחד, קו אדו�: תל אביב

ידי אנשי מחקר ופרקטיקה בסוציולוגיה ובחינו( ד� ביחסי� שבי� פריפריה בהספר שנער( 

חלק לשלושה נ ו, ה� דיסציפלינרית וה� חזותית,הדיו� נער( במסגרת מגוונת. למרכז

 מאמרי� של כותבי� המשתמשי� בקשת רחבה של שפות 28. זהות ומקו�,  שפה:תחומי�

איוב , שולה קשת, דורית ברק, ג� חביבה פדיה, העורכי� עצמ�מלבד , ביניה�. וסגנונות
המאמרי� משלבי� אמירה אקדמית ע� . חנה קי� ורבי� אחרי�, מיה קגנסקיה, עאמר

 וה� משקפי� את המורכבות ורוחב היריעה של הידע הנדרש ,אמירה חווייתית ואמנותית

 . כדי להקי% את הנושאי� העומדי� במרכז הספר

 

ìàøùé ÷ðá :ëåàéð ïãéòá úéèéìåô äìëì-éìøáéì 

÷äðæåø áàæå ïîî ìàéðã 

  עמודי�206. 2009. הקיבו� המאוחד ומכו� ו� ליר:  וירושלי�תל אביב

ובאוניברסיטה הפתוחה ) ממ�(מהמחלקות לסוציולוגיה באוניברסיטת ב� גוריו� , הכותבי�

שחלו , לובליי�המקומיי� והג, מנתחי� את השינויי� הפוליטיי� והמוסדיי�, )רוזנהק(
 הפ( בנק ישראל אי(ה� מסבירי� . 20  של המאה ה80 במעמדו של בנק ישראל משנות ה

העבירו את ישראל ממודל של מדינה מפתחת ש ,לשחק� מרכזי בקידו� הסדרי� ומדיניות

החברה על הכלכלה ועל , השלכות השינוי זה על הפוליטיקהאת ו, ליברלי למודל ניאו

 . באר�
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äðäì åà ìäðìâé :ìåäéðä úåãåñé , äçìöäå ïåæçä
ìàøùéá çååø úåøèîì àìù íéðåâøàá 

åðî äèéø 

  עמודי� 173. 2009. פרדס: חיפה

ניהול ארגוני� שר ריטה מנו מהחוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה טוענת בספר "ד

היא . במגזר השלישי הוא משימה מורכבת ושונה מניהול במגזר העסקי או במגזר הציבורי

בספר פרקי� על הסביבה . ביאה לדיו� סוגיות שונות בתפקוד ובניהול ארגוני� אלהמ
והערכת , גיוס תרומות, מסחור, שיווק(פיננסיי� ה� ההיבטי; רי�"הארגונית של מלכ

אסטרטגיות התמודדות ע� ; קבלת החלטות והעצמה; מתנדבי� וניהול�; )ביצוע

, חו� ניהול משברי� ארגוניי�בתניצב לפניה� המגזר שאתגרי� חדשי� ; הסביבה

 .התמודדות ע� התקשורת והלמידה והשימוש ברשת

 

äé ïåòâéùä ìù äøö÷ äéøåèñ 

øèøåô éåø 

  עמודי�221. 2009. רסלינג : תל אביב. מעי� זיגדו�: מאנגלית

בה יצא הספר ששנה ה, 2002בשנת , 55בגיל  הל( לעולמו ,סטוריו� של הרפואהיה, פורטר
מה ; סטוריה כסובל משגעו�ימי אובח� לאור( הה:  האלהעל השאלותהספר עונה . לאור

אילו פעולות ננקטו כדי לרפא משוגעי� או להבטיח ; היו המחשבות על הסיבות לשגעו�

, יוו� ורומיבהחל , סטוריה ארוכהיפרס על פני התהוא מ. את שלומ� ואת שלו� הציבור

 ועד שנות 19 ת הברית במאה האירופה של ימי הביניי� והעת החדשה וכלה בארצודר( 

יומני� של רופאי� ומטופלי� וכ� ציורי� , הספר מציג טקסטי� מדעיי�. אלפיי�ה

שכוללת ג� מידע רב , כתבו הקדמה מרתקת' רקפת זלשיק ונדב דוידובי�. מתקופות שונות

 . על המחבר
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éðåìéç ãñç 

êáéøô äðã-õôç 

  עמודי�274. 2009. רסלינג: תל אביב

 ,רכת די� חברתית ומנחה לחינו( משפטי קליני באוניברסיטת תל אביב עו,המחברת

שיתאי� לתפיסה ההומניסטית המודרנית , מבקשת לפתח מושג חילוני חדש של חסד
, יוצאת מתו( משמעותו הנוצרית של החסד היא. המעוגנת במהפכת הנאורות והרציונליות

היא משלבת . לוינס ואחרי�, רבוב, היידגר, אריסטו, תו( דיו� ברעיונותיה� של ניטשה

 כדי לבחו� את –אלתרמ� , עמיחי,  בי� היתר משל דוסטויבסקי–בדיו� ג� ספרות ושירה 

אפשרות פיתוח החסד כהשלמה מספקת ומלאה יותר בעול� אקזיסטנציאליסטי חילוני של 

 . אימה ואבסורד

 

"øàùéäì åðàá àì :"äãåáò éøâäî , 

äøæçáå ìàøùéì ä÷éøôàî 

øáö äéìâ 

  עמודי�391. 2008. ש חיי� רובי�"ההוצאה לאור ע, אוניברסיטת תל אביב: תל אביב

סטוריה של המזרח התיכו� ואפריקה באוניברסיטת תל אביב יר גליה צבר מהחוג לה"ד
פרשני של חיי היומיו� בקרב מהגרי עבודה  מסכמת בספר זה מחקר מחקר איכותני

 וחיו ,20  של המאה ה90  וה80 שנות השהגיעו לישראל ב –�  רוב� גנאי–אפריקאי� 

רוב המהגרי� גורשו מישראל בראשית . רבות מה� באופ� בלתי חוקי, בישראל לאור( שני�

והמשיכה אות� באפריקה , 2004איונות בישראל בשנת יהיא החלה את הר. שנות האלפיי�

ת  אמתעדאיונות באר� ובאפריקה לספר שיצבר עיבדה את הר. ע� אנשי� שחזרו לש�

דר( התרחבותה ועד , סיפורה של הגירת העבודה מאפריקה משלבי התהוותה

הספר פותח בהצגת הסוגיה של הגירת עבודה כסוגיה .  והחזרה הביתההלהתפוררות

עובר , אור דפוסי החיי� הקהילתיי� של מהגרי העבודה בישראליממשי( בת, גלובלית

,  של הילדי� באותה תקופהאור ההתמודדות ע� מדיניות הגירוש ומתאר את מצב�ילת
ומסתיי� במסע לגאנה בעקבות החוזרי� והמגורשי� ודפוסי הסתגלות� או אי הסתגלות� 

 . ש�
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 גברויות

 רייווין קונל 

  עמודי�328. 2009. פרדס: חיפה. עודד וולקשטיי
: מאנגלית

נל ה של ספרה של הסוציולוגית רייווי
 קויזהו תרגו� ראשו
 לעברית של המהדורה השני

 באמצעות דוגמאות רבות ,הכותבת דנה. על הבניית הזהות הגברית) בעבר רוברט קונל(
 במקומ� ,ומתו$ ביסוס תיאורטי מעמיק וביקורתי השואב ממושגי המגדר הפמיניסטי

בספר שתי . החברתי של גברי� ובגברויות הרבות והשונות הקיימות בחברה האנושית

בה הוא ש, ר דני קפל
 למהדורה העברית"דהאחת היא ההקדמה של . הקדמות חשובות

 היא ההקדמה אחרתה. נטיות של גישת קונל לחקר הגברויות בישראלווסוקר את הרל

 ובה היא סוקרת את מחקר הגבריות ,ה של ספרהישכתבה קונל עצמה למהדורה השני

 . בעשור מאז פרסומו הראשו
 של הספר

 

Young children's rights: Exploring beliefs, 
principles and practice 

Priscilla Alderson  
London: Jessica Kingsley Publishers. 2008. 2nd Edition. 240 pages 

פריסילה אנדרסו
 מהמחלקה לחקר הילדות באוניברסיטת לונדו
 מתמקדת בספר זה ' פרופ

 � החיי�  לא רק לשמירה על,הבנה של זכויותיה�בוקטני� באישיות� של תינוקות וילדי

� לזכויות הילד "מאז כינו
 אמנת האו.  אלא ג� לביטוי ולהשתתפות חברתית,ולהגנה

אנדרסו
 מדגישה .  זכויות אלהידיעתלילדי� יש זכויות וש התפתחה ההכרה 1989בשנת 

באשר , עת יצאה המהדורה הראשונה של ספר זה, 2000בעיקר התפתחויות מאז שנת 

זכויות של ילדי� חדרו לחיי היומיו� שהיא מלמדת . לזכויותיה� של ילדי� בגיל הר$

תקשורת משופרת בי
 מבוגרי� לילדי� מאפשרת לילדי� לקחת תפקיד פעיל שבבריטניה ו

�אנדרסו
 מצביעה על אמו
 רב יותר של קובעי מדיניות בזכות� של . בהגדרת זכויותיה

התייעצות , ותילדי� קטני� לשוויו
 זכויות במסגרת יכולותיה� בתחומי� כמו השתתפ
 . והבעת דעה
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Progressive community organizing:  
A critical approach for a globalizing world 

Loretta Pyles 
New York: Routledge. 2009. 191 pages 

. ר לורטה פיילס משלבת הוראה באוניברסיטה ע� פרקטיקה מעשית בעבודה קהילתית"ד

העקרונות החברתיי� והכלי� הנחוצי� , ריות החברתיותבספר זה היא מציגה את התיאו

בחלק מהפרקי� העיוניי� מובאות דוגמאות . לפי גישתה לעבודה קהילתית אפקטיבית
מהפרקטיקה של המחברת בארגו� תושבי ניו אורלינס לצור( שיקו� מצב� לאחר אסו� 

ובלי וכ� החלק המסכ� את הספר ד� בשאלות של סולידריות וצדק גל. הוריק� קתרינה

 .בהיבטי� של דת ורוחניות בהתארגנות קהילתית

 



 

 


