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תל אביב :קו אדו ,הקיבו המאוחד והוצאת יסוד 176 .2010 .עמודי
זה ספרה החמישי של ד"ר עמלה עינת ,חוקרת ומומחית חשובה בתחו לקויות הלמידה,
בסדרה המטפלת בהיבטי מגווני של התסמונת .הפע מתמקדי המחקר והספר שנכתב
בעקבותיו בתהלי #ההשתלבות בעבודה של אנשי לקויי למידה .הספר משמיע את קול
של אקדמאי לקויי למידה הנתקלי בקשיי ובאפליה בניסיונ להשתלב בשוק העבודה.
מובאי ג דברי המעסיקי ,רוב חסרי ידע בנושא ,ולעתי קרובות שוללי את
האפשרות להעסיק אנשי אלה .בפרקי האחרוני של הספר מציעה החוקרת גישות
לשילוב מוצלח של אנשי ע לקויות למידה בכל מסגרת עבודה שמתאימה לכישוריה.

!éúåà åàøú
êéìáéì äéîò

ירושלי ותל אביב :הוצאת שוק 359 .2010 .$עמודי
פרופ' עמיה ליבלי ,#שאותה אי $צור #להציג לקוראי ,הצטרפה כחברה לקבוצת תיאטרו$
קהילתי ביפו ,והשתתפה בה שני מספר .הספר מספר על החוויה המיוחדת הזאת ברמות
שונות .המחברת מציגה את חברי הקבוצה ואת שתי הבמאיות שלה – מייסדת התיאטרו$
והבמאית הנוכחית .לראיונות העומק ע משתתפי הקבוצה ולסיפור תהלי #ההכנה להצגה
חשובה של הקבוצה מוסיפה ליבלי #ג את החוויות והרגשות שלה עצמה ,וכ #בתו#
הסיפור הקבוצתי והקהילתי שזור ג סיפורה האישי של כותבת הספר .החיבור הזה בי$
החוויה האישית של חוקרת לבי $מחקרה מעניק לספר איכות של מסע – המסע לקראת
הצגת הבכורה החשובה ,המסע להקמת התיאטרו $המסוי הזה והדאגה להמשכיותו,
המסעות האישיי של כל אחד מהמשתתפי במסגרת ,ויש ג חיפוש חבוי משהו של
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המחברת עצמה .בדר #לש היא מציירת ,באמפתיה ובכבוד ,כל אחד מהחברי כגיבור
וכגיבורה ייחודיי של סיפורי חייה.

ø÷çî úåèéù ìù ïåîåùàø :çéùäå èñ÷èä ø÷ç
(úëøåò) âøáøôôå÷ úéøéò

באר שבע :אוניברסיטת ב $גוריו $בנגב 199 .2010 .עמודי
פרופ' עירית קופפרברג ,העומדת בראש המרכז לחקר שפה ,חברה ותקשורת במכללת
לוינסקי ,ערכה ספר שבו שבעה חוקרי מנתחי באמצעות שבע שיטות מחקר שונות
טקסט אחד משות* ,המופיע בנספח .בכל פרק מוצגות התיאוריה והמתודולוגיה של שיטת
המחקר המסוימת ,ואז מודגמת השיטה על הטקסט המשות* .בעקבות ניתוח הטקסט נער#
דיו $בשיטה המוצגת .עורכת הספר ,שכתבה לו הקדמה אודות המחקר האיכותני ,גווניו
ורבדיו ,תרמה לו ג פרק משלה המנתח את הטקסט בשיטתה .היא ייעדה את הספר
לחוקרי ולסטודנטי לתארי מתקדמי ,המחפשי אחר שיטת המחקר האיכותני
המתאימה לה .להערכתי ,בשל המבנה הספרותי המיוחד והמוצלח של הספר ובשל היותו
בהיר ומפרש היטב חומרי מורכבי ,יקראו אותו בעניי $רב ג קוראי סקרני ופחות
תכליתיי.

Reshaping theory in contemporary social
work: Toward a critical pluralism
in clinical practice
)William Borden (Ed.
New York: Columbia University Press. 2010. 281 pages

ויליא בורד ,$מרצה באוניברסיטת שיקגו ,ער #ספר שמטרתו להרחיב את יישומ $של
גישות תיאורטיות בתו #מקצוע העבודה הסוציאלית .הספר יצא בעקבות כנס על תפקיד
התיאוריה בפרקטיקה העכשווית בעבודה סוציאלית .הוא מדגיש את הפלורליז של
מקצוע העבודה הסוציאלית ,המכיל קשת רחבה של מסורות וגישות תיאורטיות לצד
פרקטיקות מגוונות .הספר מלמד על חשיבות התיאוריה לפרקטיקה הפסיכוסוציאלית ועל
מעמד היציב של עיקרי המקצוע :התמקדות באד+סביבה; ערכי הומניסטיי של
העצמי; כבוד לכוחות וליכולת לשינוי המצויי בכל אד והדגשת ערכ; חשיבות
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היחסי החברתיי בשמירה על בריאות ושלומ-ת; מחויבות מתמשכת לצדק חברתי
ולטובת הכלל.

Community practice skills:
Local to global perspectives
Dorothy N. Gamble & Marie Weil
New York: Columbia University press. 2010. 482 pages

הפרופסוריות גמבל ו+ווייל ה $מורות חשובות לעבודה קהילתית בארצות הברית .ספר$
הוא הרחבה ועדכו $לזמננו של שמונה מודלי של פעולה והתארגנות קהילתית שה$
פיתחו לפני  15שנה .בספר פרקי חשובי על ההיסטוריה של המקצוע וערכיו ,על ארגו$
קהילות על בסיס גיאוגרפי ותפקודי ,על פיתוח תוכניות ותכנו $חברתי ע קהילות ,על
בניית קואליציות ,על פעולה חברתית ופוליטית ועל תנועות חברתיות לשינוי חברתי
מתקד .על א* הדגש על מיומנויות בשמו של הספר ,ייחודו דווקא בהצגת התיאוריות
החברתיות שעליה $מבוסס כל מודל.

Gender Equality: Transforming family
divisions of labor
)Janet C. Gornick & Marcia K. Meyers (Eds.
The Real Utopias Project, Volume VI. London: Verso. 2009. 465 pages

הספר מתמקד בדיו $של  19חוקרי וחוקרות אירופי ואמריקני במוסדות החברתיי
התומכי בשוויו $מגדרי בהורות ובתעסוקה ,והוא יצא בעקבות כנס בנושא זה במסגרת
 .˙ÂÈ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙ÂÈÙÂËÂ‡‰ Ë˜ÈÂ¯Ùהמאמרי דני בקונפליקט בי $משפחה לעבודה
ובמשמעותו לשוויו $המגדרי ולחיי משפחה ורווחת של ילדי .הספר מעלה שאלות על
המדיניות המתאימה לחברה שבה יש יכולת השתכרות כפולה ויכולת כפולה לטפל
במשפחה ובצורכי כל חבריה ,על השינויי המוסדיי הנדרשי בסוגיות כמו חופשה
משפחתית בתשלו ,רגולציה של שעות העבודה ,טיפול וחינו #בילדי בגיל הר.#
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The evolution of childhood
Melvin Konner
Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.
2010. 943 pages

קונר מספק בספר זה ממצאי הנוגעי לאבולוציה ולהתפתחות האנושית .הספר מחולק
ותרבות .המחבר מראה כיצד חוקי הביולוגיה
לארבעה חלקי :אבולוציה ,בגרותִ ,חבר-ת ִ
ועובדותיה נמצאי בתשתית ההתפתחות הנורמלית של התנהגות אנושית .לטענתו,
השערה זו נדונה לראשונה בשנת ) 1958בידי החוקר אנסטאסי( ונזנחה ממניעי
אידיאולוגיי .אול מאז שנות ה 90+של המאה ה 20+הפכה למוקד המחקר של מדעני
מובילי בתחו התפתחות הילד .זהו ספר חשוב המוקדש לדיו $בגורמי הסביבתיי –
הידועי והלא ידועי – המשפיעי על היבטי מרכזיי בהתפתחות החברתית והרגשית
של אנשי.

This could be the start of something big:
How social movements for regional equity
are reshaping metropolitan America
Manuel Pastor Jr., Chris Benner, & Martha Matsuoka
Ithaca: Cornell University Press. 2009. 255 pages

ספר של שלושה מארגני חברתיי מתחקה אחר התפתחות $של תנועות חברתיות
בעלות ערכי פרוגרסיביי בקהילות ובמחוזות שוני בארצות הברית ,ומצביע על
ההשפעה שיש להתפתחות זו על האזור המטרופוליני הכללי שהיא מתרחשת בו .ה
טועני שא* שהימי $התחזק באמריקה ,הרי שינויי המתחוללי ברמה המקומית
והמחוזית מתחילי להשפיע ג על הפוליטיקה הארצית .ה מגלי מודל שלפיו קהילות
עניות מתארגנות לתנועה חברתית ברמה המחוזית וכ #מצליחות להבטיח שוויו $גדול יותר
בחלוקת המשאבי .הספר מתמקד בעבודה הקהילתית ובהקמת תנועות חברתיות לש
פיתוח קהילתי+כלכלי .פרק מיוחד מוקדש למאמציה $המשולבי והמתואמי של מספר
תנועות חברתיות באזור לוס אנג'לס ,ששינו את העיר לטענת המחברי .הספר נכתב לפני
הבחירות לנשיאות שבה $זכה ברק אובמה ,א #הוא מוזכר בספר כאד שא ייבחר לנשיא
יוכל לגשר על פערי גזע ומעמד בשל הרקע שלו בעבודה קהילתית בשיקגו ,הממוקדת
בשוויו $מחוזי.

