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ïåùàø ïåéò
:÷ãö ìù íéìëéäá äð÷éæ
ïåéìòä èôùîä úéá ú÷éñôá úåðìéâå íéð÷æ
ïåøåã ìàøùé

תל אביב :רסלינג 202 .2013 .עמודי
ד"ר ישראל )איסי( דורו ,ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה ,מציג בספר זה את
האופ שבו מצטיירת הזיקנה בפסיקת בית המשפט העליו .הכותב מתמקד בשש פסיקות
של בית המשפט תו $שהוא בוח את תופעת הגילנות – האופ שבו החברה מתייגת את
האנשי הזקני בה – ג בי כותלי בית המשפט .ספר זה מציג נקודת מבט ייחודית
המחברת בי עול המשפט לבי מדעי הזיקנה )גרונטולוגיה( ,והוא חשוב לכל מי שעוסק
באוכלוסייה הזקנה .ואול נוכח הארכת תוחלת החיי והגידול בשיעור האוכלוסייה
הזקנה בישראל ,בדומה לארצות רבות בעול ,מחד גיסא ,ונוכח תפיסות שגויות ודעות
קדומות כלפי אוכלוסיית הזקני מאיד $גיסא ,ראוי שהוא יהיה לעניי לרבי.

úòéá÷ ìù úéèéìåôä äáéáñä
ìàøùéá úéøåáéö úåéðéãî
æøô-úåãâ äîìàå øùåà øôéð'â ,øåð-ìâ ÷çöé

ירושלי :הוצאת מאגנס לימוד 270 .2012 .עמודי

הפוליטיקה ,כפי שמודי המחברי בגב הספר ,נתפסת בהקשר הישראלי ,ואולי לא רק,
כדבר שלילי .אבל כא בספר זה ,ובכלל בעולמ של אלה המבקשי לחולל שינוי
מדיניות ,ההתייחסות לפוליטיקה ולמערכת הפוליטית היא נייטרלית .זאת משו
שהמערכת הפוליטית היא הזירה שבה מתעצבי תהליכי מדיניות .בשל כ $כל עשייה
בתחומי מדיניות שזורה בצור $להבי את המערכת הפוליטית ,את שחקניה ,את דפוסיה
ואת מוסדותיה .ספר זה מציע מסגרת ללמידה של הסביבה הפוליטית בהקשר הישראלי.
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הספר נחלק לשני חלקי :בחלק ראשו מוצגי בעיקר מושגי יסוד ונושאי תשתית של
משטר דמוקרטי ,ובחלק השני מוצגות דילמות פרטניות יותר .הספר משב' חקרי מקרה,
לש הדגמת הסוגיות השונות .מתודת חקר המקרי יכולה לסייע להוראה ,בעיקר
לתלמידי בתארי מתקדמי.

:úøçà íéáùåç
ä÷éèñéèèñì éúåãéãéä àåáîä
÷ìåô äùî
(íéëøåò) ìàéøæò ãåãå øìðù øîú

ירושלי :הוצאת מאגנס 387 .2012 .עמודי
סטטיסטיקה והדיו בה ה בבחינת איו על חלק לא מבוטל של הלומדי .בעיד שבו
אנשי מקצוע ,מעצבי מדיניות ,מנהלי במגזר הציבורי בכלל ובשירותיי החברתיי
בפרט נדרשי יותר ויותר להישע על נתוני לש עיצוב מדיניות ויישומה ,נראה שהבנה
טובה יותר בתחומי אלה היא משתנה חשוב .פרופ' פולק ,מרצה באוניברסיטה העברית
בירושלי ,מלמד שני רבות תחו זה .הספר מציע אשנב למה שמכנה הכותב "הנשמה
של הסטטיסטיקה" ,ובכ $מבטא את הניסיו להסביר את ההיגיו הסטטיסטי בצורה
הנשענת פחות על המורכבות המתמטית .מטרתו לאפשר ראייה ביקורתית בדבר השאלה
מה נית או לא נית לבצע באמצעי סטטיסטיי .הספר מיועד בעיקר לסטודנטי
הלומדי בקורסי מבוא ,א $נראה שהוא עשוי לתרו ג לאנשי מקצוע המבקשי לחזק
את הבנת בתחומי אלה.

Young Men in Israeli
Haredi Yeshiva Education
The Scholars' Enclave in Unrest
Yohai Hakak
Boston: Brill. 2012.189 pages

יש פער בי מאפייני האוכלוסייה החרדית והתנהלותה לבי האופ שבו תופסי אותה
אנשי מחו' לקהילה .יוחאי חקק מתמודד ע פער זה בכ $שהוא נות ביטוי להיבטי
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הפחות ידועי של החברה החרדית .משימה זו חשובה בעיקר לאנשי אשר מעצבי
מדיניות בתחומי שוני הנוגעי לאוכלוסייה החרדית ולכאלה הפעילי ומטפלי בה.
בספרו זה מתמקד הכותב בישיבות ליטאיות בישראל ובחברת הלומדי בה .כמי שהיה
בעברו עיתונאי ועובד סוציאלי ,והיה במגע ע האוכלוסייה החרדית מאז ראשית שנות ה*
 ,90מעניק חקק לקוראיו צוהר להבנת עול הישיבות ,לשינויי שחלי בו )גידול במספר
הלומדי ,הפער בי תפיסת המצוינות לאי ההתאמה ולתהליכי הנשירה של חלקי
מהלומדי וכו'( ולדרכי ההתמודדות והרטוריקה שצמחה כדי לתת לה מענה.

Evaluation for the Real World:
The Impact of Evidence in Policy Making
Colin Palfrey, Paul Thomas, & Ceri Phillips
Bristol: Policy Press. 2012. 248 pages

פעמי רבות מוש הדגש בתוכניות מדיניות על הדיו בשאלה מה רצוי לעשות ,באיזה
כיוו או חלופה כדאי לבחור ומה מידת ישימותה .בפועל מדיניות ציבורית היא מוצר
מתהווה שדורש תהלי $של היזו חוזר לאחר הערכה של פרויקטי קיימי .ועל א,
האמור לעיל ,מחקרי הערכה באר' ובעול אינ נפוצי די .שלושת החוקרי חברו
לכתיבת הספר המזמי את הקוראי לבחינת התפתחותו של מושג ההערכה והשפעותיו
על מדיניות ציבורית הלכה למעשה .הספר מציג מער $מפורט של סוגיות אקדמיות
ופרקטיות ,ובה המושג בהקשר האקדמי ,זיהוי ההזדמנויות והבעיות באיסו ,נתוני
וניתוח ,הערכה ביקורתית של קריטריוני להערכה הנהוגי במחקרי מסוג זה ,השפעת
האקדמיה על הפרקטיקות של הערכה בפועל .הכותבי מדגישי שה מבקשי למקד את
הדיו בחיבור שבי הזירה האקדמית לבי הערכה ב"עול האמיתי" .הדיו בסוגיה נעשה
בעיקר בהקשר הבריטי והאמריקני.

