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 לאחר שהעור� הקוד� ,·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ קיבלתי על עצמי את עריכת 2011בראשית שנת 
ברצוני להודות לו על תרומתו הרבה לקידומו של כתב . וני גל סיי� את תפקידו'ג' פרופ

 .העת

ציו! מועד זה .  שני�40ידי המוסד לביטוח לאומי בבשנה זו מלאו לכתב העת שהוק� 

·ÔÂÁËÈ שיז� את הקמתו של , עליו השלו�ר ישראל כ# " שמו של דתלהזכיר אמחייב 
ÈÏ‡ÈˆÂÒ, !מאבני התוו� בהקמת בית,  כ#ישראל. ל המוסד לביטוח לאומי" כמנככשכיה 

 מילא ,הספר לעבודה סוציאלית על ש� פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלי�
ל המוסד " בעת כהונתו כמנכתפקיד מרכזי בעיצוב וגיבוש המדיניות החברתית בישראל

 .הל� לעולמולפני חודשי� מספר  .לביטוח לאומי וכשר העבודה והרווחה

 שהוא כתב ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈנרתמתי למשימת העריכה מתו� הכרה בחשיבותו הרבה של 

 86. העת היחיד בישראל המתרכז בתחו� המדיניות החברתית והביטחו! הסוציאלי

 מקור רב ה! , מאמרי�700& כ בה!פורסמוו, הופיעו עד כההחוברות של ביטחו! סוציאלי ש

 ההתפתחויות והתמורות שחלו במדיניות ! של ולהבנת!ער� שאי! לו תחלי) להכרת
 . בארבעת העשורי� האחרוני�אחרות החברתיי� בישראל ובמדינות �החברתית ובשירותי

היבטי� שוני�  נמני� חוקרי� המעורבי� זה מכבר בחקר בכתב העת כותבי המאמרי� �ע

חוקרי� צעירי� העושי� את צעדיה� הראשוני� לצד� של המדיניות החברתית בישראל ו

מעת לעת פורסמו בכתב העת ג� מאמרי� שכתבו חוקרי� והוגי דעות . בזירה חשובה זו

בעיקר ,  שבחנו התפתחויות שונות שחלו במדיניות החברתית,מרכזיי� ממדינות אחרות

 .בבריטניה ובארצות הברית

 : כעור� ביטחו! סוציאלי הצבתי לעצמי שני יעדי� מרכזיי�

 ; ועל איכות�הקפדה מרבית על רמת המאמרי� המתפרסמי� בכתב העת •

עידוד חוקרי� העוסקי� בהיבטי� שוני� של המדיניות החברתית והשירותי�  •

 .·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈהחברתיי� בישראל לפרס� את ממצאי מחקריה� ב

 האוניברסיטאות לעודד חברי סגל רובל המגמה הרווחת כיו� ב בש,ג יעד זהיהשלא קל ל

אי! אמנ� . לפרס� את מאמריה� בכתבי עת חיצוניי� ולהתנות בכ� את קידומ� האקדמי
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להפחית בחשיבות המעורבות של חוקרי� ישראלי� בזירת המחקר הבינלאומית באמצעות 

וי להדגיש את החיוניות א� באותה מידה רא, פרסו� ממצאי מחקריה� בכתבי עת חיצוניי�

·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ הרבה שבפרסו� מאמרי� בתחו� המדיניות החברתית בשפה העברית ב
 הציבור להיבטי� שוני� חושפי� את המאמרי� אל. ובכתבי עת אחרי� המופיעי� בישראל

הדיו! בנושאי� המצויי� על מעשירי� את , של המציאות החברתית והכלכלית בישראל

 עובדי השירותי� החברתיי� בידע ובשיטות התערבות מציידי� את וסדר היו� הציבורי

 יושגו באמצעות מאמרי� על ה להניח שיעדי� אלטעות ותהיה ז. החיוניי� לעבודת�

 . מוגבלתבאר#ישראל המתפרסמי� בכתבי עת חיצוניי� שמידת החשיפה לה� 

 תרומת כתב  מדגימי� היטב את·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈהמאמרי� המתפרסמי� בגיליו! זה של 

 .העת להשגת יעדי� אלה

שפרה שוור# ורויטל גרוס בוח! ומנתח בהרחבה את , איל!&מאמר! של דנה שוור#
התמורות שחלו בה� לאחר חקיקת חוק ביטוח את התפתחות שירות הבריאות בישראל ו

מאמר זה מטיל אור על כמה מהבעיות המרכזיות המאפיינות את שירותי . בריאות ממלכתי

 . שזכו להד ציבורי רחב בשל שביתת הרופאי�,בישראל בעיד! הנוכחיהבריאות 

מהחוקרות הבכירות במכו! ברוקדייל ומרצה בבית , רויטל גרוס, אחת מכותבות המאמר

הלכה לעולמה בטר� עת לפני מספר , איל! הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר

·ÔÂÁËÈ  ב אחדי�רי�במהל� השני� פרסמה רויטל גרוס ע� עמיתי� מאמ. שבועות
 ÈÏ‡ÈˆÂÒמערכת . שבחנו היבטי� שוני� של תפקוד מערכת הבריאות בישראל ÔÂÁËÈ·
ÈÏ‡ÈˆÂÒמביעה צער עמוק על פטירתה . 

 נדו! – מצב� של העובדי� הזרי� בישראל – הזוכה לתשומת לב ציבורית רבה אחרנושא 

תיה� של עובדי� אלה  המתרכז בעיקר בזכויו,בהרחבה במאמר� של פרידה שור ויוסי וייס

 .לשירותי בריאות הולמי�

מאמרו של אברה� דורו! מתאר ובוח! את עקרונות ומטרות מדיניות ההפעלה התעסוקתית 

.  ואת תוצאותיהאחרות את יישומה בישראל ובארצות ,)Â·ÚÏ ‰ÁÂÂ¯Ó„‰המכונה ג� (

לא ספק תור� ל, המציג עמדה ביקורתית כלפי דרכי הביצוע של מדיניות זו, מאמר זה

אופיי! של תוכניות על ויכוח הציבורי המתנהל בישראל על מקומ! וולהעשרת ה

 .ההשתלבות בתעסוקה

א� ה� , שני מאמרי� אינ� עוסקי� אמנ� בנושאי� המצויי� על סדר היו� הציבוריעוד 

, מאמר� של דיויד רועה. עשויי� לתרו� להבנת התפתחויות שונות בחברה הישראלית

עדי תל� ומקס לכמ! ד! , לידור&נעמי הדס, יחיאל שרשבסקי, קליינמ!&שורד בלו, אמיר טל

קורא להפיכתו , במעמד� של בעלי המקצועות השוני� העוסקי� בשיקו� פסיכיאטרי

ורואה בצעד זה גור� שעשוי להביא לקידו� משמעותי של , לפרופסיה בעלת מעמד ייחודי

 .שירותי בריאות הנפש בישראל



 7 התפתחות חקר המדיניות החברתית בישראל 

 שוני בי! מניעי ישאהר! כפיר מספקי� במאמר� מענה לשאלה א� אהר! יורק ו, אלי יפה

� של המתנדבי� המניעיבי! ההתנדבות של חברי הנהלות של ארגוני� וולונטריי� ל

ממצאי מחקר� המספקי� מענה חיובי לשאלה זו מטילי� אור על היבט מעניי! . הישירי�

 .רה הישראליתביותר של נושא ההתנדבות ההול� ותופס מקו� מרכזי יותר בחב

 .המערכת ביטחו! סוציאלי מזמינה תגובות למאמרי� אל

ר אלישבע סד! שערכה בכישרו! רב "ברצוני לסיי� את דבר העור� בברכה ובהוקרה לד

והפכה אותו למרכיב מרכזי ) כולל המדור בחוברת זו(ספרי� הובמסירות את מדור סקירת 

הט שנעתרה לבקשתי ונטלה על עצמה  לאר ליהי"ברצוני להודות לד. וחיוני של כתב העת

 .את מלאכת עריכת המדור

 .אני מאחל לקוראי� קריאה מעשירה ומהנה
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