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Building Social Business:
The new kind of Capitalism that serves
Humanity's most pressing needs
Muhammad Yunus with Carl Weber
New York: PublicAffairs. 2010. 226 pages

מוחמד יונוס זכה בשנת  2006בפרס נובל לשלו על הקמת ה‚¯‡ ˜ · ÔÈÓבבנגלדש .הבנק
החל ע הו התחלתי של  ,$27ונת הלוואות לנשי באזורי חקלאיי עניי .ממפעל זה
צמחו עסקי חברתיי שוני .הספר הנוכחי הוא מדרי $שימושי לאנשי המעונייני
להקי עסקי חברתיי .על פי הגדרתו של יונוס כל עסק הוא חברתי ,א הוא מיועד
להיטיב את מצב של אנשי עניי שמקימי אותו ,נהני מפירותיו ולומדי ומפתחי
יכולות חדשות ועתיד חדש באמצעותו.

Changing contexts in urban regeneration:
30 years of Modernisation in Rotterdam
Paul Stouten
Amsterdam: Techne Press. 2010. 247 pages

פול סטאוט הוא מומחה לאסטרטגיות של התחדשות עירונית מ הפקולטה
לארכיטקטורה באוניברסיטה הטכנית של דלפט בהולנד .בספר זה הוא מתמקד
בהיסטוריה של שיקו שכונות והתחדשות עירונית בעיר רוטרד .באמצעות ניתוח המצב
בעיר זו מאז שנות ה) 70של המאה ה) 20והאסטרטגיות שהופעלו בה נית ללמוד על
שיטות ואסטרטגיות של תכנו עירוני והתחדשות עירונית בהולנד .הספר שואל שאלות על
קיימות חברתית ,על שיקו שכונות ועל אסטרטגיות אכלוס ודיור .הניסיו ההולנדי
בתחומי אלה חשוב מאוד למתכנני בישראל.

144

עיו ראשו

Children, gender and families in
Mediteranean welfare states
)Mimi Ejzenstadt & John Gal (Eds.
Dodrecht: Springer. 2010. 226 pages

הפרופסורי ג'וני גל ומימי אייזנשטדט ,חוקרי בתחו המדיניות מבית הספר לעבודה
סוציאלית והמכו לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית ,ערכו ספר שעניינו מצב של
ילדי ומשפחות בראי המגדר במדינות רווחה י תיכוניות .המוקד באסופה המחזיקה 11
מאמרי הוא מצב של משפחות ושל נשי וילדיה בארצות אג הי התיכו ,כגו
תורכיה ,יוו ,ספרד ,איטליה וישראל .החלק הראשו של הספר מוקדש לבירור המושגי
שבה מתמקד הספר .למשל ,יש בו מאמר על אי שוויו מגדרי כלכלי במשטרי שוני
של רווחה מאת הדס מנדל מאוניברסיטת תל אביב .בספר מאמרי המוקדשי למצב של
מדינות רווחה שונות ומספר מאמרי שמציעי ניתוח השוואתי ,ביניה מאמרה המסכ
של ד"ר ענת גיא מהמכללה האקדמית למינהל בראשו לציו ,השואל א אכ יש מדינת
רווחה י תיכונית ומציע תשובה לשאלה זו.
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תל אביב :רסלינג 283 .2010 .עמודי ונספח
ד"ר מילי מאסס ,חברת סגל )בדימוס( בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה
העברית ,מספרת בספר זה ארבעה סיפורי אימו /של ילדי שהוצאו בצו בית משפט
מחזקת הוריה המולידי .הספר מתאר את ההליכי המוסדיי והמשפטיי המובילי
להכרזת ילדי כבני אימו ./הכותבת מספרת על מקרי שהיתה עדה לה ועל הורי
וילדי שאית שמרה על קשר במש $שני ,משעה שמונתה בידי בית המשפט כעדה
מומחית כדי להערי $את יכולת של ההורי לגדל את ילדיה .הספר ד בסוגיות
מהותיות ,כגו הדרכי להערכת יכולת של הורי לגדל את ילדיה ,שאלת ההשתייכות
וההמשכיות בחייה של ילדי ,משמעות המונח "טובת הילד" הלכה למעשה ובחינת
תפקיד של פקידות הסעד בשירות למע הילד.
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באר שבע :הוצאת הספרי של אוניברסיטת ב גוריו בנגב 314 .2010 .עמודי
הספר הוא פרי כינוס בעל ש דומה שנער $באפריל  .2007רוב המאמרי נכתבו בעקבות
הרצאות באותו כנס .עמדת העורכי היא לבחו ביקורתית את שיטות המחקר הכמותיות,
ולא רק מנקודת המבט של המחקר האיכותני .המאמרי מחולקי לשלושה שערי ,שבכל
אחד מה ארבעה מאמרי .השער הראשו :כלכלה ,טכנולוגיה ומדע; השער השני:
לאומיות והמדינה המודרנית; השער השלישי :התקשורת ומערכת החינו .$בספר מגוו
מאמרי מתחומי שוני של מדעי החברה ,ההתנהגות והרוח התוקפי את הנושא
מנקודות מבט ייחודיות לכותבי .ג ההיק( הרחב של התבוננות על תופעות של מדידה,
כימות ודירוג ,תור לקריאה מרתקת בעלת פרספקטיבה היסטורית ופוליטית רבת עניי.

