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באר שבע :הוצאת הספרי של אוניברסיטת ב גוריו 284 .2012 .עמודי
בספר זה כרכו העורכות יחד מאמרי של חוקרי שוני לש עיו באפשרות להשתמש
בדימויי ויזואליי בתהלי! המחקר .הספר מבקש להציג שימוש בדימויי אלה במסגרות
שונות :כנתוני למחקר ,כמתודולוגיה מחקרית וכתוצר סופי של מחקרי .בראשית הספר
מופיע מבוא מאת ד"ר אפרת הוס ,המהווה מסגרת להבנת השימוש בייצוגי וייזואלי
והגישות התיאורטיות שמה צמח .לאחר מכ נחלק הספר לשלושה חלקי :הראשו מציג
ארבעה מאמרי ומצביע על אפשרויות שונות לשימוש ביצירות )למשל רישומי ביומני
מסע של צעירות בטיול תרמילאי במאמרה של ד"ר עינב שגב( כבסיס להצגת נתוני
נוספי במחקר .החלק השני עוסק בשימוש באמנות כמתודולוגיה )למשל ניתוח ציורי
במאמרה של ד"ר מירי ברק( ,ובו ארבעה מאמרי המדגימי זאת .עוד חמישה מאמרי
מופיעי בחלק השלישי ,שכותרתו ‡ .¯˜ÁÓ· Ë˜ÈÈ·ÂÒÂ Ë˜ÈÈ·Â‡Î ˙ÂÓהעורכות
והכותבי ממגוו מוסדות ודיסציפלינות שונות מציעי לקורא מער! מגוו של סוגיות
מחקריות ,ובה חוויות של נערות בשכונות עוני ,קונפליקטי של זהות בקרב עולי
חדשי ומצוקות חברתיות של נשי בדואיות.
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תל&אביב :רסלינג 100 .2011 .עמודי
שני של עבודה במחלקת השיקו בבית החולי הדסה ושל התמודדות ע כאב הכרוני
של חולי הובילו את ד"ר שמעו שירי ,פסיכולוג רפואי ושיקומי ,לכתוב ספר זה .הספר
קושר בי היבטי פיסיולוגיי ,רגשיי ,קוגניטיביי ואחרי אשר נכללי בתופעת הכאב
הכרוני .בשבעת פרקי הספר עוסק שירי בכאבי כרוניי שוני ובה כאבי ראש וגב,
דאבת השרירי ,כאבי כתוצר של טראומה ,ההיבטי הנפשיי של הכאב המתמש!,
תפיסת הכאב הכרוני בראי ההיסטוריה ומצב הידע באשר לדרכי התמודדות עמו כיו
ובראייה לעתיד .הספר יכול לשפו! אור על התופעה ומורכבותה ,ובשל כ! הוא תור ג
לאנשי המטפלי בחולי הסובלי מכאב כרוני ומלווי אות וג לחולי עצמ.
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חיפה :פרדס 242 .2012 .עמודי
מוריה אבנימל! בחרה להציע בספר זה מסגרת מעניינת להתייחסות לתהליכי
המתרחשי בחברות ובכלכלות של ימינו .פרשנויות רבות לתהליכי אלה מוצגות
בספרות האקדמית ,בספרות העיו ובכתיבה העיתונאית כאחד .מוריה אבנימל! ,מרצה
לתחומי כלכלה וחברה במסלול האקדמי של המכללה למנהל ,מציעה פרשנות חדשה
הכורכת זה בזה הווה ועבר .באמצעות השימוש בסיפורי מהמיתולוגיה היוונית מציגה
הכותבת את פרשנותה למתרחש בעולמנו כא .בנימה ייחודית מתרחשי לה דיוני
בעוני ובאי שוויו ,בריכוזיות ובגלובליזציה וחוברי להמשגות ממלחמת טרויה ,סיזיפוס,
סיפורי מגע הזהב של מידאס ומכת הברק של זאוס .לאחר הקדמה של המחברת נפרסי
 32פרקי הקושרי בי אלה לאלה .אפשר לדו בפרשנות הסובייקטיבית של המחברת את
המציאות ,אפשר ג להעשיר את הידע וללמוד וללמד באמצעות חיבורי אלה ,אשר
עשויי לעטו( את הדיו העכשווי בניחוחות מסקרני.
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השאלה כיצד לקיי ולהבטיח את המש! קיומה של מדינת רווחה בעיד הנוכחי אינה
שאלה פשוטה ,לא בהקשר הישראלי ולא במדינות מערביות אחרות .בספר זה נדונה
תופעת הגידול בשיעורי העוני והאי שוויו בגלל גורמי שוני ,ובה תהלי!
הגלובליזציה ,שינויי בשוק העבודה ,מדיניות חברתית כזו או אחרת ואפיוני של ייצוג
פוליטי של קבוצות .עורכי הספר מעלי את הטענה כי תהליכי שוני המלווי את
החברות המערביות מאז שנות ה& 70מייצרי חלוקה דואלית של אלה הכלולי במער!
החברתי&הכלכלי ואלה המודרי ממנו .חלוקה זו מתחזקת במעי תהלי! המזי את עצמו,
והיא מושפעת בעיקר ,א! לא רק ,מביטויי של מדיניות חברתית .לטענת" ,הפוליטיקה
משנה" ) .(Politics mattersכלומר :למדיניות ולתהליכי פוליטיי אשר התרחשו
במדינות אלה השפעה דרמטית על התוצרי החברתיי .בספר נידונות סוגיות אלה
במדינות מערביות שונות דוגמת גרמניה ,צרפת והמדינות הנורדיות אשר הצליחו באופ
יחסי לצמצ אפקט דואלי זה.
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אנטוני ברטלי טוע" :בקיצור ,ספר זה הוא ספר שעניינו מדיניות ציבורית א! הוא מתייחס
למינהל הציבורי באופ רציני" )עמ'  .(2החיבור אינו טריוויאלי; פעמי רבות נוטי
בספרות האקדמית להפריד בי מדיניות ציבורית למינהל ציבורי ,א( שמדובר ,במידה
רבה ,בשני צדדי של אותו מטבע .בספר זה מציע הכותב דיו תיאורטי במוסדות,
בארגוני ובמנגנוני אשר מרכיבי את אופני המשילות של המגזר הציבורי .הספר נחלק
לשני חלקי :בחלקו הראשו מציע הכותב דיו במסגרת התיאורטית של הכלכלה
הפוליטית ,ועוסק בי היתר במודל המנהל&סוכ ,שאלות של ביזור וניטור פעילויות של
סוכנויות בירוקרטיות )בעיקר באמצעות שימוש בדוגמאות מארצות הברית( .חלקו השני
של הספר עוסק בהשלכות ההקשרי התיאורטיי על שאלות שמנהלי במגזר הציבורי
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מתמודדי אית .הדיו נסוב סביב סוגיות שונות ,דוגמת שיתופי פעולה ע ספקי בעיד
של מיקור חו ,,האיזו בי מגוו אינטרסי ,שיקול דעת ואחריותיות של מנהלי במגזר
הציבורי.

