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Bursts: The hidden pattern
behind everything we do
Albert-Laszlo Barabasi
New York: Dutton. 2010. 310 pages

אלברט"לסלו ברבאשי הוא מדע הידוע בזכות מחקריו בתחו הרשתות .ספרו ˜ÌÈ¯Â˘È
יצא לאור בתרגו לעברית בשנת  2004בהוצאת ידיעות אחרונות ,קיבל )באנגלית( את
כותרת המשנה ‡ÈÈÁÂ Ú„Ó ,ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ ¯ÓÂ‡ ‰Ê ‰ÓÂ ¯Á‡ ¯·„ ÏÎÏ ¯˘Â˜Ó ¯·„ ÏÎ ÍÈ
 .ÌÂÈÓÂÈ‰ספרו החדש ,שאולי יש לתרג את שמו ÏÎ È¯ÂÁ‡Ó ÈÂ·Á‰ ÒÂÙ„‰ :˙ÂÈÂˆ¯Ù˙‰
 ,ÌÈ˘ÂÚ ÂÁ‡˘ ‰Óהוא למעשה מיצוי של מחקרי ההמש שמדע זה עושה בניסיו
להבי א יש דפוסי ניתני לניבוי מראש בתהליכי של שינוי והשתנות בפעילות
האנושית .התשובה המורכבת הניתנת לשאלה זו היא שנראה שאכ יש דפוסי כאלה ,וכי
ה "התפרצותיי" ,דפוס משונה וחדש א לגמרי לא רנדומלי ,כפי שהיה מקובל לחשוב.
כ טוע ברבאשי ומבקש להוכיח שטכנולוגיות התקשורות החדישות מקרבות אותנו יותר
מאשר אי פע בעבר אל התשובה.

Participatory practice:
Community-based action
for transformative change
Margaret Ledwith & Jane Springett
Bristol: The Policy Press. 2010. 252 pages

שתי הכותבות מגיעות מתחו העבודה הקהילתית )לדווית'( וקידו הבריאות )ספרינגט(.
ניכר בספר שהוא פרי מסע אישי וחברות אישית ולא רק תולדה של פרקטיקה המעוגנת
בערכי חברתיי ובשיטות עבודה שעדיי נחשבות חתרניות וא! מהפכניות בעיני רבי
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בתחו החברתי .הספר מלמד פרקטיקה של השתתפות ,כלומר כיצד לשת! אנשי כדי
להביא לשינוי חברתי .הוא נלח נגד שיטות טיפול שמרניות ומקדיש פרקי רבי
לאידיאולוגיה העומדת מאחורי הפרקטיקה הזאת .הספר מנחיל שיטת עבודה המובילה
את השינוי האישי ,באמצעות הסיפור האישי והדיאלוג הרפלקטיבי ,אל תמורה חברתית
ומודעת לעצמה ,הנשענת על ההכרה בהפכי ובסתירות פנימיות היוצרי את השל.

The power of collaborative solutions:
Six principles and effective tools
for building healthy communities
Tom Wolff
San Francisco: Jossey-Bass. 2010. 291 pages

ספרו של הפסיכולוג הקהילתי טו וול! הוא תדרי של מומחה להקמת קואליציות
ולהכנת קהילות לתהליכי פיתוח ושינוי חברתי .גישתו מבוססת על גישת הנכסי
והכוחות; היא מבקשת לייצר הסכמות ולקד שיתופי פעולה בקהילה כדי להשיג מטרות
משותפות של חברי הקהילה .הספר משופע בעצות ובמדריכי ,והוא יכול לסייע לארגוני
ולאנשי מקצוע לפתח את הידע שלה בהגשת שירותי חברתיי טובי יותר ומשתפי
יותר .הספר מלווה בתיאורי מקרי רבי להמחשת הנושא.

éúøáç çå÷éôå äééèñ :ùîùä ìù ìôàä ãöä
íééðììåë úåãñåîá
íäù úøôà

באר שבע :הוצאת הספרי של אוניברסיטת ב גוריו בנגב 243 .2010 .עמודי
ד"ר אפרת שה היא קרימינולוגית החוקרת פיקוח חברתי ,סטייה ועבריינות בקהילות
סגורות .בספרה זה היא דנה במושגי של לכידות וסטייה ,טוב ורע ,ענישה ופיקוח
במוסדות טוטליי .הש שנותנת לה שה הוא "כוללניי" ,כאלה שבאמצעות המדינה
מפקחת על אנשי הנתפסי כמסוכני לעצמ או לאחרי .שה סוקרת את התיאוריות
הסוציולוגיות שבאמצעות אנחנו מביני את החיי במוסדות אלה ,ומעמתת ביניה כדי
להסביר את הסטייה והגדרותיה ואת הפיקוח החברתי והצדקותיו .תיאוריות של כוח,
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עוצמה ושליטה ה הרלוונטיות במיוחד להבנת הטיפול המוסדי בתשושי נפש ,בזקני
ובאסירי.

"úåîåçì ãòáî úåøéñà :"äçð éðà àìëá
âøáðééèù äããåòå øôåñ ìëéî ,èãèùðæééà éîéî

תל"אביב :קו אדו ,הקיבו #המאוחד 219 .2010 .עמודי
שתי קרימינולוגיות )אייזנשטדט ושטיינברג( ועובדת סוציאלית )סופר( חברו יחד כדי
לחקור ,לספר ולנתח את סיפוריה של אסירות שעברו עבירות קשות וקיבלו עונשי מאסר
כבדי .שמונה האסירות המספרות מייצגות תופעות חברתיות קשות :ילדות עשוקה,
התעללות פיסית ונפשית ,בדידות ,ניכור ,התמכרויות ,מחלות ומחסור במשאבי
ובתמיכה .הספר מלמד דר הסיפורי האישיי של כל אישה את האמת החשובה כי
"אחריותו של היחיד אפשרית רק יחד ובשילוב אחריות חברתית" )עמ' .(212

:øèðåìôä úà øéúäì
íéëåñëñ úøîúäá úåéúøéöé
âðåèìâ ïäåé

תרגמה :רונית סלע .תל אביב :קו אדו ,הקיבו #המאוחד 244 .2010 .עמודי
פרופ' גלטונג הוא מומחה ליישוב סכסוכי ,חוקר ופעיל חברתי ,מייסד דיסציפלינת
לימודי השלו .הוא מציג משנה שמשרתת יישוב סכסוכי מכל גודל וסוג באמצעות
הדרכה המציעה שיטה אחת לטיפול במצבי סכסו שוני :התעלות והתמרה .כפי
שמזהירה פרופ' תמר הרמ במאמר בסו! הספר ,אי זה ספר אקדמי מקובל וג לא ספר
פופולרי או ספר תדריכי מקובל ,אלא ספר המכיל בתוכו את כל אלה וג אוטוביוגרפיה
של המחבר וסיפורי מכל קצווי תבל ומכל גודל של מערכת אנושית.
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:øòéá äôøù åîë àéä äëôäî
úåéáîåô úåøäöäå íéîåàð ,úåðåéàéø
ñ÷à íìå÷ìî

תרגמה מאנגלית :רעיה ג'קסו .בנימינה :נהר ספרי 241 .2010 .עמודי
מלקול אקס היה מנהיג חברתי שחור שפעל למע זכויות השחורי בארצות הברית.
בשנת  ,1965בגיל  ,40נרצח במהל הרצאה בניו יורק בידי הקבוצה האיסלמית שממנה
פרש כדי להקי קבוצה איסלמית אחרת .קורות חייו מרתקי וכ ג משנתו המהפכנית,
שרק עתה הופיעה בעברית .הוא התאסל ושינה את שמו ל" Xבמחאה על השמות שניתנו
לשחורי בתקופת העבדות .הוא הטי! להיפרדות מהקהילה הלבנה ולהקמת קהילה
שחורה על בסיס גאוות המוצא וכהתרסה נגד התרבות המערבית הגזענית .ספרו חשוב
להבנת ההיסטוריה החברתית והפוליטית ויחסי לבני"שחורי בארצות הברית ,כמו ג
להבנת השפעת העקיפה משהו על התארגנות תנועות מחאה בישראל בשנות ה".70

éðúåëéà ø÷çîá íéðåúð çåúéð
(úåëøåò) åáð-øîåø÷ ìëéîå ïñ÷ äàì

באר שבע :הוצאת הספרי של אוניברסיטת ב"גוריו בנגב 502 .2010 .עמודי
הספר שערכו קס וקרומר"נבו ,מרצות וחוקרות בבית הספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת ב"גוריו ,מלא וגדוש .חמשת שעריו מוקדשי לניתוח נרטיבי ,ניתוח
שיח ,שיטות משולבות לניתוח נתוני ,תיאוריה במחקר האיכותני ודילמות בניתוח נתוני.
חות את השערי מילו מושגי .בספר  21מאמרי שנכתבו בידי טובי החוקרי
האיכותני בישראל .ביניה ,לדוגמה בלבד :עמיה ליבלי ,רבקה תובל"משיח ותמר
זילבר כותבות על · ,‰¯ÂˆÏ ÔÎÂ˙ ÔÈ·Â Â˜ÏÁÏ ÌÏ˘‰ ÔÈשושנה שטיינברג כותבת על ÁÂ˙È
˘ ,Ë˜ÈÏÙÂ˜ ˙ÂˆÂ·˜· ÁÈלאה קס כותבת על  ,ÌÈÈÁ È¯ÂÙÈÒ ˙Â¯˙ÂÎ ÁÂ˙Èאשר שקדי על
˙ .ÌÈ·ÈË¯· ˙‚ÂÚÓ‰ ‰È¯Â‡Èהספר הוקדש לזכרו של ד בר"או שמאמרו˙ÂÓÏÈ„ ,
·‡ ,ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ÌÈÂ˙ „Â·ÈÚÂ ÛÂÒÈשנכתב ביחד ע מיכל שיינברג"טז ,חות את הספר.
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תל אביב :רסלינג 359 .2010 .עמודי
פרופ' יאיר אורו ,חוקר ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ובסמינר הקיבוצי ,מנתח במחקר
זה שני מחקרי זהות שער בקרב סטודנטי יהודי"ישראלי וערבי"ישראלי בשני
 1990ו" .2008ממצאיו מצביעי על כ שהשואה מהווה נדב מרכזי בזהות היהודית"
הישראלית ,והנכבה מהווה נדב מרכזי בזהות הערבית )הפלסטינית( הישראלית .כלומר:
לכל הישראלי זהות קורבנית משותפת ,א היא שונה ומקוטבת .מסקנותיו מהממצאי
מובילות אותו להתריע מפני הכישלו של החינו לדמוקרטיה ,לפלורליז ולדו"קיו,
שהול ומחרי! ומסלי את מערכת היחסי בי הקבוצות השונות בחברה הישראלית .הוא
ממלי #לישראלי לחנ עצמ נגד גזענות ,כדי להכיר בכ שהיא מצויה בקרב וה לא
רק מושאיה אלא ג נשאיה.

