
  167 

íéùãç íéøôñ úøé÷ñ 

ïãñ òáùéìà úëéøòá 

äøëä ïúîå ìåæìæ : 

äùãç úéúøå÷éá äéøåàéú úàø÷ì 

úðåä ìñ÷à 

  עמודי
176. 2008. הוצאת הקיבו� המאוחד, אדו
 כהה: תל אביב

 איה ברויר : מגרמנית

1טל גול�: סקר

 

 

ספרו של אקסל הונת מהווה הזדמנות ראשונה ונאותה לקוראי
 בעברית להתוודע 
הונת עומד כיו
 בראש המכו� למחקר חברתי . יבתו של הפילוסו$ הגרמנילכת

ידי ההוגי
 תיאודור אדורנו ומקס ב של המאה הקודמת %20נוסד בשנות הש, בפרנקפורט
,  אסכולת פרנקפורט–המכו� הפ& להיות המרכז לאסכולה הנושאת את שמו . הורקהיימר

%קשו לקד
 תיאוריה ביקורתית בי�קבוצה מפורסמת של הוגי
 וחוקרי
 שביאותה שהיא 
 .המערבת הגות סוציולוגית ופילוסופית, )סיסטיתקע
 נטייה מר(תחומית 

 
הסדר . בה
 התעצבה תורתוששוני
 הזמ� ה הונת בפרקי שכתבבספר חמישה מאמרי
 בכותרתכפי שמשתק$ , על פי הונת .ההכרונולוגי שלה
 מאפשר ללמוד על התפתחות

הכרה .  הוא הצור& של אנשי
 בהכרהבסיסיי
רתיי
 האחד היסודות החב, הספר
,  זלזול–לעומת המונחי
 ההפכיי
 (התנהגויות אנושיות וכבוד לה� בבפעילויות ו

רו של האד
 ושי באאפואמדובר .  הפיכת הזולת לנראההמשמע, )התעלמות ואדישות
רעיו� . ויי
שאיפות ומאו, א& ג
 כיצור אוטונומי בעל רצונות, יסכגו$ הנוכח במרחב הפי

, הער& העצמי של כל אד
שאשר הבהיר , זה נשע� במידה מסוימת על תורתו של קאנט
, ואמנ
 הונת מתייחס בספרו לקאנט. מתחייב מעצ
 האנושיות שלו, העומד בפני עצמו

_____________ 

 וסטודנט לתואר שלישי בפקולטה למשפטי� ,משרד המשפטי�, )אזרחי(מחוז חיפה  פרקליט בפרקליטות  1
 .הכותב בימי� אלה עבודת דוקטור בנושא כוח ועוצמה בדיני עבודה, אביב�תל באוניברסיטת
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לתת הכרה למישהו משמע אפוא לזהות בו תכונה ערכית המניעה אותנו מבפני
 "שומציי� 
ותחת זאת להתייחס אל אותו אחד בהתא
 , ורה אגוצנטריתלהפסיק להתייחס אליו בצ

 ).162' עמ" (לשאיפותיו או לצרכיו, לכוונותיו

כפי שהיא מתוארת בספרו של , ת החיי
 של אד
 שחוריהונת מסביר את חווי,  למשל,כ&
ת הגורמת להיעלמות נרא,%כאי, )È˙Ï·‰ Ì„‡‰) Invisible Man �¯‡‰רל$ אליסו� 

התעלמות .  המושפל כגור
 נחות ומ,דר במדרג החברתיאד
ת הממקמת או, השפלהלו
, בה בעת.  צדקאי תחושה של ומהישגיו ומכישוריו של אותו אד
 בלתי נראה יוצרת אצל

 במידה רבה אהי, נוקטהמשפיל ש ,פעולת התיקו$ של האד
 המחפש אישור למעמדו
 . באופ� זה את מעמדו הר
 בחברהאשרפעולה כוחנית שמטרתה ל

תרבות מוסרית אשר תעניק כוח אישי "כ, אוריה של הונת מתמקדת בהבניה חיוביתהתי

"  כוח לבטא את חוויותיה
 בציבוריות הדמוקרטית–למושא הזלזול וההגדרה , לנפגעי

א& ג
 כפעולה אנושית של , יתס פשוטו כמשמעו כפעולה פי– זיהוי על כ�). 61' עמ(
שור הזהות העצמית של יפעולה של תיקו$ ואמשמש בעיני הונת כ –ו הכרת הזולת והבנת

בהקשר זה התיאוריה של הונת מבקשת להעצי
 . הפרט או הקבוצה המבקשי
 הכרה
 ולהביא לכ& שמחאת
 תובע במסגרת הציבוריות הדמוקרטית, מגזרי
 מוחלשי
 בחברה

 .תרבות של אלימות% במסגרת תתולא

 
 רגשות דר&ו –
 ת משאבי
 כספייבהקצא,  בחוקי שוויו�–מת� הכרה באמצעי
 פורמליי
מגזר מייצר אצל הביא לכ& שהתסכול הרב שהזלזול יחיוביי
 של הערכה וידידות 

. ולא לפריצה של פתולוגיה חברתית, נותב לאפיקי
 של הידברות משותפתיהמוחלש 
רק ההכרה תוביל להתפתחות הגור
 המבקש הכרה ולבניית שהונת מדגיש , חשוב מכ&

לקרוא ולהבי� מאבקי
 פוליטיי
 לאו דווקא נית� על כ� . גור
 זההאמו� העצמי של 
אלא , )סיסטית הקלאסיתקובכ& נבדל הונת מהאסכולה המר( גרידא י
 כלכליי
כמאבק
 . על עצ
 עיצוב דמותו של הנאבק להכרהי
כמאבק

ומתייחס בכלל , סטורי של התקופה המודרניתיהונת מייש
 את התיאוריה שלו בהקשר הה
הונת . והחברתי) דמוקרטיות ליברליות(המדיני , )הקפיטליז
(מישור הכלכלי זה ג
 ל
ליברלי %ידי הסדרי
 כמו הקפיטליז
 הניאובהמועצמות , חוויות של שחרורשמדגיש 
יכולות בסופו של יו
 להגביל את הפרט במקו
 , המעודד גמישות והישגיות, המודרני

הגשמה שהונת טוע� . ידואלוואינדידברי
 אלה נכוני
 ג
 להתמקדות ב. לשחרר אותו
ולאו דווקא , שיגרמו למצוקה, עצמית יכולה להוביל לסטנדרטיזציה ואינסטרומנטליזציה

ולפיה על , פני עובדי
 כיו
להדרישה שמעמידי
 ש, כ& למשל הונת מבהיר. לשחרור
 לפרטי
 בימינו יותר סבל מסבה, "הגשמה עצמית"ולדר& של " שליחות"העבודה להפו& ל

עונו נתמ& במחקרי
 המצביעי
 על עלייה בדיכאו� ובתופעות שליליות יט. אשר שגשוגמ
בכלי המשמש בידי הקפיטליז
 לשיטתו מדובר .  עובדי
 במקומות עבודהאצל אחרות
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בש
 ההגשמה . להעמקת המחויבות של העובד למעסיק וכצורה חדשה של שליטה

, אחריות, ויותר מוטיווציה לגלות יותר  לכאורה תובעי
 מהעובדי
העצמית שלה
לתועלת מנהיג המעביד שלמעורבות בכל שינוי ג
 העובדי
 מחויבי
 . גמישות וניידות
 . העסק בכללותו

הוא ש להגביל פרט מסוי
 למחשבה ה הערכה עלולהבעתג
 שבמקו
 אחר מציי� הונת 
עקרת בית כדוגמה הונת מביא .  הוער&בשלויכול לעסוק רק בנושא הספציפי ש

חמאות על בישוליה עלולות לקבע את הדימוי העצמי שלה ולכבול אותה א& ורק המש
ולא ,  לסייע לשליטה בפרטאפואהכרה יכולה . לחלוקת העבודה המגדרית המקובלת

 .לשחרורו

 של הספר נובע מהרעיונות המענייני
 והחדשניי
 המוצגי
 בו ומיכולתו של הונת כוחו
. ספרות ועוד, סוציולוגיה, ובכלל זה פילוסופיה, תלשלב בכתיבתו בי� דיסציפלינות שונו

א& בעיקר בשל השימוש במקור בלשו� ,  בשל בעיות בתרגו
אולי,  קשה בספרא& הקריאה
 . משכילאינה ידידותית ונהירה ג
 לקורא הלעתי
 אקדמית ש

אביב כתב לספר הקדמה %ה ברונר מהפקולטה למשפטי
 באוניברסיטת תל'וז'פרופסור ז
המאפשרת לעג� את כתיבתו של הונת בהקשר הרחב של , מקיפה ומרתקת, ניי
מאירת עי


ההקדמה מאפשרת למק
 את . באסכולת פרנקפורט, בעבר ובהווה, ההוגי
 השוני
ולפיכ& היא מומלצת , ביחס להתפתחות תורתו, המאוגדי
 בספר זה, המאמרי
 של הונת

 .ה� טר
 הקריאה המלאה של הספר וג
 לאחריה, לעיו�

ספרו של הונת הוא הזדמנות נאותה , וחר$ הקשיי
 המסוימי
 בקריאה, יכומו של דברבס
במיוחד יש לציי� בהקשר זה את . וראויה להכרת זר
 מרכזי עכשווי באסכולת פרנקפורט

לכתיבה קונטיננטלית בכלל , באשר ה
, קשיי הנגישות של חוקרי
 באקדמיה הישראלית

 בשפה האנגליתולמולה שפע הפרסומי, וגרמנית בפרט . 
ספר זה יכול לשמש חוקרי

הרעיונות . הרוח וא$ במשפטי
, במגוו� רחב של תחומי מחקר ועניי� במדעי החברה

 בהיבט המשפטי נית� :למשל. המצויי
 בספר א$ ניתני
 ליישו
 במגוו� רחב של מחקרי

רחוק אינו , כבוד האד
 וחירותו: המצוי בחוק יסוד, "כבוד האד
"המונח ש, לציי�
 . המהווה כאמור מונח יסוד בהגותו של הונת, "הכרה"מהביטוי 
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ìàøùé úîå÷úá íéðåéò , úåéòáì óñàî
úåðåéöä ,ìàøùé úðéãîå áåùééä , êøë18 

ë ïåòãâå éìàøá éáà" õ)íéëøåò( 

אוניברסיטת , גוריו�%הציונות ומורשת ב�, גוריו� לחקר ישראל%מכו� ב�: קריית שדה בוקר
  עמודי
xvii + 451. 2008. בגוריו� בנג%ב�

1יובל דרור: סקר

 

 

הוא כתב עת מדעי " נכתב שÏ‡¯˘È ˙ÓÂ˜˙· ÌÈ�ÂÈÚ של כתב העת 18על עטיפתו של כר& 
סדרת 'ו' מאס$ שנתי, 'כרכיו מתפרסמי
 בשתי סדרות"ו" גוריו�%תחומי של מכו� ב�%רב

 היהודית ומגישי
 לקוראי
 מחקרי
 ומסות על התהליכי
 שכוננו את החברה' נושא
 כקודמיו ,ואכ� כר& זה". המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של החברה והמדינה בישראל

תחומי ועשיר ביותר במבט על תהליכי %רב, וכמקביליו בסדרת הנושא של כתב העת מדעי
 .העיצוב הכלולי
 בתקומת ישראל לדורותיה

חומי בי� ת%ואחר כ& אדגיש את הקשר הרב, אפתח בסקירה קצרה של מאמרי הכר&
 . המאמרי
 והמדורי
 השוני
 ומה נית� ללמוד מכר& זה ג
 מעבר לס& כל מאמריו

אילו� שמיר :  מהעת החדשהרוב
,  נידונות תורות של אישי
 יהודי
 שוני
‰‚Â˙במדור 
מוטי ענברי ואלחנ� שילה עוסקי
 ברב צבי יהודה ; ד� בחלוציות בהגותו של נחמ� סירקי�

 והשני על פרשנות ,תפיסת הציונות ושורשי גוש אמוני
 במשנתועל כותב  הראשו� –קוק 
אליזבט גולדווי� בוחנת את ; חיי
 ויטל' תו& השוואתה לכתבי ר, י"הרב קוק לקבלת האר

 השתלשלות את תאר ושלו
 רצבי מ,היהדות והאוניברסליז
 אצל עמנואל לוינס
  החסידות של האחרו�מביקורת תורתשעברה , התייחסותו של גרשו
 שלו
 למרטי� בובר

  . לשלילתהעד

מדוע לא קמה תנועת מחאה "אברה
 דורו� שואל ( מאמרי
 מתחומי הרווחה Á·¯‰במדור 

 שירותי ,)אבטלה הישראלית של שנות האלפיי
תקופת הב, בימינו" ?של מובטלי

 ליד ‰È‡ÂÙ¯‰ „¯˘Óאייל כתב� מתעד ומנתח את סיפור הקמת (הרפואה וקליטת העלייה 
,  1934%1939המנגנו� המרכזי לבדיקת העולי
 לאר� ישראל בשני
 את עלייה ומחלקת ה
אליהו בורוכוב עוסק בשיקומ
 של (והכלכלה ) ר יוס$ דודזו�" ד,הרופאעמד שבמרכזו 

 
אורלי ; %1994 ל1988מפעלי חברת העובדי
 וחיסול החברה כגו$ הסתדרותי בי� השני
ל פועלי הנמל היהודי
 בי� סלוניקי לחיפה  ש"הלאומיות הכלכלית"מירו� משווה את ' ק

_____________ 

 .אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינו�  1
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 עד %50סי� משנות ה%ביחסי ישראליור
 עברו�  ד� ıÂÁ‰ ÈÒÁÈבמדור ) . 1923%1936בשני
 .ימינו

‰ÙÂ¯È‡ È„Â‰È ¯·˘Óהמדור הבא 
עניינו בשני
 שטר
 עליית הנאצי
 לשלטו� ו,  הוא ש
בי�  כלומר, " השימושיהעבר"מאמרו ההיסטוריוגרפי של גיא מירו� משווה את . בגרמניה

 
, ביהדות גרמניה) דאז(שימושי הזיכרו� ההיסטורי לצרכי
 חברתיי
 ופוליטיי
 עכשוויי
ומשה ארנס דני
 בגטו ורשה משני ) ב� ששו�(חזי דרייפוס . %30צרפת והונגריה בשנות ה


התקופה שלאחר הגירוש הגדול וההתקוממות הנפרדת כנגד הנאצי
 של : היבטי
 שוני
 –ציוני
 והקומוניסטי
 %האנטי,  הציוני
–י המחתרת הרוויזיוניסטי
 מזה והאחרי
 ארגונ

נגר מהבחינה %חוקרת פנינה שוקרו�, ˙˜˘ÁÈ˘‰ ¯˜ÁÂ ˙¯Â, במדור שלאחריו. מזה
הלשונית טקסט שכתב העיתונאי ארי שביט מפיו של אותו משה ארנס על ההתנתקות 

בה שחיע
 ויי� משווה את הדר& וי, הות עוד בטר
 התרחש2005שהתרחשה באוגוסט 
 .‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰בשבועו� )  1961%1962(ומשפט אייכמ� )  1954%1958( נסקרו משפט קסטנר


 מנקודת המבט ,אירית מילר מתעדת ומנתחת: כלולי
 שני מאמרי
, ‡Â�Ó˙, במדור החות
 מאיד& ,אנגליתה%היהודית, הלאומיתמנקודת המבט המוזיאלית והאמנותית מחד גיסא ו

  1887שני
 ב, יהודיות שהוצגו במוזיאוני לונדו�% שתי תערוכות אמנות אנגליות,אגיס

המחקר של מיתוס בצלאל וגלגוליו של המוסד את  דליה מנור מביאה את הסיפור ו.%1906ו

מקומו בתחייה הלאומית והתעמולה ויחסי , אמנות בצלאל לסוגיה: משלושה היבטי

 .כל שנותיולאור& הציבור של המוסד 

, ראשית ?במה. מאמריוס&  גדול מ– Ï‡¯˘È ˙ÓÂ˜˙· ÌÈ�ÂÈÚ של 18 כר& –השל
 , אמורכ
גטו ורשה מוצגי
 משני ג
 הרב קוק וג
 : ביניה
 ובתוכ
" משוחחי
"המאמרי
 בכר& זה 


האחדות בגטו ורשה מול זו שהושגה בגטו %משה ארנס מביא את סיפור אי. היבטי
 שוני
בחינה הלאומית קשורה ללא ספק למחקרו המתמש& על  וראייתו את ההתנתקות מה,וילנה

 זה בהגותו של לצדיהדות ואוניברסליז
 מצויי
 זה . המחתרת הרוויזיוניסטית בגטו זה
משפטי קסטנר עניי�  ג
 בנגעההתקשורת . יהודיותה%לוינס ובתערוכות האמנות האנגליות

 
. מנות הישראלית המיתוס של בצלאל ומקומו בהיסטוריה של האבעניי�ואייכמ� וג
והמיתוס של בצלאל " לשונות ההתנקות", לנוכח משבר יהודי אירופה" העבר השימושי"

 ,ומשווי
 בתוכ
" משוחחי
"המאמרי
 ג
 . שייכי
 לתחו
 הזיכרו� ההיסטורי ועוד

; חיי
 ויטל' י מושווית בכתבי הרב קוק ור"קבלת האר: חלק
 בהתייחס למחקר הקיי

%�"ג
 בסיוע תלמידתו רבקה ש, ו
 שלו
 על מרטי� בוברנידונה ביקורתו של גרש
, אליהו בורוכוב מתפלמס ע
 יצחק גרינברג על סופה של חברת העובדי
; אופנהיימר

מירו� מתמודדת ע
 קביעותיו של ההיסטוריו� הכלכלי יעקב מצר בהתייחס ' ואורלי ק
 מושווה בשלוש יהודיה%ההיסטורי" העבר השימושי"; לפועלי הנמל היהודי
 מסלוניקי

משפטי ; תו& ניתוח הכתובי
 ההיסטוריי
 העיקריי
 של העת ההיא, ארצות אירופיות

; כולל ההתייחסות שבמשפט אייכמ� למשפט קסטנר, קסטנר ואייכמ� מושווי
 ביניה
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אנגליות בולטות ומקומו של מיתוס בצלאל %באמנות מושווי
 שתי תערוכות יהודיות
 וג
 ,עשירהוהפריסה ההיסטורית מגוונת , שנית .שראלאמנותי ביה%במחקר ההיסטורי


 : מובאי
 מקורות יניקה והשפעות כאחד‰‚Â˙במדור . בתוכה מתקיי
 שיח בי� זמני
ההגות הנארודניקית הרוסית ,  משה הס–מקורות הרעיו� החלוצי בהגותו של סירקי� 

מקורות ; תישראלי% והשפעתו על תנועת העבודה האר�–ותפיסות פילוסופיות שונות 
על גוש לאור& השני
  ה והשפעותי,דתית המשיחית של הרב קוקה%התפיסה הציונית


התפתחות הדיו� על החסידות בי� גרשו
 שלו
 למרטי� בובר בשנות היישוב ; אמוני
 הסוקרי
 מנעדי זמ� ארוכי
במדורי
 האחרי
 יש מאמרי
 . בגולה ובישראל, והמדינה

יחסי ישראל סי� , היו
של הארגוני
 הרפואיי
 בישראל מדיניות קליטת העלייה ושורשי (
ואחרי
 מתמקדי
 באירוע או בזמ� קצר , )וגלגולי בצלאל והמיתוס שלו כדוגמאות אחדות

)
רוק יפ; ההתנתקות; רוש הגדול ובימי המרדיגטו ורשה אחרי הג; אבטלת שנות האלפיי
הווה , י
 קשרי עבר מהמאמררבי
 י
בנוס$ למגוו� זה מביא). חברת העובדי
 ועוד

 מסקנות מהמחקר ההיסטורי וא$ העכשווי באשר לתנועות : למשל;ולעתי
 א$ עתיד
בטכניקות מחקריות עתידיי
  הצעות לשימושי
 ;איל& יחסי ישראל סי� מכא� ו;מחאה

 . היסטוריוגרפיות ואחרות, לשוניות

דעי החברה תרומה חשובה שלישית של כר& זה היא ההמשגה שלו בתחומי
 שוני
 של מ
הרעיו� החלוצי של סירקי� שימש . המכלילה ומועילה א$ מעבר למקרה הנידו�, והרוח

הציונות הדתית המשיחית . ומשמש את תנועת העבודה בעלייתה ובשקיעתה

תנועות מחאה . והפונדמנטליז
 הדתי בכלל ה
 מושגי
 רלוונטיי
 בישראל ובעול

שמתקשר בישראל ג
 , ה� מונח חשוב, שלא קמו באבטלה של שנות האלפיי
, חברתיות
, "קולוניזציה"ו" לאומיות כלכלית. "לתנועות פוליטיות נוסח גוש אמוני
 ושלו
 עכשיו

ה
 מונחי
 משמעותיי
 מעבר לפועלי הנמל " קולוניאליז
%בתר"ו" דה קולוניזציה"
. היהודי
 מסלוניקי ולא רק ביוו� וביישוב בימי המנדט ובתחומי הכלכלה כשלעצמה


מדינות עוד  קיימי
 בי� ישראל ו,כלכליי
 וביטחוניי
 ועוד, יחסי
 דיפלומטיי
 חשאיי
ומיתוס כחלק מקשרי הזיכרו� וההיסטוריה ה
 חלק בלתי " עבר שימושי. "סי�מלבד רבות 

 . נפרד מחיינו במדינה רווית שכבות היסטוריות כישראל

. ההיבט המחקרי,  רביעי חשוב ומעשיר ג
 מהיבטÏ‡¯˘È ˙ÓÂ˜˙· ÌÈ�ÂÈÚ של 18כר& 

וסוקרי
 את הספרות המחקרית הקיימת , מאמריו מבוססי
 על מקורות רבי
 ומקיפי

שעל  הסוגיות מבחינת וה�  משתמשי
 בה
מושגי
 שהכותבי
מבחינת הה� , ככולהרובה 
מעבר לקישורי
 ההיסטוריי
 ולהשוואות , יש בכר& זה טכניקות מחקריות מגוונות. הפרק

 נעשה שימוש Á·¯‰ כלולי
 ניתוחי
 פילוסופיי
 ובמדור ‰‚Â˙במדור . עילשכבר נמנו ל
 התיעוד והניתוח ,ההיסטוריוגרפיה. הכלכלה והחברה בכלל, בכלי
 מתחומי הרווחה

 וחקר ההיסטוריה והאמנות ,ÙÂ¯È‡ È„Â‰È ¯·˘Ó‰ההיסטוריי
 עומדי
 במרכז המדור 

 וחדשניי
הקורא נחש$ ג
 לכלי
 ייחודיי. ‡Â�Ó˙שלובי
 במדור  , 
בלתי מוכרי
 דיי
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הריבוי הלשוני , ההיסטוריוגרפיה, ד ספציפיי
 בתחומי הניתוח של נתוני
 כלכליי
וומא
%והניתוח האמנותי) זמני של קולות שוני
 בשיח של דובר יחיד%קיו
 בו, פוליפוניה(
 .אנגליות והאמנות הבצלאלית על סוגותיה השונותה%מוזיאלי של התערוכות היהודיותה

 הוא עוסק בתולדות –תחומית במיטבה %יש אפוא בכר& זה מההיסטוריה החברתית הרב
תו& שימוש בכלי
 מחקריי
 ממדעי החברה , תחומי
 ודיסציפלינות שוני
 במדעי החברה

 ת
פריס, כר& ובתוכ
הבי� מאמרי " שיח"ה. שג
 בה
 יש השקות וחפיפות, והרוח
 –ממדעי החברה בעיקר  –
 קריות שבהההמשגה והתרומות המח, ההיסטורית המגוונת

תהליכי
 שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של "כול
 בנוגע ל
ה
 העושי
 כר& זה למעשיר ומעניי� ג
 ) כמוצהר בעטיפה" (החברה והמדינה בישראל

ושימושי ג
 לקובעי מדיניות עכשווית ועתידית ,  שאינ
 היסטוריוני
 חברתיי
אלהל

 .בתחומי
 החברתיי
 השוני
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ìàøùé ÷ðá : 

åàéð ïãéòá úéèéìåô äìëìë-éìøáéì 

÷äðæåø áàæå ïîî ìàéðã 


  עמודי
206. 2009. הוצאת הקיבו� המאוחד/מכו� ו� ליר: ירושלי

1יונת� לובנסקי: סקר

 

 

במאבקי
 פוליטיי
 אל מול נתו�  ועד ימינו היה בנק ישראל 1954מאז היווסדו בשנת 
מאבקו של הבנק נסב בעיקר סביב . הכלכליי
 הבכירי
 השוני
 במדינת ישראלהמוסדות 

ממ� ורוזנהק מציגי
 . ביצור מעמדו ועצמאותו אל מול ממשלת ישראל ומשרד האוצר
 מראשית ימיו של –בספר
 סקירה היסטורית מקיפה ומעמיקה של אותו מאבק פוליטי 

 . בנק ישראל ועד השני
 האחרונות


בה החל תהלי& הפיכתו של בנק ישראל ש כנקודת מפנה 1985 את שנת הכותבי
 מציגי
תוכנית ייצוב , בתמיכת ארצות הברית, באותה שנה יושמה. לשחק� מרכזי במשק הישראלי

" העשור האבוד"התוכנית באה לאחר עשור שזכה בפי הכלכלני
 לכינוי . למשק הישראלי
, %70ה של שנות היצית השנימחבהחל ש, עשור זה). 75' עמ(של הכלכלה הישראלית 


בגידול אדיר בגירעו� הפיסקלי , התאפיי� במשברי
 חריפי
 במאז� התשלומי
בנק ישראל ). 75' עמ (%80ובתחילת תהלי& אינפלציוני שהגיע לשיא בשנות ה) הממשלתי(

 ותפקידו העיקרי היה לממ� ,באות� שני
 היה כפו$ לחלוטי� למרותה של ממשלת ישראל
תוכנית הייצוב יצרה תנאי
 . כלומר הדפסת כס$, ה באמצעות הלוואותרעונותייאת ג

 להשתחרר מתלותו בממשלה ולהפעיל מדיניות עצמאית יותר במשק ואפשרו לש
ועד תחילת שנות האלפיי
 ) 1985(עיקר תוכנו של הספר מראה כיצד מרגע זה . הישראלי
 לזכות ביותר כוח כלכלית כדיה%בנק ישראל לנהל מאבקי
 בזירה הפוליטיתהמשי& 

 .וחופש פעולה

 
כדי לצבור כוח פוליטי והשפעה הבנק בה
 השתמש שלאור& הספר מפורטי
 האמצעי
תיו ופעולש ניסה לבסס עצמו כגור
 אובייקטיבי הוא, ראשית. על המשק הישראלי

, "קופסאות שחורות"זאת תו& כדי יצירת ,  על ידע כלכלי נטול פניות פוליטיותמסתמכות
לקחת חלק לכאורה שמאפשרות רק לבעלי ידע ומומחיות כלכלית , הכותבי
כהגדרת 

 .בדיו�

_____________ 

 .ירושלי�, האוניברסיטה העברית, ש פאול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע  1
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. החוקרי
 מציגי
 את השימוש בשדה הגלובלי והאקדמי כמקור עוצמה לבנק ישראל
כטיעו� מרכזי להגברת עוצמתו , תפיסתותואמות את ה, הבנק השתמש במגמות עולמיות

בנק רבות ה� בגורמי
 בעלי הבה� מתמקד הספר נעזר שבמהל& השני
 . ועצמאותו
וה� בקהילה , צות הבריתדוגמת הבנק העולמי והבנק המרכזי של אר, השפעה בינלאומית

 . האקדמית לש
 קידו
 האינטרסי
 שלו

 משמעת תקציבית תו& שימוש בגורמי
 שצוינו להנהיגלח�  ה–בנק המדיניותו של , שנית
. יותה בחופשיות במשק הישראליתרמה לצמצו
 יכולת הממשלה לייש
 את מדינ –ל לעי

 
ת  במדינה לשנואחרי
השילוב בי� הלחצי
 שהפעיל בנק ישראל לבי� הלח� של גורמי
 סדר העדיפויות של ממשלת ישראל הביאו למעבר של מדינת ישראל ממדינה את

 ) .15%16' עמ" (ליברלית%ניאו"למדינה , על פי הגדרת הכותבי
, "מפתחת"

בה שהדר& ש ונראה , חוקרי
 המגיעי
 מתחו
 הסוציולוגיההכותבי
 ה
שחשוב לציי� 
. רובי
ה
 מנתחי
 את האירועי
 נשענת ברובה על דיסציפלינות מתחו
 זה ומתחומי
 ק

 מהתמודדותנמנעי
 הכותבי
 שקורא שמגיע מדיסציפלינה שונה עשוי להעלות שאלות 
התעצמותו של גו$ קשה להתווכח ע
 העדויות המובאות ל. במודע או שלא במודע, אית�

איכותנית או , השוואה מסודרתהכותבי
 ע
 זאת לא ערכו . מוסדי אחד בנו$ הפוליטי
 לבי� התעצמות
 של גופי
 אחרי
 בנו$ התעצמותו של בנק ישראלבי� , סטטיסטית


התייחסות להתעצמותה,  למשל,כ&. הארצי והבינלאומי, הפוליטי 
 של בנקי
 מרכזיי
 וקשה לדעת מתו& ,ללא הסבר של התהלי& המקביל, את באופ� כלליבמדינות אחרות מוב

 
כמו כ� אי� התייחסות לתהליכי
 . ות חריגעלהקריאה א
 מהלכיו של בנק ישראל מלמדי
הא
 מאבקי הכוחות בי� בנק ישראל למוסדות פיננסיי
 . דומי
 במוסדות במדינת ישראל

 האחרי
 או מאלה שניהלו משרדי הממשלהלמשרד האוצר בי� אחרי
 שוני
 מאלה ש
בניסיו� , השימוש בידע אקדמיאי� , להערכתי? ביניה� הרשות השופטת והרשות המחוקקת

להוציא עצמו נו ג
 ניסיו. אופייני רק לבנק ישראל" קופסאות שחורות"בינלאומי וב
 פרקטיקה שאינה רלוונטית רק הואעצמו כנטול פניות את ב מהדיו� על אינטרס עצמי ולמֵצ

 . ו למוסדות שמתבססי
 על ידע כלכלילו א

אשר מחוזקת , פועל לקידו
 האינטרסי
 העצמיי
 שלוהבנק ישראל הוא גו$ שהטענה 
, וכולל אלה התומכי
 במדיניות, אינה אמורה להפתיע את רוב הקוראי
, לאור& כל הספר

ינת  ואחר הוויכוחי
 בינו לבי� רשויות כלכליות אחרות במדזואשר עקבו אחר מדיניות 
 . ישראל בשני
 האחרונות

הכותבי
 תפקיד לדעת ו מה העדיפה להתעצמות הבנק וחלופהלא ברור מהספר מהי ה
 ואני , מפרק המבוא של הספרכברשאלה זו קיננה בי . הבנק המרכזי במשק הישראלי

%ניאו"כ& הכותבי
 משתמשי
 רבות במונח . היא תעלה אצל קוראי
 רבי
שמאמי� 
ובי� השורות נית� להתרש
 , ניות
 של בנק ישראל וממשלת ישראללתיאור מדי" ליברלי
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גישה זו באה לידי ביטוי בצורה המובהקת ביותר . וטה לשלילהנגישת
 כלפי מושג זה ש
 
את תרומת , את השינויי
 שהתרחשו במדינהמתארי
 בה
 הכותבי
 ש , 47%51בעמודי

 השוואה לדרכי
 העדרא& ב. המדיניות לבעלי ההו� ואת פגיעתה בשכבות החלשות
, גיו� שעמד מאחורי מדיניות זויוללא עימות מספק ע
 ההבה� נית� היה לצעוד שחלופיות 

מדינת ישראל להישאר מדינה מפתחת היה על הא
 . לא ממש ברורה הבעייתיות שלה
 לזנוח את פרדיגמת המדינהאילצו את , מעבר ללחצו של בנק ישראל, אילו שינויי
? לנצח

 מוסד עצמאי שידאג לריסו� תקציבי של היהשיונכו� הא
 לא כדאי ? תחתהמדינה המפ
הרי הפרדת הרשויות הקלאסית נועדה להגביל את כוחו של משרת ? ממשלת ישראל

.  ובית המשפט העליו� אל מול הממשלהבית המחוקקי
 ולכ� רצויה עצמאות של ,הציבור
ממשלה להגדיל את תקציבה  לא נבקש ג
 רשות כלכלית עצמאית שתמנע מהמדוע, א
 כ�

 ?ללא חשבו�


.  אליוהספר פונהשאת ציבור הקוראי
 , לדעתי, השילוב בי� כלכלה לסוציולוגיה מצמצ
י
 בספר יהיו מובני
 באוהרעיונות הכלכליי
 המוהמורכבי
 המודלי
 שאינני בטוח 

 
 הסבר חטו$ ה
 מקבלי
כי לעתי
 , קרו כלכלהא רקע בסיסי במשחסר לה
לקוראי
עול
 המושגי
 של הסוציולוגיה וההתייחסות המקובלת לכלכלה , בהתאמה .בדבל

 . כלכלני
לרבות ה , מחו� לתחו
 זהי
באה אלהבסוציולוגיה מוכרי
 פחות ל

 שכ� הוא מרכז בתוכו סקירה ,עזר לכל מחקר על כלכלת ישראללי הספר יכול לשמש כ
ו& נגיעה ברוב האירועי
 ת, ממצה של ההיסטוריה המוניטרית של מדינת ישראל


השינויי
 האידיאולוגיי
 והמאבקי
 שנחשפו לציבור מאז ראשית קיומו של , החשובי
 .בנק ישראל

בשנתיי
 . 2008נראה שכתיבת עיקר הספר הסתיימה לפני פרו� המשבר הכלכלי של 
ח "הוא החל להתערב בשוק המט. בנק ישראל מספר שינויי
 במדיניותוער& האחרונות 

 אחרותצד פעולות ל, כדי למנוע תיסו$ של השקל מול הדולר, של אינפלציה יציבהבמצב 
המסגרת האנליטית המוצגת בספר יכולה לאפשר דיו� . שנועדו להתמודד ע
 המשבר

 זואינני בטוח שמסגרת אנליטית , ע
 זאת. במהלכי הבנק ג
 במשבר הכלכלי האחרו�
הטיעוני
 בספר זה , דר דיו� כזהבהע. מהלכי
 אלהתוכל לדו� בחלופות אפשריות ל


 .מאבדי
 הרבה מכוח
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úåéåøáâ 

ìðå÷ ïéååééø 

  עמודי
328. 2009. הוצאת פרדס: חיפה

 ר דני קפל� "ד: עריכה מדעית למהדורה העברית. עודד וולקשטיי�: מאנגלית

1גיא פרל: סקר

 

 

 נודעת העוסקת היא סוציולוגית אוסטרלית) לפני
 רוברט ויליא
 קונל(ריווי� קונל ' פרופ
 .זהו ספרה הראשו� המתורג
 לעברית. תקשורת והגמוניה פוליטית, בסוגיות של תרבות

מכינה היטב את הקורא ה ,ר דני קפל�"הספר נפתח בהקדמה למהדורה העברית מאת ד
בהקדמה מופיעה ג
 סקירה תמציתית . לקריאת הספר המורכב והגדוש ברעיונות שלפניו

ה י של קונל למהדורה השניהחרי ההקדמה מופיעה הקדמתא. של חקר הגבריות באר�
 ,1995פורס
 לראשונה בשנת ש ,הספר. עליה מבוסס התרגו
 שלפנינוש, 2005משנת 

‰È¯ÂËÒÈ‰  ו‡¯·Ú„È ,˙ÂÈ¯·‚‰ Ï˘ ‰˜ÈÓ�È„· ÌÈ¯˜ÁÓ ‰Ú: שלושה חלקי
נחלק ל
‰˜ÈËÈÏÂÙÂ .הוא
 . ייני
מפתח ענ נרחבת ורשימת מקורות,  כולל ג
 עמודי הערות מרובי

 ,הפרק הראשו� בחלקו הראשו� של הספר עוסק בתולדות חקר הגבריות בעול
 המערבי
ידע אקדמי אובייקטיבי לכאורה מושפע עמוקות מהפרקטיקות ש יאונקודת המוצא שלו ה

הפרקטיקות השונות ומדעי שו, )צא באלהציולוגיה וכיווס, פסיכולוגיה(שהניבו אותו 
פעות מעמדת
 הדומיננטית של גברי
 בעולמנו הטבע בכלל� ה� ממוגדרות ומוש

בהיותו צורת ידע שנוצרה ", שואלת קונל" ,למה נית� לצפות ממדע של גבריות. "הממוגדר
הסיכוי במדע בכלל שטענתה היא ). 36' עמ" (?בידי אותו כוח שהיא מתיימרת לחקור

ביקורתית על ובחקר הגבריות בפרט נעו� ביכולתנו לכלול בעבודה המדעית ג
 התבוננות 
 
מדעי הגבריות לשחרר יוכלו , א
 כ& נעשה. חברתיי
 וג
 את מושג הצדקההאינטרסי

במרכזו , באופ� נאמ� להצהרות הפתיחה. ה בתוכ
 אותאוולא לכל, את התרבות מכבליה
סיונות ישל הפרק עומדת סקירה ביקורתית ומעוררת השתאות בהיקפה של שלושת הנ

 .ותהעיקריי
 לייסד מדע של גברי

פרויד . סיו� הראשו� מתייחס לידע הקליני המתבסס ברובו על התיאוריה הפרוידיאניתיהנ
 ה,ְבנ, בתהלי& ארו& אלא ,ידי הטבעלא נקבעו בהמיניות הבוגרת והמגדר שהבי� 

_____________ 

) ירושלי�,  ויצו–רכז לטיפול באלימות במשפחה המ( מנחה קבוצות גברי� אלימי� ; סוציאלי ופסיכותרפיסטעובד  1
 קנדידט בתכנית להכשרת אנליטיקאי� יונגיאניי� במכו! הישראלי לפסיכותרפיה ;)ט"משהב(והורי� שכולי� 

העוסקי� בהתערבות קבוצתית ע� גברי� , ‰ÂÓÈÏ‡ Ïˆ· ˙Â¯Â˙ ו‰ÂÓÈÏ‡Â ˙Â¯Â˙פרס� את הספרי� . יונגיאנית
מלמד באוניברסיטה העברית קורס קליני וקורס בש� . בהתאמה, אלימות כאימהותאלימי� כאבות ונשי� קורבנות 

‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘Â ÈÓ„˜‡‰ ÁÈ˘· ˙Â‰·‡Â ˙Â·‡. 
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,  בעוד פרויד הניח בסיס להבנה מורכבת של הגבריות כמבנה משתנהא&. וקונפליקטואלי
ג יונג אודות "רעיונותיו של ק. כאל מבנה דטרמיניסטיהתייחסו אליה ממשיכי דרכו 

עקב הקוטביות העולה מה
 בי� הגברי , גבריות זוכי
 בפרק זה ליחס ביקורתי במיוחד
אני נוטה להסכי
 . לבי� הנשי והפניית העור$ למקומה של ההבניה וההשפעה החברתית


 של יונג עצמוע
 חלק מדבריה של קונל וסבור שה
 נכוני
 ביחס לכתביו המוקדמי .
 תיאורטיקני
 יונגיאני
 מאוחרי
 יותר התקדמו כברת דר& ארוכה אשר ביסודה אבל

מושגי האנימה והאנימוס לבי� החלוקה למגדר בהפרדה בי� האיכויות השונות המיוצגות 
נית� לראות בספרו של , הזמינה ג
 לקורא הישראלי, כ& טובה להדוגמ. לוגיוהבי

 ‰‰ÌÈ¯·‚ Ï˘ ˙ÂÓÂÏÁ–¯·˘‰  ,ÏÂÙÈË‰ ,‰ÓÏÁ  ,רוברט הופקההאנליטיקאי היונגיאני 
הופקה מתרחק מ� המהותנות שאכ� אפיינה את יונג ). 2007, בו� המאוחדיהוצאת הק(

לפיה גבריות מתעצבת ובלי לוותר על העמדה הבסיסית , ומציע לה שינויי
 והתאמות

כלומר , 1990בשנת  לאורספרו של הופקה יצא . בתהלי& של מסע חיפוש וגילוי פנימיי

ואני רואה טע
 לפג
 בכ& שאינו מוזכר לצד הביקורת על יונג , לפני ספרה של קונל
ביניה
 (אות
 היא מכנה רדיקלי
 שבפסיכואנליטיקאי
 דנה בהמש& קונל . וממשיכי דרכו
עקב יכולת
 ליצור אינטגרציה בי� רעיונות , )אק לקא�' פרו
 וז&ארי, אלפרד אדלר


 . תרבותיי
 ופוליטיי
,  לרעיונות חברתיי
פסיכואנליטיי

לאור& שני
 עמדו .  של הפסיכולוגיה החברתית והסוציולוגיהואהניסיו� השני שנסקר ה
 
הדור הראשו� של ". תפקיד מיני"ו" תפקיד חברתי"בבסיס החשיבה הסוציולוגית המונחי

מנגנו� חיובי ת כאל בר,תיאורטיקני
 של התפקודי
 המיניי
 התייחס אל מנגנו� הִחה
המחשבה הפמיניסטית . הבריאות הנפשיתעל שמטרתו שמירה על היציבות החברתית ו

. יש מרכיב דכאני בהגדרת התפקיד המיני הנקביש וכיו
 רווחת ההבנה ,קראה תיגר על כ&
התפקיד שבהדרגה תנועות גברי
 שטענו א$ ה
 בעקבות התנועה הפמיניסטית התעוררו 

קונל שותפה לביקורת על תיאוריית התפקידי
 וסבורה . 
ָיכוהמוגדר לגברי
 גור
 לדי
במסגרת פרק זה . היא ממעיטה בחלק
 של הכוח ואי השיוויו� ביצירת המבנה החברתיש

 .אליה
 בשל קוצר היריעה לא אתייחס א&, נסקרי
 ג
 שינויי
 שעוברת הסוציולוגיה

מדעי החברה " של סיו�יל מכנה ננאת הניסיו� השלישי לייסד מדע של גבריות קו

,  ההיסטוריהיבהתייחסות אליה
 היא מתמקדת בתרומת
 של מדע". החדשי

תו& , האנתרופולוגיה והסוציולוגיה העכשוויי
 להרחבת הידע אודות גבריות ועיצובה
 , מוזכר ספרו של מייק דונלדסו�הדוגמכ. התרחקות מתפיסות צרות ודטרמניסטיות שלה

¯˙ÂÈ· ˙ÂÙÈ‰ Â�ÈÈÁ ˙Â�˘ ,בבתי חרושת ומכרות המת 
הופ& אר כיצד הרס גופ
 של פועלי
 בדר& אלא ,בעבודה עצמהכרו& ההרס בהכרח אי�  בלא. גבריות
ללהוכחה לקשיחות
 ו

מחקר מעי� .  תחת לח� כלכלי ובקרה מטע
 דרג המנהלי
–נעשית  היא הבשההרסנית 
בריות
 של אנשי בו עמדתו הגברית של הקפיטליז
 מגדירה את גשהמצביע על האופ� , זה


גבריות "מדגי
 את טענתה המרכזית של קונל בדבר קיומה של , מעמד הפועלי



 179 סקירת ספרי� חדשי� 

נהלות  מספר גברויות הממצויותבכל תקופה בהיסטוריה האנושית , על פי קונל". הגמונית
 מושפעות מאינטרסי
 חברתיי
 ופוליטיי
 המערכות יחסי
 אל.  מערכות יחסי
ביניה�

 גבריות הזוכה למעמד שנקבעת אותה שליטה ואיו
 עד , באמצעות הדרהמתנהלותו

 . הגמוני ביחס לסוגי הגבריות האחרי

ידע זה אינו מרוכז ומאורג� כמו הידע .  הידע הפוליטיוא של ידע הנסקר בפרק האחרסוג 
 כדוגמת הפולמוס האנטי ,ידע עשיר זה נצבר בפולמוסי
 רבי
 אודות גבריות. המדעי

ניתוחי מתו& דר& השיח במפלגות השמרניות ו, לשחרור הגבריותסקסיסטי בקרב התנועות 
הגבריות העולי
 מ� השיח של התנועה הפמיניסטית או התנועה לשחרור 


הבסיס האתי לניתוח הגבריות המוצע ש מצהירהבסיו
 הפרק קונל . ההומוסקסואלי
כלומר הכרה מתמדת בטבעו הפוליטי מעיקרו של מדע ,  הצדק החברתיואבספר ה

 .בריות שברשותנוהג

 . עוסק ביחס בי� גופ
 של גברי
 לבי� גבריות,‚ÌÈ¯·‚ Ï˘ ÌÙÂ ,הפרק השני בספר

היא . קונל יוצאת כנגד שתי הגישות המקובלות ליחס שבי� הגו$ הגברי לבי� הגבריות
, ידי הגו$ הגברי ומאפינייו הביולוגיי
ב מעוצבתהגבריות ש האומרתשוללת את הגישה 

 ההבניה מולבשתעליו שיטרלי י מצע נהואהגו$ האומרת שהפוכה ג
 את הגישה הכמו 
 כוח השידגהמ, קונל מכירה במרכזיותו של הגו$ בהבניית הגבריות. המגדרית החברתית

, לפרקטיקות המבנות את הגבריות יש ממד גופני בולטשטענתה המסכמת היא . ומיומנות
קונל רואה . ת ההגמונית הגדרותיה של הגבריואלא,  מכתיבה אות� הביולוגיהלאא& 

 המוטיבציה לחוש גברי מתו&נעת לעתי
 פעילות גופנית המ,ש כ& הסבר לטענה זוב
 בעת קיו
 יחסי מי� לא בטוחי
 או עיסוק אינטנסיבי :משלל(פועלת כנגד הגו$ עצמו 
 ).בספורט עד כדי הרס הגו$

ת הגבריות תו& סיונות השוני
 להגדריבאופ� ביקורתי את הנסוקרת בפרק השלישי קונל 
 הגדרות מהותניות ה� ניסיו� לאתר תו המגדיר את גרעינו )1( :חלוקת
 לארבע קטגוריות

חולשתה של הגישה ניכרת לעי� בכ& שאפילו מהותני
 שוני
 לא הגיעו . של היסוד הגברי
 הגדרות )2(.  וכל אחד מה
 הגדירה על פי הטיותיו,להסכמה באשר לטבעה של המהות

 שה�,  סבורהאול
 קונלו.  מה שגברי
 מהווי
יאגבריות השגורסות יסטיות בפוזיטי
 על טיפולוגיות חברתיות כלומר ,ת מכ& שכל תיאור נשע� ג
 על נקודת מבטומתעלמ
יות מבקשות להגדיר גבריות על פי מה שהגברי
 צריכי
 ב הגדרות נורמטי)3(. רווחות
התנהגות
 המגדירה את רתית קונל מזהה בלבול בי� הגבריות לבי� הנורמה החב. להיות

 רוב הא
 ;של גברי
 ושואלת מה נורמטיבי בנורמה שכה מעטי
 מצליחי
 לעמוד בה

 סמיוטיות ניסו להגדיר את הגבריות באמצעות מערכת הגדרות )4(? הגברי
 אינ
 גבריי


 . א& לדעת קונל אי� היא תקפה במערכות ממוגדרות מייסוד�, של הבדלי
 סימבוליי
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 להתמקד אלא ,רבע הגישות מציעה קונל שלא להגדיר את הגבריות כאובייקט לאחלופהכ
 
. ה
 הממוגדרי
יאת חימנהלי
 באמצעות
 גברי
 שבתהליכי
 ובמערכות יחסי

היא בעת ובעונה אחת מקו
 ברשת היחסי
 , במידה שמונח זה הוא בר הגדרה, גבריות"

מקומותיה
 ברקמה המגדרית הפרקטיקות שעל יד� תופסי
 גברי
 ונשי
 את , המגדריי

). 92' עמ" (האישיות והתרבות, והחות
 שמטביעות פרקטיקות אלו על ההתנסות הגופנית
 ובפרק זה מתארת קונל בהרחבה שלושה ,המושג הגבריות ההגמונית נשע� על הנחות אל

; )שליטה בנשי
 והכפפת�(ח ויחסי כ: סוגי
 של יחסי
 המגדירי
 את מבנה המגדר הגברי
יחסי
 קאתקטיי
 ; )חלוקה מגדרית של העבודה והשלכותיה הכלכליות(ייצור יחסי 

). � הממוגדר של האנרגיה הרגשית והתשוקה המינית המושקעות במערכות יחסי
יאופי(
 דפוס יחסי
 הנתו� לשינוי אלא, היא אישיותאי�  ;אינה דבר קבוע, לפיכ&, גבריות הגמונית

. צורה אחת של גבריות ודוחקת מפניה את האחרותבכל זמ� נתו� התרבות מעלה על נס  "–
הגבריות ההגמונית ניתנת להגדרה כמקב� הפרקטיקות המגדריות המגלמות את התשובה 

או נתפסות כמי (ומבטיחות , המקובלת בזמ� נתו� לבעיית הלגיטימציה של הפטריארכיה
 ). 97' עמ" (בדר& זו את עליונות
 השלטת של הגברי
 והכפפת� של הנשי
) שמבטיחות

 
של (לצד השליטה וההכפפה פועלת ההגמוניה ג
 באמצעות דחיקה לשוליי
 
המחזקת , משלל, האדרת
 של ספורטאי
 שחורי
(ח וייפוי כ, )למשלההומוסקסואלי

אינ
 עומדי
 בסטנדרטי
 של ששל גברי
 רבי
 (תו$ פעולה יוש) את ההגמוניה הלבנה
). טובות ההנאה הפטריאכליות הנלוות אליה א& משתפי
 עמה פעולה ונהני
 מ,ההגמוניה

 בנישול
 של המוני
 כההכרו, הדר& המרכזית לשמר מבנה הגמונישקונל מדגישה 

מאלימות כנגד , תפיסת האלימות לסוגיה.  שימוש באלימותיאה, ממשאבי
 חברתיי

 .נתח גדול בספר מקבלתכחלק בלתי נפרד מהגבריות , נשי
 ועד אלימות צבאית

. עומד בבסיס גישתה של קונל, כפי שתואר בשתי הפסקאות האחרונות, וניהרעיו� ההגמ
ונקודות התורפה ,  גיסאמחד,  בו לכדי מיצוי חשיבותה הגדולה של הגישהותלדעתי בא

מציבה ש הנשקפת לעינינו מהמראה ,תמונת הגבריות כמבנה חברתי.  גיסאמאיד&, שלה
הכפפה ואי צדק , אלימותש ע
 טענתה אני מסכי
.  תמונה קשה וטורדת מנוחהיא ה,קונל

אינני ? אול
 הא
 במראתה של קונל משתקפת התמונה כולהו.  לגבריות
 בטבורי
קשור
הגבריות . נלי שתכליתו שליטהוהגבריות אלא מבנה חברתי פונקצישאי� מקבל את הטענה 

עמה א& כגבר אני חש מחויב לחקור את גבריותי כמהות פנימית הנושאת , נגועה בכל אלה
קונל שוללת שוב ושוב את קיומה של גבריות כמבנה נפשי . איכויות ייחודיות וחיוביות

. ל נועד לשרת מטרה שאינה מוסריתוהכ, ל אסטרטגיהוהכ, ל פוליטיו לדידה הכ;תשתיתי

מ� החו� , קונל מתבוננת בגבריות ממרחק, בעוד היא מאירה תהליכי
 חברתיי
 קשי

 .ולעתי
 א$ במידה של עוינות


 מחקר איכותני המבוסס על ואכל אחד מה
 ה. חלקו השני של הספר כולל ארבעה פרקי
, עיצובה,  אודות גבריות, המשתייכי
 למגזרי
 שוני
,איונות ע
 קבוצות של גברי
יר
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שלושת המחקרי
 הראשוני
 מתמקדי
 בקבוצות . י
אחרפמיניז
 ונושאי
 , נשי
, מיניות
מגיבה להגמוניה ומקיימת , בדרכה,  א& כל אחת מה�,שאינ� שייכות לגבריות ההגמונית

 כישורי
 נטולי, מובטלי
 ברוב
,  גברי
 צעירי
יאהקבוצה הראשונה ה. עמה יחסי גומלי�

 ה
 אימצו רבי
 –" גבריות של מחאה" מבססי
 מה שקונל מכנה הגברי
 אל. מקצועיי

הגזמה לחוצה  "ח ממוגדרת תו&וממאפייניה של ההגמוניה ותובעי
 לעצמ
 עמדת כ
)
). 129' עמ" (של קונוונציות גבריות) רכיבה פרועה על אופנועי
, התנכלויות להומואי

עדר
 של משאבי
 ממשיי
 ויכולת להשתיי& השתייכות מלאה להגמוניה יבה, לתפיסתה
ה יהקבוצה השני. ח באמצעות האלימות והעבריינותו כתמבססי
 לעצמ
 גברי
 אלה עמד

  בעברגברי
 אלה היו מזוהי
. י
 הפעילי
 בארגוני
 להגנת הסביבההיא גברי
 פמיניסט
לזכותה של קונל . א& כיו
 מבקשי
 להתרחק ממנה וא$ לקרוא עליה תיגר, ע
 ההגמוניה

היא מעמיקה . פרק זה אינו עושה כל אידיאליזציה של גברי
 אלה ובחירותיה
ייאמר ש

חוסר האוני
 את האשמה ואת , הסתירות הפנימיותאת , לתאר את הקונפליקטי
בדומה . המחקר השלישי נער& בקבוצת גברי
 הומוסקסואלי
. המאפייני
 את מרואייניה

א& הוגלו מתוכה , ג
 גברי
 אלה נקלטו היטב בהגמוניה, לקבוצת פעילי איכות הסביבה
סקסואלית והתרבות ההומ". הכפייה ההטרוסקסואלית"ככל שמרדו במה שקונל מכנה 

א& קונל מטילה ספק במידת ,  אלטרנטיבה להגמוניהת השלובה בה מהווותנועת השחרור
הנוכחות , ההארוטיקה הממוגדרת של גברי
 אל"עקב , ות מוביל�השינוי החברתי שה

התמקדות
 בחלל הפרטי של היחסי
 הזוגיי
 , החברתית הגברית שרוב
 דבקי
 בה

 ). 181' עמ" (והיעדרה של סולידריות ע
 הפמיניז

עוסק ) הרביעי בחלקו השני(הפרק השביעי בספר , שלושת הפרקי
 שקדמו לושלא כמו 
מרואייניה של קונל ה
 מומחי
 . בקבוצת גברי
 המשתפי
 פעולה ע
 ההגמוניה


באמצעות סיפוריה
 בוחנת .  א& חסרי סמכות חברתית בשלב זה של חייה
,במקצועותיה
תה לגל
 את החשיבה את מעמדה על יומרמבססת  הגבריות ההגמונית אי&קונל 

הרציונליות לכאורה של הגבריות ההגמונית זוכה בפרק זה ". ח התבונהוכ"הרציונלית ו
א& בפער ההול& ונוצר בי� הבעלות על ידע טכנולוגי , ברמה החברתית, לביקורת נוקבת

יניה קונל יאול
 בנוגע למרואו. פוטנציאל לשינוירואה לבי� היררכיה פטריאכלית קונל 
א
 להוציא מכלל חשבו� מקרי
 של מוות או פשיטת : "נחרצות האופיינית להבמתנבאת 

" ולהטיל את מרות
 על עובדי
 אחרי
, ה
 צפויי
 להתקד
 ולתפוס עמדות סמכות, רגל
 ).191' עמ(

 להאיר את יאמטרתו של המחקר הביוגרפי השמצהירה קונל בפתח חלקו השני של הספר 
 בחירתה בקבוצות –י היא מצליחה במשימה זו להערכת. המבנה החברתי של הגבריות

דווקא באמצעות , קווי המתאר של ההגמוניהאת שרטט להמרואייני
 מרתקת ומאפשרת 
 לחזק יאמטרת המחקר ה, יותר משהוא מחקר פנומנולוגישיש לציי� . ההתבוננות בשוליה

 ממצאי
בו הש והדבר ניכר בבחירת המרואייני
 ובאופ� הפרשני ,את טיעוניה של קונל
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עליה� עמדתי באשר לחלקו הראשו� של הספר שנקודות התורפה , יחד ע
 זאת. מוצגי

פרויקט "קונל מתייחסת אל גבריות
 של כל מרואייניה כאל .  בחלקו השנימופיעות ג

גבריות מתוארת שוב ושוב כתולדת המפגש בי� ". פרויקט של טרנספורמציה"או " עיצוב
ולא תהלי& , התנגדות, הגבריות היא תגובה. גברי
 עצמ
אינטרסי
 וזרמי
 חיצוניי
 ל

 . גילוי ובחירה, חיובי של חיפוש

הפרק השמיני כולל . סטוריה ובפוליטיקה של הגבריותיחלקו השלישי של הספר עוסק בה
 
קונל . בה� התפתחה הגבריות בארבע מאות השני
 האחרונותשסקירה של הדרכי
בלב , כמעצבת ומעוצבת בו זמנית, ת ההגמוניתבו נמצאת הגבריושמדגישה את האופ� 

, אימפריאליז
ה, טליז
י ביניה
 הקפ,סטוריה האנושיתילב
 של תהליכי
 מרכזיי
 בה
הפאשיז
 היה בגדר השלטתה החשופה של : "הלדוגמ. פאשיז
 ומלחמות בלתי פוסקותה


ימויי
 לש
 כ& קיד
 הפאשיז
 ד. העליונות הגברית בחברות שנעו לקראת שוויו� לנשי
החשיבה , "צחו� הרצו�ינ("נליות ושפיארו את האי רצי, חדשי
 של גבריות הגמונית

הפרק ). 207' עמ". (הרס� של החיילי
 בחזית%ואת האלימות משולחת") הד
"באמצעות 
 והוא מציג ארבעה מהלכי
 ומאבקי
 חברתיי
 ,גבריותההתשיעי עוסק בפוליטיקה של 

מערערי
 את הגדרתה של הגבריות ה
 י ולפיכ& שעניינ
 משמעותו של המגדר הגבר
העוסק בהגנה על הזכות (לובי הנשק , תרפיה של גבריות: ומזמיני
 עיו� מחודש בה

הגנה על הגבריות ההגמונית ורואה בצבא כלי מרכזי בהגדרתה של כלהחזיק כלי נשק 
 של פוליטיקה"ו) תנועה של התנגדות להגמוניה(שחרור הומוסקסואלי
 , )גבריות זו

קונל עוסקת בתנועות . העוסק בצור& להתנגד להגמוניה על ידי יציאה ממנה" (יציאה
גברי
 פמיניסטי
 וא$ מרחיבה מאוד את הדיו� ביציאה מ� המגדר באמצעות ניתוח לשינוי 

קבוצות הגברי
 אשר שורשיה� ב עוסק בתנועות ו˙¯ÂÈ¯·‚ Ï˘ ‰ÈÙ˙תת הפרק ). מי�
תו& ריפוי מה שקונל מכנה , וב מחודש של הגבריות ועניינ� בעיצ%70בתחילת שנות ה

"
טענתה ). 218' עמ" (הפצעי
 שנגרמו לגברי
 הטרוסקסואלי
 על ידי היחסי
 המגדריי
ינטציה פמיניסטית ה� הפכו ימתנועות בעלות אורשהמרכזית כנגד כל אות� תנועות היא 

בעקבות השינויי
 , ולכביכ, אבדה או ניזוקה"לתנועות שעניינ� שיקומה של הגבריות אשר 
 מניעות סוגי
 שוני
 של מסעות אל הקבוצות אל). 220עמ " (החברתיי
 בעת האחרונה

 בסעי$ זה. ידי גברי
 אחרי
ביסודה העמוק של הגבריות וחניכת גברי
 לגבריות 
מידה ,  מרכיב מרכזי ורב חשיבות בכתיבתה של קונליאשה,  הביקורתלתו&משתרבבת 

אליה
 מכוונת שאינני מכיר את רוב הספרי
 והתנועות . ות ולעגבלתי מבוטלת של עוינ
 תחת הכותרתתורג
 לעברית  (ÔÂ¯ÈÈ‡'ÔÂ ‚הספר בעיני  , א& אודה ולא אבוש,ציהקונל את ִח

‚'ÔÂÒÁ‰ ÔÂ ,ואי הנהדר רוברט בליי הנמאת הסופר והמשורר האמריק) 2002, הוצאת נורד 
הגבר הפראי אשר ", על פי בליי. גילויהספר מרתק ורב חשיבות אודות גבריות והמסע ל

החיבור . צמה ושופע חו
 ורגשו רב עואה") הגבר הפרוע"להבדיל מ� " (בח� את פצעו
חניכה גברית וההתייחסות לפצעיה
 של גברי
 מפחיתי
 את הצור& , לגבר הפנימי
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 שקונלחלק מהבעיה כספרו של בליי את אינני רואה . שתלטנות גבריתבבאלימות ו
 .  אלא חלק חשוב מהפתרו�,מתארת

 עוסק בחיפוש אחר אלטרנטיבה ,ÈÙÂËÂ‡Â ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ,הפרק העשירי והאחרו� בספר
רוק י פאהימציעה קונל שהאסטרטגיה . נחיצותו של שינוי חברתי יסודיבלפטריארכיה ו

ולו ח בשוויו� זכויות או בשינויי
 שיהתמקדותאי� די ב, לתפיסתה. המגדר והרכבתו מחדש
את פניה אל נושאת קונל שדווקא כ. כדי להוביל לתוצאות הרצויות, דרי
בתו& המג

 – שלהל�מופיעה האמירה , ומתרחקת במידת מה מהשפעת� של עוולות ההווה, העתיד
חיסולה של הגבריות : "ככל הנראה ההתייחסות החיובית היחידה למהות הגברית


 את התרבות החיובית ג
, לצד האלימות והשנאה, ההגמונית עלול להעביר מ� העול
החל , ע
 ביטוייה של תרבות זו נמני
 עלילות הגיבורי
. שיוצרה סביב הגבריות ההגמונית


פעולות שיתופיות מענגות כמו ; מ� הראמאיאנה והאיליאדה וכלה בדמדומי האלי

אתיקה של ; היופי המופשט בשדות כמו מתמטיקה טהורה; משחקי בייסבול שכונתיי


ראויה לנערות ולנשי
 כש
 שהיא ראויה ; זוהי מורשת ראויה. הקרבה למע� אחרי

כש
 שהמורשת העשירה של התרבות הפמיניסטית ראויה לנערי
 . (לנערי
 ולגברי


 הלמקרא משפטי
 יפהפיי
 אל). 242' עמ)" (ולגברי
 כש
 שהיא ראויה לנערות ולנשי
עד כמה חסרו לאור& הבנתי ) ה
 שייכי
 לקונל ולא לבליישוידאתי פע
 ופעמיי
 שו(

גברי
 אלימי
 כלפי בנות  לשבי� שאר עיסוקי אני מנחה קבוצות טיפוליות . הספר כולו

לבי� הבחירה ותחושת ,  על היבטיה השוני
,ראיית הקשר ההדוק בי� הגבריות. זוג

חיפוש פנימי אחר ש ניסיוני מלמד א&. הצור& לנקוט אלימות עומדת בבסיס ההתערבות
רוקה יולא פ, לש
 ריפויה)  מזכירהקונלש הברוח אל(
 של הגבריות היבטיה החיוביי

 .מרכיב מרכזי בתהלי& השינוי והפסקת האלימותוא ה, יחודיי
יוהתעלמות מהיבטיה ה

תו& שימוש . הימהדורה השנילנכתבה ש, את הספר חותמת אחרית דבר מאת קונל
 
קאתקסיס והמישור , דהחלוקת עבו,  כוח–בארבעת הממדי
 העיקריי
 ביחסי
 המגדריי

בה� ממוקמי
 גברי
 בני זמננו שסוקרת קונל את עמדות העליונות והנחיתות  –י הסימבול

הכנסת
 הממוצעת של גברי
 ,  בממד חלוקת העבודה:הלדוגמ. בכל אחד מ� התחומי


שעליה
 מופעל , עור המפרנסי
 היחידי
י א& בקרב
 גבוה יותר ש,כפולה מזו של נשי
באחרית הדבר נית� לזהות את המשכה המבור& של מגמת . וסי$ לעבודלח� חברתי לה

קונל משרטטת תמונה . אשר התייחסתי אל ניצניה, ההתרחקות מ� העמדה הדיכוטומית
הגברי
 המשמשי
 מטרה  "–" גברי
"תחילה יש שונות גדולה בתו& הקטגוריה . מורכבת

נהגה בצבא ובחיי
 נלית אינ
 אות
 גברי
 בעמדות הולאלימות בלתי פרופורצי

אות
 גברי
 המשמרי
 את ש אחרת נובעת מהעובדהמורכבות ). 257' עמ" (הפוליטיי

 המתנכלי
 להומואי
 ה
 גברי
 צעירי
 רוב :הלדוגמ. ההגמוניה ג
 נפגעי
 ממנה
בהמש& סוקרת קונל מגמות התפתחות של מה שהיא מכנה . הסובלי
 מקיפוח כלכלי

, ליסה רייסוקונד, שהי הצבתה חסרת התקדי
 של א:הלדוגמ". מורכבויות מגדריות"
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אישה הנחשבת לסמ� הימני , וכאילו לא די בכ&, דווקא בלב לבו של ממשל שמרני
 צורתו החדשה של :אחרת הדוגמ. רח התיכו�בממשל התומ& בהתערבות אלימה במז

 קרנה הובילה לעליית, המבוסס על שווקי
 גלובליי
 ותאגידיי
 בי� לאומיי
, ליז
טהקפי

תהלי& זה מחליש את מקומ
 של . של יזמות המנותקת מ� ההסדרי
 המגדריי
 המקומיי

יצבות
 של גברי
 יאת הת, בי� השאר, ערכי המשפחה בגבריות ההגמונית ומאפשר
יחד ע
 זאת הביא אותו התהלי& לשחיקה . הומוסקסואלי
 בעמדות מפתח כלכליות
 . הפועלי
בסולידריות בי� מנהלי
 וגברי
 בני מעמד 

 אחדי
 אצלא
 כי היא מוזכרת , יש להצר על כ& שאבהות כמעט אינה מופיעה בספר
ת
 של יכנראה אינה מוצאת אבהות כמרכיב מרכזי ומשמעותי בחוויקונל . 
מרואייניהמ


 .מפתח הענייני
מ" אבהות"עוד לפני הקריאה הזדקר לעיני העדר המלה . גברי

קונל מרבה להתייחס .  הספר שינתה קונל את מינהה שליכשנה לאחר צאת המהדורה השני
א& הדיו� הוא , "היציאה מ� המגדר"בספרה אל ניתוחי
 לשינוי מי� כחלק ממגמת 

במהל& הקריאה מצאתי .  והיא נמנעת מכל התייחסות אישית לדברי
,תיאורטי לגמרי
יות של את הקשר בי� עמדותיה האידיאולוגיות והתיאורט, שוב ושוב, עצמי מנסה להבי�

אותו חקרה וביקרה כגבר שני
 שקונל לסיבות הפנימיות שהובילו אותה לצאת מ� המגדר 
 . ארוכות

ספרה של קונל הוא ספר חובה למבקשי
 להבי� את השפעתה המכרעת של הגבריות 

הכלכליי
 והמשפחתיי
 המעצבי
 את , הפוליטיי
, ההגמונית על המבני
 החברתיי

ית את חוויית
 של תמבקשי
 להיטיב ולהבי� הבנה אמפאלה הל. חיינו והמשוועי
 לשינוי

 . מספק הספר מענה חלקי בלבד,  כדי להניע תהליכי שינוי שמקור
 פנימי,גברי
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  עמודי
256. 2008. הקיבו� המאוחדהוצאת , קו אדו
: תל אביב

1נה שפייזמ�איל: סקרה

 

 

 של %60 ועד שנות ה%19 התפתחות הפסיכיאטריה בישראל מסו$ המאה הנבחנתספר ב
הקמת המוסדות ב החל ,הספר ד� בהתפתחות המוסדית של בריאות הנפש. %20המאה ה


גלי העלייה עקב הפסיכיאטרי
 באר� מספר דר& הגידול ב, הפסיכיאטריי
 הראשוני
כפי שבאה לידי ביטוי בחקיקת חוק בריאות הנפש  ,וכלה בהסדרת הטיפול בחולי הנפש

הנחות היסוד האידיאולוגיות הלכה למעשה השפיעו כיצד ג
 הספר מתאר . 1955בשנת 
 הדוגמאות להנחות יסוד אל. על הפרקטיקות הפסיכיאטריות ועל הטיפול בחולי הנפש

יסות תפב, )היהודי המועד לחלות במחלות נפש(נית� לראות בתפיסת היהודי החולה 
ועל הטיפול בה� אתניות וגזעיות שהשפיעו על האבחו� של אוכלוסיות שונות באר� 

פרקי הספר משלבי
 בי� הממד . יות של היגיינה רוחניתנהשפעות של תפיסות אמריקבו
 היא שהתפיסות והנחות היסוד שהונחו בוהטענה המרכזית שכ, המוסדי לממד הרעיוני

. על אופ� הטיפול בחולי הנפש בישראל היו
 להשפיע עד ממשיכות %19בסו$ המאה ה
 היחס של הממסד שללצד תיאור ההתפתחות ההיסטורית מוצגי
 שני מקרי בוח� 

 . הפסיכיאטרי בישראל לחולי
 ניצולי שואה ולעולי
 מארצות המזרח

אחד הגורמי
 העיקריי
 שהשפיעו על התפתחות כזלשיק מציגה את ההגירה 
, לייה ה
 שהביאו לאר� את הפסיכיאטרי
 הראשוני
גלי הע. הפסיכיאטריה בישראל

ההגירה וקשיי ההסתגלות נתפסו חולי נפש רבי
 בי� המהגרי
 היו ולאור העובדה ש
 של החברה 
יחס. גורמי
 שעלולי
 להביא להתפרצות� של מחלות נפשכ המתלווי
 אליה


רבות על עשוי ללמד אותנו , שולי החברה, הקולטת ושל הממסד לחולי הנפש המהגרי
יחס החברה למהגרי
 בכלל ועל הנחות היסוד שמנחות את עיצוב מדיניות הקליטה מלפני 

 . קו
 המדינה ועד ימינו

 "דלת פתוחה"מדינת מקלט שהנהיגה מדיניות של לכאורה כ עצמה ראתהישראל בעוד ש

מעניי� היה ללמוד על הדרישה שעלתה לאור& התקופות השונות שלא , לכל היהודי

. נטל על החברהיהיו  שלא כדי, ה
 חולי נפשש לאר� אנשי
 שיש חשש להעלות

_____________ 

כותבת עבודת . ש פדרמ! באוניברסיטה העברית בירושלי�"דוקטורנטית בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל ע  1
 .מחקר בתחו� ההפרטה במדיניות קליטת העלייה בישראל
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ניסיונות שלא (הניסיונות הראשוני
 היו להחזיר את העולי
 חולי הנפש לארצות מוצא

לא תה מגמה הי,  וג
 לאחר השואה%30בשנות ה, מאוחר יותר). צלחו ברוב המקרי

מחשש שלא יוכלו , ות חולי
להעלות באמצעות עליית הנוער בני נוער שעלולי
 להי
 נשמעו קולות שקראו לא לאפשר ,א$ לאחר שנתבררו ממדי השואה. להשתלב בחברה

 שלא יוכלו לתרו
 לבניית אלה לא רק ְכראו אות
מכיוו� ש, לכל ניצולי השואה לעלות
, %50קולות דומי
 נשמעו ג
 בשנות ה.  שעלולי
 להרוס את היישובאלהאלא א$ כ, האר�

 מחזקי
 מחקרי
 שעסקו הממצאי
 אל. יהודי
 מארצות ערב וצפו� אפריקהע
 עליית ה
 ). 1989 , גתלמשל(בדרישות להגביל את עליית יהודי המזרח 

 להבנת מדיניות הבריאות והתפיסות כלפי של ממשתרומה תור
 מחקרה של זלשיק 

הכרה  –ת בעיקר בכל הקשור לפיתוח רגישות תרבותית בשירותי הבריאו, מהגרי

ייחודיות התרבותית של האוכלוסייה מקבלת השירות והתאמת השירות לצרכיה ב

בעיקר , הצור& בפיתוח שירותי בריאות מותאמי
 לקבוצות תרבותיות שונות. הייחודיי


הידע שיש לו בנוגע , הפרט את מצבו הבריאותיתפיסת שעולה מכיוו� שנמצא , מהגרי
העדר רגישות .  ממנוהוא באשע התרבותי  מושפעי
 מהרקכמו ג
 התנהגותו כלפיו, אליו

חוקרי
 רבי
 מדגישי
 . תרבותית בשירותי הבריאות עלול לפגוע ביעילות הטיפול
 שונות התרבותיתלרגישות תרבותית בשירותי הבריאות דורשת מהמטפלי
 מודעות ש

  וכ� מיומנות לעבודה ע
 מטופלי
 מרקעי
 תרבותיי
 מגווני
 ומידע עליה
)Betancourt, Green, Carrillo, & Ananeh-Firempong, 2003; Campinha-

Bacote, 2002; Flores, 2000 .( מוסדות העלו  %20כבר בראשית המאה השזלשיק מראה
 .תרבות בשירותי בריאות הנפש%הצור& בטיפול רגישאת ההנהגה של היישוב היהודי 

מנדט להקי
 בית עסקה בסירובה של ממשלת הש בכתבה ,למשל ,ביטוי לכ& נית� לראות
בבית החולי
 למחלות מדבקות עושות "...: כ& נכתב ש
 .חולי
 פסיכיאטרי ממשלתי

יולוגית מבלי להתחשב ע
 שפתו ולאומיותו של סהתרופות והזריקות את פעולת� הפי
בעוד שביחס לחולי רוח יש צור& בעיקר בהשפעה פסיכולוגית באמצעות , המטפל בחולה

קרוב לוודאי . ה� לטובה וה� לרעה, ישנ� תוצאות מכריעותולהשפעת הסביבה , בוריהד
המותא
 לצרכיו ולאורח חייו של רוב הע
 , שהאטמוספירה שבבית חולי
 ממשלתי כא�

' עמ" (יוצאי אירופה, אינה עלולה להשפיע לטובה על רוח החולי
 היהודי
, היושב באר�
 .וטי
 תרבותיי
 אחרי
מיע לשצור& זה כמעט לא עלה לאחר קו
 המדינה בהקשר ). 26

 ;"קליטה שווה"התפיסה הטיפולית של רווחה לאור& שני
 שזלשיק טוענת , א
 כ�
חוו העולי
 בטר
 עליית
 ואשר שחוויות מההבדלי
 התרבותיי
 ומה התעלמו :כלומר

כ& למשל זלשיק מציינת התעלמות כמעט מוחלטת של הממסד . השפיעו על מצב
 הנפשי
 היכולת אישל ניצולי השואה בבוא
 לקבל טיפול ואת טראומות ההפסיכיאטרי מ

שנבעה מהבדלי
 תרבותיי
 בקרב המזרחי
 תופעה , להתמודד ע
 תופעת הסומטיזציה
א$ . אבחו� שגוינעשה פעמי
 רבות אבחו� או כ& נמנע  .שסבלו מהפרעות נפשיות
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� לראות נית,  ויותר שנה60י אחר, רק היו
,  תרבותיתרבחברה היא החברה הישראלית ש
תרבות בעבודה ע
 העולי
 יוצאי %ניצני
 ראשוני
 של פיתוח שירותי בריאות רגישי

 ).2008, רוז� ואחרי
, 2002, ניראל ואחרי
(אתיופיה וע
 האוכלוסייה הערבית 

לו נסיבות הובילו יא, ולו באופ� חלקי, המחקר עשוי להסביר"ש, בסיכו
 טוענת החוקרת
מדוע התפתח האשפוז , המתאפיינת בהזנחה, ת הנפשלתבנית הפעולה בשירותי בריאו

מדוע יש מחסור ניכר במסגרות , דווקא כאמצעי הטיפול המרכזי עבור חולי נפש
מדוע , מדוע תחו
 בריאות הנפש נמצא במעמד נחות מבחינת תקצוב ותדמית, שיקומיות

מדוע , לי
מרבית השירותי
 היו ועדיי� נמצאי
 בידי משרד הבריאות ולא בידי קופות החו
לדעתי לא ). 231..."(קיי
 קושי בביצוע תוכניות לרפורמה במער& הפסיכיאטרי הישראלי

הוש
 על העיקרי מכיוו� שהדגש , הנית� למצוא במחקרה של זלשיק תשובות לשאלות אל
, )בעיקר קבוצות שונות של מהגרי
(קבוצות שונות של חולי נפש ל בנוגעהנחות היסוד 

למעט .  ועל תהלי& ההתפתחות והמיסוד של הפרופסיההנחות אלעל השינויי
 שחלו בה

, עמודי
 ספורי
 המתייחסי
 למרכזיות שניתנה לאשפוז במוסדות על פני מסגרות שיקו

תפיסה זו לאור& השני
 ולמעמד בריאות הנפש או התפתחה בו שאי� התייחסות לאופ� 
צב בריאות הנפש היו
 היכולת להסיק מהמחקר על משמכא� .  לחולל רפורמותאפשרותל

 .  לדעתיהיא מוגבלת

המחקר מלמד רבות על הנחות היסוד אמנ
 .  נעוצה בכותרת הספראחרתנקודת חולשה 
כור ,  האידיאולוגיה הציונית של בניי� האר�על הדר& שבה השפיעושהיו כלפי המהגרי
 ו

 
על הטיפול  – עולי
 מארצות המזרח וניצולי שואה,  ערבי
 על–ההיתו& והסטריאוטיפי

.  על החולי
 עצמ
ההשלכות של תפיסות אלל התייחסה החוקרת כמעט לא אבל. בה

 כפי ,העולי
 והפליטי
 כלפי הממסד הפסיכיאטרי,  עוסק ביחס
 של המהגרי
לאהספר 
 המחקר מציג רק את נקודת המבט של הממסד הרפואי ויחסו :כלומר. שעולה מהכותרת

 .כלפי המהגרי
 ולא להפ&

להנחות יסוד ,  זלשיק מלמד אותנו רבות על ההשפעה שיכולה להיות לתפיסותספרה של
הוא יכול לסייע לאנשי מקצוע . שגויות ולאידיאולוגיה על היחס כלפי החלשי
 בחברה

 אי&ללמוד ) עובדי
 סוציאליי
, פסיכולוגי
, פסיכיאטרי
, רופאי
(טיפול מתחומי ה
המתיימר להיות אובייקטיבי , טיפול עצמו להשפיע על העלולי
סטריאוטיפי
 ורעיונות 

מתענייני
 בהשפעת הרעיונות הציוניי
 על קליטת העולי
 הג
 חוקרי
 . ומקצועי
ות מקרה בוח� ישכ� המקרה של שירותי בריאות הנפש יכול לה, בישראל ימצאו בו עניי�

 .שמסייע להבי� את מדיניות הקליטה בכלל
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ïåùàø ïåéò 

éùôåçä ÷åùì íéàáä íéëåøá 

óñåé ïá øîú 

  עמודי
147. 2009. הוצאת צבעוני
: תל אביב

מתארת בספרה את הדר& שעשתה מדינת , תונאית כלכליתיכלכלנית וע, תמר ב� יוס$
הפתיחה של השוק .  ועד היו
 אל השוק הגלובלי%20 של המאה ה%90ישראל מאז שנות ה

אלא תוצאה , תהלי& בלתי נמנע, לפי ב� יוס$, בליזציה לא היוהישראלי אל העול
 והגלו
אנשי
 ,  שהובילה לנזקי
 כבדי
 לתעשיות,קבלת ההחלטות. שורת החלטות מדיניותשל 

 ניהולהיתה רק אחת החלופות האפשריות ל, וקהילות ומוצגת עד היו
 ככורח המציאות
 שנעשה ללא דיו� ציבורי טענת המחברת היא שמדובר בתהלי& מדיני מכוו�. משק כלכלי

ולכ� יש לפתוח דיו� ציבורי כזה ובאמצעותו לשנות את המדיניות הכלכלית , דמוקרטי
הצבת יעדי
 כלכליי
 מדיניי
 הוא , על פי הספר, נוי הנדרש במיוחדיהש. הישראלית

ההשקעות בפריפריה או ההשקעות בתעשיות ,  למשל בתחו
 התעסוקה,בתחומי המשק
 . בודהידע או ע%עתירות

 

ìàøùéá éúøáç ÷ãöì úåùéâð 

â' èãèùðæééà éîéîå ìâ éðå)íéëøåò( 


  עמודי
419. 2009. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלי

הפרופסורי
 גל ואייזנשטדט מבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית 
 חברי קבוצות באוניברסיטה העברית ערכו ספר שבמרכזו הדיו� במידת הנגישות של

חברתי תלויה הצדק ה הבטחת שאי�ה
 טועני
 . חברתיות שונות למימוש זכויות חברתיות
אלא ג
 באפשרות הניתנת לזכאי
 לממש , של זכויות חברתיותקיומ� הסטטוטורי רק ב

סובלי
 מהדרה אלה ההספר מברר את מידת הנגישות לצדק של .  בפועלהזכויות אל
 מי ה� הקבוצות ,
 הדני
 בשאלות מה ה� זכויות חברתיותבספר עשרה מאמרי. וממצוקה
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 מה ה
 החסמי
 העיקריי
 המונעי
 מאנשי
 לממש ,�הסובלות במיוחד מקשיי
 במימוש
 . את זכויותיה
 ומה ה
 המנגנוני
 הפועלי
 להרחבת מימוש� של זכויות חברתיות

 

ïàì úåàéøáä úëøòî ? úåàéøá çåèéá ÷åçî
éàì éðåéååù-øáá ïåéååùúåàé 

 ïåøåã íééç)êøåò( 

  עמודי
346. 2009. גוריו� בנגב%הוצאת הספרי
 של אוניברסיטת ב�: באר שבע

 ער& ספר  ,1976%1988ל קופת חולי
 כללית בי� השני
 " שהיה מנכ,חיי
 דורו�' פרופ
הספר סוקר את . סטוריה הקצרה והסוערת של חוק הבריאות הממלכתייהמתאר את הה

 בוח� ,וי במערכת הבריאות הציבורית השוויונית של ראשית המדינההסיבות שהביאו לשינ
 בזכות הבסיסית לבריאות פוגע, 1995שחוקק בשנת , כיצד חוק ביטוח הבריאות הממלכתי

, מלבד מבוא וסיכו
 של העור&. של קבוצות חברתיות שונות ומציע הצעות לשיפור המצב
המלווי
 ג
 ה
 , בריאות בישראלמוגשי
 שמונה מאמרי
 של כותבי
 מרכזיי
 בתחו
 ה

 . בהצעות של עור& הספרובהערות 

 

Stories of transformative leadership  
in the human services:  

Why the glass is always full 
Steve Burghardt & Willie Tolliver 

Los Angeles: Sage. 2010. 272 pages 

בית הספר לעבודה סוציאלית ', ולגהפרופסורי
 בורגהרדט וטוליבר מהאנטר ק
חייה
 של מנהלי
 ברועי
 נבחרי
 י אמספרי
 על ,יורק%באוניברסיטה של העיר ניו

 המתמודד ע
 אחרשירות אחד המתפקד היטב ושירות  –
 ועובדי
 בשני שירותי
 חברתיי

ה
 מפיקי
 מתו& הדוגמאות והסיפורי
 לקחי
 על מנהיגות . קשיי
 פנימיי
 רבי

הספר בנוי . פיתוח קהילה ארגוניתעל פיתוח יכולות אישיות לניהול ארגוני
 ועל , ארגונית
 .  ויש בו שפע של תרגילי
 ונקודות למחשבה ולדיו�,כספר לימוד וייעו� אישי
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Developing a learning culture  
in nonprofit organizations 

Stephen J. Gill 
Los Angeles: Sage. 2010. 209 pages 

ספרו מציע כלי
 מעשיי
 . יל הוא יוע� עצמאי לארגוני
 ולעמותות ללא כוונות רווחג
פני מנהלי
 לומצביע על המכשולי
 שעשויי
 לעמוד , לפיתוח תרבות למידה ארגונית

בספר פרקי
 על עבודה ע
 . ועובדי
 המבקשי
 לשנות ולהערי& מחדש את עבודת הארגו�

הספר מדגיש גישה דיאלוגית .  כולו וע
 הקהילהע
 הארגו�, ע
 צוות עובדי
, יחידי

ומגיש עצות מעשיות לעבודה השוטפת בארגו� שתקד
 למידה , ללמידה ולשינוי ארגוני
 . ואווירה תכליתית וחיובית

 

Community-based programs and policies: 
Contributions to social policy development 
in health and health care-related services 

Howard A. Palley (Editor) 
London: Routledge. 2009. 162 pages 

 
 Social ליו� מיוחד של כתב העתיהתפרס
 לראשונה בגשהספר מכיל אוס$ מאמרי
Work in Public health . בתוכניות בריאות ובשירותי בריאות 
המאמרי
 מתמקדי

המשפיעי
 על פיתוח מדיניות , דה ובקנצות הבריתלטיפול ארו& טווח בקהילה באר
שלושה מאמרי
 בספר עוסקי
 בתוכניות שפותחו באמצעות . חברתית בתחו
 הבריאות

הספר מדגיש את היכולת של . חברות הביטוח האמריקניות הגדולות בתחו
 הבריאות
במיוחד על פיתוח רגישות רבה , תוכניות מקומיות צנועות להשפיע על מערכת הבריאות

 .חות המטפלות בחולי
 ולנקודת מבט
 של הצרכני
 כלפי שירותי הבריאותיותר למשפ
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Selling welfare reform: Work-first and the 
new common sense of employment 

Frank Ridzi 
New York: New York University Press, 2009. 319 pages 

, בסירקוז ניו יורק' בלמוי� קולגפרופסור לסוציולוגיה במרכז למחקר אורבני יישומי , ריצי
הרפורמה ברווחה הונהגה גיו� חדש בתחו
 הרווחה מאז ימדבר בספר על התהוותו של ה

 ה� של , תפיסת הרווחה, מאז הנהגת הרפורמה,הוא חוקר כיצד השתנתה. 1996בשנת 
הוא בוח� את השינויי
 במחוז . ממסד הרווחה וה� של האנשי
 העניי
 הנזקקי
 לשירותיו

ומשתמש באמצעי
 אתנוגרפיי
 כדי להראות כיצד הגישה , חד של מדינת ניו יורקא
ידי ב" נמכרת"ראשו� הליברלית העומדת בבסיס התובנה שעבודה היא במקו
 %אויהנ

 
 .היא אמורה להשפיעבעיקר הממסד לאנשי
 העניי
 שעל חייה

 

Stoking the fire of democracy:  
Our generation's introduction  

to grassroots organizing 
Stephen N. Smith 

Skokie, Il: Acta Publications. 2009. 123 pages 

 ,שלומד לארג�, סיונו כאיש צעיריהמחבר כתב ספר על עבודה קהילתית המבוסס על נ
  IAF%הוא פעל במסגרת ה. ומיועד לאנשי
 בגילו שמתחילי
 לארג� בקהילה

)Industrial Areas Foundation( ,מ 
יסודו של סול ירשת ארגוני
 ועמותות מקומיי
סמית הקי
 בשיקגו ארגו� של אנשי
 צעירי
 בני . צות הבריתה על פני ארס הפרו,אלינסקי

15%35,
פועל ומשיג הישגי
 ה ,)PACT) Public Action for change Today   בש

כיצד לעצב , לעבודע
 מי ,  אי& להתחיל– בספר את עקרונות העבודה ססמית פור. יפי

 . אי& להעז לפעול ואי& נעשי
 סוכני שינוי אפקטיביי
, מטרות
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Religion, class coalitions and welfare states 
Kees Van Kersbergen & Philip manow (Editors) 
Cambridge: Cambridge University Press. 2009. 304 pages 


 ביקשו ,ניברסיטאות אמסטרד
 וקונסטנ�פרופסורי
 למדעי המדינה באו, המחברי
רפורמה שונות של לחקור יותר לעומק את תפקיד הדת והמעמד החברתי בתוכניות 

המחקר ההשוואתי בתחו
 הרווחה לא חקר , לדעת
. ברווחה שהונהגו בעול
 המערבי
מספיק את הקשר בי� תפיסות המעמד הבינוני והפרוטסטנטיות לבי� מדיניות הרווחה 

נקודת הנחה מ המחקר יצא רוב. היבמדינות המערב מאז מלחמת העול
 השנישהתפתחה 
, הפוליטיקה הקתולית היא שהשפיעה על פיתוח מוסדות להגנה ולרווחה במערבש

רגנו שני כנסי
 על תפקיד הדת הפרוטסטנטית ודת ולצור& תיקו� א.  מ� השאר
והתעל
עוד 
 שהמשיכו והעלו בכנסי
 השתתפו חוקרי
 רבי. בכלל בפיתוח מדינת הרווחה


וממשי& במאמרי
 של , הספר נפתח במאמר שמספק מסגרת תיאורטית. שאלות בתחו
 .צות הברית� וארישווי, הולנד, איטליה, חוקרי
 על אירופה המערבית

 

 



 

 


