
  157 

íéùãç íéøôñ úøé÷ñ 

èäì àéäéì úëéøòá 

úåîåçì ãòáî õéöäì : 

úåøåâñ úåìéä÷á âåæ úåðá éôìë úåîéìà 

íäù úøôà 

  עמודי�192. 2012 . בנגבהוצאת אוניברסיטת ב� גוריו�: באר שבע

1מלי שחורי ביטו�: סקרה

 

 

תופעה של נשי� החשופות לאלימות מצד בני זוג� בארבע קהילות את ה בוח�הספר 

על , המחברת השכילה להציג את הייחודיות של כל קהילה. קטיביסטיות שונותקול

 ההבנה ובה בעת הקפידה להדגיש את, מאפייניה ועל אופ� התמודדותה ע� התופעה

 . בכל המעמדות ובכל העדות, תופעה הקיימת בכל החברות, "אלימות היא אלימות"ש

מתארי� את תופעת האלימות  ה, פרק מבוא וארבעה פרקי�,הספר כולל חמישה פרקי�

  משנהפרק המבוא כולל ארבעה פרקי. כלפי בנות זוג בארבע קהילות חברתיות שונות

בשלושה מה� ימצא הקורא הגדרות והסברי� . שלאחר מכ�המהווי� בסיס לפרקי� 

המשנה פרק . לתופעה של אלימות כלפי נשי� ותיאור מפורט של מאפייני קהילה סגורה

בחלק זה . בשאלה מדוע נשי� מוכות נשארות במסגרת המתעללתט וריהרביעי ד� בפ

מפגש ע� ה. פני האישה המוכהלאת המשוכות והמכשולי� העומדי� מונה המחברת 

. מתואר בהרחבה, "ליתאהמשוכה הלג ", כלשו� המחברת,מערכות האכיפה והשיפוט או

ל האישה שה� מנת חלק� ש,  הכלכליי� והרגשיי�, הקשיי� החברתיי�מוצגי�בהמש" 

_____________ 

המרכז , מלמדת במחלקה לקרימינולוגיה. ר מלי שחורי ביטו� מרצה בכירה ומטפלת זוגית ומשפחתית"ד 1
בי� תחומי המחקר שלה עוסקת שחורי ביטו� באלימות . האוניברסיטאי אריאל בשומרו� ובאוניברסיטת בר איל�

 . לט לנשי� מוכותמאמרה האחרו� בתחו� עסק בנשי� ששהו במק. במשפחה

Shechory, M. (2012). Attachment, coping, and romantic feelings among battered women in 
shelters. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. On line:  
http://ijo.sagepub.com/content/early/2012/02/07/0306624X11434917 
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הפרק . המבוא מגובה בסקירה של ספרות תיאורטית ומחקרית מקיפה ביותר. המוכה

משתרע " משוכה הלגאלית" תיאור הלמשלכ" . רב מדי  לעתי�,מפורט וגדוש במידע רב

נית� היה לצמצ� בחלקי� שאינ� נוגעי� ישירות לנושא הספר שנראה .  עמודי�#20על כ

 להמעיטאי� בהערה זו כדי , ע� זאת). 27#31 ' בעמ‰Â�ÎÂÒÓ‰ ÈÏÎ ˙Î¯Ú˙ הראו לדוגמ(

 . הספרהבנת פרקי צור" בחשיבות המידע שנית� ל

.  פרקי משנהשבעההוא כולל . הפרק הראשו� עוסק באלימות כלפי נשי� בקהילה החרדית

חברה המורכבת ,  הראשוני� סוקרי� את מאפייני החברה החרדית המשנהשלושת פרקי

נית� למצוא ,  על א( המורכבות וההבדלי� בי� הזרמי� השוני�.מחצרות ומזרמי� שוני�

 כמו ג� יחס ,תפקידי מגדר.  מקומה ותפקידיה של האישהדברמאפייני� משותפי� באצל� 

 אי הסימטריה ואי מתוארי� בהרחבה תו" שימת דגש על ,היהדות לנישואי� ולגירושי�

 האלימות נגד בנות זוג הרביעי מתאר אתהמשנה פרק .  המאפייני� חברה זו�השוויו

בעזרת ממצאי מחקרי� שוני� והצגת ממצאי ניתוח תוכ� של ראיונות ע� . בחברה החרדית

ובעיקר את , פני האישה המוכהלממחישה המחברת את המשוכות העומדות ,  המגזרותנש

החברה החרדית "]...[, )78' עמ" (אצלנו דברי� לא יוצאי� החוצה"המשוכה החברתית 
החמישי עוסק במנגנוני המשנה פרק ). 80' עמ" (ר את הבעיות בביתמשתדלת לפתו

)  למשלמשמרות הצניעות(והבלתי פורמליי� )  למשלבית די� רבני(הפיקוח הפורמליי� 

 לש בהקשר אלה של גורמי� �מעורבותמתבטאת  אי"המחברת מתארת . בחברה החרדית

נושא של גישור ויישוב  השישי מציג בהרחבה יתרה את הפרק המשנה. נדונההתופעה ה

לטעמי היה מקו� למקד את הדיו� בהקשר .  לא תמיד בהקשר של המגזר החרדי,סכסוכי�

פישור בחברה הגישור ותהליכי האור יתדר"  ועדיי�, ה הכוללת של הנושאי ופחות בראיזה

 באופ� טבעי המובילה, של הסוגיה ביותר ההירב הבנה תאפשרתמ) 98#102' עמ(החרדית 

 בצל 'פמיניז� יהודי'הא� נית� לדבר על "חלק זה ד� בשאלה . חרו� של הפרקלחלקו הא

נותרת ללא מענה חד משמעי או כפי זו שאלה ). 102' עמ" (?מנגנוני הפיקוח החרדיי�
כיו� עדיי� קשה לומר א� יש אפשרות ליחסי� תקיני� בי� יהדות : "שאומרת המחברת

פנה זמנית חולפת ואולי א( כאל תנועה היהדות מתייחסת לפמיניז� כאל או. לפמיניז�

 ). 107' עמ" (קיצונית שיש להתגונ� מפניה

ג� פרק . א נושאו של הפרק השנייאלימות כלפי בנות זוג בחברה הפלסטינית בישראל ה

הממחישי� בצורה בהירה את המשמעות של נשי� מוכות , זה מלווה בדוגמאות ובמחקרי�

 פרקי המשנה. פרקי משנהולל פרק זה שבעה כ, בדומה לפרק הקוד�. ערביתהבחברה 
 כדי , נשי� מוכות בחברה הערבית לעבורשעלהראשוני� מדגישי� את המשוכות 

מנגנוני הפיקוח , המשטר הפטריארכלי, תפקידי המגדר: להתמודד ע� האלימות נגד�

עוד עוסק הפרק בעמדות ובלגיטימציה . הוהמשמעות של כבוד המשפחה על כל מורכבות

שמירה " – ערכי החברה הפטריארכלית מתנגשי� �בהשבמצבי� , ת כלפי בנות זוגלאלימו
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 –) 126' עמ..." (שלמות המשפחה והסולידריות המשפחתית, על שמה הטוב של המשפחה

 .  על האישה�הגל ע� הצור"

את סיפוריה� של נשי� ) 127' עמ( החמישי מציג באמצעות חקר מקרה פרק המשנה

לי� שהעזו לשבור את קשר השתיקה ולהתלונ� במשטרה על פלסטיניות ממזרח ירוש

 לתפיסה הרווחת וכ�הסיפורי� פותחי� צוהר לתמונת מצב קשה .  זוג�ניאלימות מצד ב
מי שפונה למשטרה במקרה , מנקודת מבטה של החברה הערבית המסורתית בישראל"ש

 השישי  המשנהפרק). 142' עמ" (של סכסו" כאילו אומר כי בכוונתו להסלי� את הסכסו"

דר" מסורתית זו לפתרו� סכסוכי� . עוסק בסולחה כאמצעי לפיקוח על אלימות כלפי נשי�

 המחברת בהקשר זה. בעיקר בחברות שבטיות מוסלמיות, שני�ב כבר מאות נוהגת

ועומדת על ,  שתואר בפרק העוסק בקהילה החרדית, הסולחה לתהלי" הגישורמקבילה בי�

בתהלי" ואילו  ,רה של נפגעת העֵבה לקוליש מקו�י" גישור תהלב :הבדל מהותי ביניה�

את חותמת לבסו( המחברת .  וקולה לא נשמע,רהנפגעת העֵבגברי� מייצגי� את הסולחה 

 החל , את השינויי� שחלו במהל" השני�כשהיא סוקרת, הפרק בנימה אופטימית משהו

� לנשי� ייסטיהקמת ארגוני� פמינב המש" ו#1993הקמת המקלט לנשי� ערביות בב
. אוכלוסייה הנדונהל בנוגעבמהל" קריאת הפרק תהיתי לא אחת . יהודיות ופלסטיניות

.  מסוי� יצרה בלבול‡Ï‡¯˘È· ˙È�ÈËÒÏÙ‰ ‰¯·Á· ‚ÂÊ ˙Â�· ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈÏכותרת הפרק 

החברה  " עלולעתי�) 112, 109' עמ" (החברה הערבית בישראל "מדובר עלשכ� לעתי� 

לפיו מדובר ו , אי� בכ" כדי לפגו� בהבנת הרעיו� המרכזי.)112, 111' עמ" (הפלסטינית

 .  היה מקו� לאמ2 הגדרה אחידהאבל, בחברה קולקטיביסטית בעלת מאפייני� ייחודיי�

עולי קווקז ,  עוסקי� באלימות כלפי בנות זוג בקרב שתי קבוצות של עולי�#4 ו3פרקי� 
  מתארתהמחברת,  מצומצ� יותר(היקא� כי ב, בדומה לפרקי� הקודמי�. ועולי אתיופיה

את מעמד� , את המבנה המשפחתי הייחודי לכל קהילה, את מאפייני הקהילות הללו

המחברת מתייחסת ג� למשמעות . החברתי של הנשי� ואת האלימות כלפי בנות הזוג

קטע ה.  בעת המפגש ע� החברה המערבית הדמוקרטית עוברי�העולי�שהשינוי החברתי 

 בעיני סיכו� הוא, פרק על הקהילההחות� את ה , האישה האתיופיתלש ההמתאר את קשיי

שגרה , אור מצמרר של אישה ממוצא אתיופיי ת:שיכול היה להתאי� לכל אחת מהקהילות

בזכות תושיית� של שתי מורות . באתר קרווני� וסבלה במש" שני� מנחת זרועו של בעלה

 . כותחיילות ששמעו על מצוקתה היא הגיעה למקלט לנשי� מו

בספר זה ביקשנו להצי2 אל מעבר לחומות גבוהות של : "באפילוגכ" המחברת מסכמת 

מוקדו של ספר זה ] ... [.שנבנו במהל" מאות שני� של שלטו� פטריארכלי מסורתי, סגירות

' עמ" (הוא הנשי� החשופות לאלימות מצד בני זוג� בכלל ובקהילות סגורות אלו בפרט

 ד� באחת הבעיות ÂÓÂÁÏ „Ú·Ó ıÈˆ‰Ï˙הספר . ה ללא ספקמטרתו של הספר הושג). 176

אלימות  –החברתיות המעסיקות כיו� את החברה בכלל ואת החברה הישראלית בפרט 

התרבות המיוחסי� לכל ומנטליות ההבדלי . הספר מספק חומר רב למחשבה. כנגד נשי�
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עיה מגזר מצריכי� בחינה מחודשת של הגדרת התופעה של אלימות כלפי נשי� כב

 של �הצור" בהתאמת המדיניות לייחוד. חברתית ומת� מענה לאוכלוסיות ייחודיות

במדינת ישראל נוספו בעשורי� : "זההאוכלוסיות המדוברות עולה ג� מהמשפט ה

שנועדו להגדיר מחדש את האלימות במשפחה , האחרוני� הסדרי� חוקיי� ומוסדיי�

#בקרב קהילות תרבותיותמערכות אלו נתפסות . לח� בהיכבעיה חברתית ולה

קולקטיביסטיות החיות ופועלות בישראל כמאיימות על הסדר החברתי הקיי� ועל מערכת 

על , מדינת ישראלהרחיבה אכ� במהל" השני� ). 172' עמ" (הקודי� העומדי� מאחוריו

 ועדיי� ,תופעה של אלימות במשפחה והכאת נשי�את קשת המעני� ל, מוסדותיה השוני�
 והבעיה חריפה יותר בעיקר ,הביקוש גבוה מההיצע. ומות ובמקלטי�מחסור במקיש 

 .  ד� בה�הספרשבהתייחס לאוכלוסיות 

מסוג זה ובהיק( בעברית  ספרי� שחסרי� בההספר מעניי� וחשוב בפרט בישראל , לסיכו�

 שזכו להתייחסות מועטה במקומות אחרי� ,הכותבת מתייחסת לסוגיות חשובות. כזה

זהו ספר ). כפי שנית� לראות מהאזכורי� המופיעי� בספר(ישראל בספרות המחקרית ב

 ועשוי להיות ,הוא מתאי� לקהל קוראי� מגוו�. היכול לשמש בסיס טוב להבנת הנושא
לקהל הרחב המתעניי� בתחו� וא( לכאלה שסבלו , לסטודנטי�, לעזר רב לאנשי מקצוע

ית� וספר זה יוביל לכ" מי י. וסובלי� מהתעללות ומסתגרי� מאחורי חלונות מוגפי�

, )7' עמ" (פתחי את החלונות על מנת שיוכלו לשמוע את זעקותיי", כאשר מכי� אות""ש

 . כלשו� המחברת
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  עמודי�204 .2011 .הוצאת אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב: באר שבע

1נעמי גל: סקרה

 

 

א האלימות במשפחה תופס בשני� האחרונות מקו� מרכזי ונרחב במחקרי� הרבי� נוש

ר אפרת שוה� הד� באלימות כלפי בנות זוג "לאחרונה יצא ספרה של ד. באר2 ובעול�

 ובשנה האחרונה העיתונות הישראלית מוצפת ,) סקירה במדור זהורא(בקהילות סגורות 

 2011ני� שהתפרסמו בחודש נובמבר מנתו. את נשותיה� ורצחש � על בעלי�בסיפורי
 ועד ,)התופעה: להל�(ידי בני זוג� ביה מתמדת במספר הנשי� שנרצחו יחלה עלש ,נמצא

 . קרוב משפחהבידי ידי בני זוג� או ב נשי� 23  מתחילת אותה השנהחודש נובמבר נרצחו

 ארנו� אדלשיי� משמש מורה דר" 'מחקרו המעמיק של פרופעל רקע תופעה קשה זו 

בה� אישה עלולה להירצח שהערכת המסוכנות של מצבי� במסייע במידת מה בזיהוי וו

 . ידי בעלה או ב� זוגהב

אבחו� שני סוגי אישיות של : �ישני חידושי� מרכזישהספר מציג לטעמי אקדי� ואומר 

מהל" הדיו� בתופעה בקרב קבוצות מהגרי� ובמיוחד ב; "רוד�"וה" הנתי�" –הרוצח 

 כפי שהוא בא לידי ביטוי בחברה ,יארכלית לחברה מודרניתמעבר מחברה פטרה

 . הישראלית

,  ד� בתופעה)1#5י� פרק(החלק הראשו� : נית� לחלק את המחקר לשלושה חלקי� עיקריי�

 )6#10פרקי� (החלק השני . ווצרותהיחיפוש אחר הסברי� להבגורמי הסיכו� וב, שכיחותהב

" חילול כבוד המשפחה"ופעת רצח על רקע תה�  בשרווחתד� בשתי אוכלוסיות ייחודיות 

החלק השלישי מסכ� שני מחקרי� אמפיריי� עדכניי� . ובקיומה של התופעה בקרב עולי�

 ומשווה בי� התופעה בישראל לבי� מדינות ,)ער" אדלשטיי� עצמומה� אחד (בנושא 

 . אחרות

רוצחי בת טיפולוגיה חדשנית ומעניינת לסיווג מסודר של מציע בחלק הראשו� הכותב 

בחלק . הרלוונטיי� ג� לחברה הישראלית,  הנשענת על מחקרי� רבי� שנערכו בעול�,הזוג

_____________ 

ר ועורכת הדי� נעמי גל מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית באשקלו� ומתמחה "ד  1
? �ÌÈ˘� „‚� ˙ÂÓÈÏ‡ :‰ÈÈËÒ Â‡ ‰Ó¯Â: ספריה שראו אור. מחקריה עוסקי� בהגירה ובמגדר. במשפט הפלילי

 ,The Sephardim of Sydney: Coping with political and social pressures; )2003(הוצאת הקיבו� המאוחד 
Sussex Academic Press (2005) ,הד� בי� השאר במשפחה במעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית. 
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.  כאשר הרוצח מתאבד לאחר רצח בת זוגו,התאבדות#זה הוא ג� ד� בתופעה של רצח

 מכלל מקרי הרצח #90% כ:כלומר ;התופעה היא מגדריתשהנתוני� הסטטיסטיי� מראי� 

ומתו" אלה רצח בת זוג בתו" המשפחה הוא השכיח ביותר  ,ידי גברי�בשל נשי� בוצעו 

 כמו פטריארכליות ,המניעי� העיקריי�את אדלשטיי� סוקר את גורמי הסיכו� ו). 19' עמ(

גיל ומסגרת , מוצאעל פי הוא מונה את קבוצות הסיכו� . סמכותמהנובעת מתרבות ו

מושפעת " ה,קנאהחוקר מקדיש מקו� נרחב לדיו� בנטייה ל. היחסי� בי� בני הזוג

סיונו האישי של ימנומהרקע המשפחתי , חברתיי� ומגורמי אישיות#מהיבטי� תרבותיי�

ההחלטה לרצוח שהיו� מקובלת התפיסה ). 46' עמ" (האד� במערכות יחסי� רומנטיות
המרכיב (ביצוע הרצח כ" ג�  ו היא החלטה רציונלית)רההמרכיב הנפשי של העֵב(

 .Passive vsי� מציע תפיסה אחרת לבסיס התיאורטי של  אדלשטי.)רההעובדתי של העֵב
Aggressive Personality Disorder , המאבחנת היבטי� פסיביי� הפרעת אישיות

  זאתנית� לקשור). 66#67'  עמ,#3 ו2לוח (והיבטי� אקטיביי� באישיותו של הרוצח 

ת בת הזוג על  שניה� רוצחי� א;"הרוד�"ו" הנתי�",  שני טיפוסי� עיקריי�בי�להבחנה 

אצל הנתי� התלות :  שניה�אצלכאשר גור� התלות מרכזי , רקע רצונה להיפרד מה�

 .  כאשר אי� לו במי לשלוט, ולרוד� אי� קיו�, על קיומוותהנטישה מאיימחרדת הרגשית ו

בהסתמכו . חודית של רצח בת זוג והתאבדות הרוצחימכא� עובר החוקר לדו� בתופעה הי

 הוא סוקר את שכיחות ,)Liem & Roberts, 2009(רוברטס  ליא� ועל מחקר� של

התאבדות היו # ממקרי הרצחי�שני שליששהמתאבד ומציי� #מאפייני הרוצחואת התופעה 

התאבדות ה� בלתי צפויי� יחסית למקרה #ממצא מעניי� הוא שמקרי הרצח. מתוכנני�

 גלויי�  סיכו�שבקרב רוצחי� מתאבדי� יש פחות גורמימשו� זאת , רצח ללא התאבדות

  כאשר היחסי� הזוגיי�, זודר"רוצחי� מתאבדי� נוקטי� . כמו הרשעות קודמות, לעי�

במקרה כזה רצח ו, הגבר מאשי� את עצמו בבחירת האישה הלא נכונה. נכשלו מבחינת�

בניגוד למדיניות ). 90' עמ, 4לוח ; 82' עמ(האישה וההתאבדות הרוצח מובני� יותר 
יש לדעתו להתייחס לקבוצה זו של ,  כבשני אירועי� נפרדי�המקובלת הדנה בתופעה

יחיד יכול להיות ש משו� ,מתאבדי� כתופעה בעלת תכונות פסיכולוגיות ייחודיות#רוצחי�

דה גר� לרוצח יאוש לרצונה של האישה בפֵריקשירת ה: " ובעונה אחתי בעתנרצחני ואובד

תמות נפשי ע� ' זו מדובר ב מבחינה].... [לראות בה את הגור� היחיד לייאושו זה

 ). 94' עמ" ('פלישתי�

 בשלהחלק השני ד� בתופעת ההגירה המביאה לעלייה ברמת האלימות כלפי האישה 
בתהלי" זה מערכת היחסי� הדומסטית . מעבר מחברה פטריארכלית לחברה מודרניתה

שלטו� באשתו  כאשר הגבר שולט , מחלוקת תפקידי� קשיחה ביותר:מוגדרת מחדש

החוקר מסכ� .  המעניקה לה זכויות והגנות שונות,לחלוקת תפקידי� דיפוזית יותר, לטמוח

 .  מאלימות שהלכה והסלימה ע� הזמ�ו מרצח בנות הזוג נבע#60%ש
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 הטיפולוגיה היחידה שנערכה בישראל לאבחו� הסלמת :אדלשטיי� מציי� עובדה מפתיעה

 אסירי� שרצחו או 15נות ע� אלימות אשר הובילה לרצח בקרב עולי� התבססה על ראיו

וזו מציעה שלושה סוגי� של רוצחי בת ). Elisha et al., 2009(ניסו לרצוח את בת זוג� 

 מתקשרת אלישעטיפולוגיה זו של . האוהב הכפייתי שננטש והערי2 המכניע, הנבגד: זוג

 ,)102' עמ, 5לוח ( "הרוד�"ו" הנתי�"היטב לטיפולוגיה החדשה שהחוקר מציע של 

 . פרופיל של הרוצח הפוטנציאליביצירת כולה לסייע באבחו� ווהי

ייחוד� של אלה הוא . החוקר ד� ג� באוכלוסיות ייחודיות בהתייחס לתופעת רצח בנות זוג

רצח על חילול באוכלוסיות שבה� רווח . דתיי�#שהצדקת הרצח נגזרת מצווי� תרבותיי�

שה י המקרי� הארובב. נות זוגברצח נשי� ולא ברצח בבדר" כלל כבוד המשפחה מדובר 

 היא נרצחתרק במקרי� נדירי� ו ,)דוד, אח, אב(משפחת המוצא שלה בני נרצחת בידי 

כאשר הוא  . ורוצח אותה אמתמוצא את אשתו נואפת ע� אחר בזמ�כשהוא  ,הבעלבידי 

 ברוב מוחלט של המקרי� בעול� רווחתתופעה זו . התנהגותו מתקבלת בהבנה, עושה זאת

 , המתייחס לכבוד הגבר,"שאר(" מצביע על הבחנה מעניינת בי� המושג החוקר. המוסלמי

 , כבוד האישה,"עירד"לבי� המושג , שגי�י חברתי ואפשר לשפרו על ידי המעמדהנובע מ
חסא� מנר . ונית� רק להפסיד אותו, הנקבע על ידי התנהגותה המינית וצניעותה של האישה

 וכאשר זו פוגעת בגופה על ידי ," גופה של האישהמסבירה שכבוד הגבר עובר דר) 1999(

 כא� מנגנו� הפיקוח העיקרי על 2. התנהגות זו פוגעת בכבוד הגבר ובכבוד המשפחה,ניאו(

 והאיו� בפגיעה קטלנית במי שתעז להפר את פרסו� מעשיה בציבורהתנהגות האישה הוא 

 . הכללי�

לובליזציה שהביא להגירה של  החוקר מצביע על תהלי" הג,אוכלוסיית המהגרי�באשר ל
הוביל לגידול בשיעורי הרצח ומיליוני בני אד� מחברות פטריארכליות לעול� המערבי 

הנתו� מעניי� בעיקר נוכח ). 128' עמ(בקרב מהגרות בהשוואה לנשי� ילידות המדינה 

נתו� מפתיע הוא שלמרות . סטוריה של רצח נשי�יבאר2 המוצא לא היתה השהעובדה 

כמעט אי� ספרות מחקרית המתייחסת לרצח ,  בתחו� ההגירהרכורבי� שנעהמחקרי� ה

אובד� הסמכות והכבוד של הבעל , דחק התרבות, הקונפליקט התרבותי. נשי� מהגרות

כל אלה גורמי� לתסכול , יציאת האשה לעבודה, אבטלה, קשיי קליטה, בתא המשפחתי

 תלותו של הבעל בפרנסת בושה בשללדיכאו� ול, קנאה מיניתל, לקנאהוהול" וגובר 

 במיוחד , שלעתי� מסתיימת ברצח האישה, להסלמת האלימותובסופו של דבר ,האישה

ת ישוב גור� הנטישה של האישה בקרב אוכלוסי.  הבעללעזוב אתכאשר זו מאיימת 
 .  שמסתיימת לעתי� ברצח,המהגרי� הוא גור� מרכזי בהסלמת האלימות כלפיה

_____________ 

 . 98�112' עמ, 2003, גל. חס� בתו� נ' מ  2
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של בני הזוג לבי� רמת ) התערות בתרבות המקומית(רציה לטווהחוקר קושר בי� רמת האק

לטורציה אצל שני בני הזוג וכאשר רמת האק. האלימות כלפי בת הזוג בקרב המהגרי�

לטורציה וא" כאשר רמת האק,  רמת האלימות נשארת כפי שהיתה באר2 המוצא,נמוכה

. הגבוהה ביותר רמת האלימות של הגבר כלפי אשתו היא ,של הגבר נמוכה מזו של האישה

אותה החוקר סוקר שממצא זה תוא� להפליא את רמת האלימות בקרב הקהילה האתיופית 

 ולטורציה ותוצאותיו שהביאוהוא ד� במאפייני תרבות המוצא ובתהלי" האק. לעומק

 . ידי בעליה�בלהסלמת האלימות המסתיימת לעתי� ברצח הנשי� 

אובד� סמכות הקייס לפית המורחבת ופירוק המשפחה האתיוהביא ללטורציה והאקתהלי" 

שבעבר סייעו בנטרול מצבי אלימות חמורי� של הבעל , )זקני העדה(והשימגלו2 ) ה�והכ(

תהליכי� אלה העניקו כוח רב לבעלי� מול . כלפי אשתו ושמרו על הסדר החברתי

 שלא תופעות,  שנשותיה� בוגדות בה�דוחשולהחלו להפגי� קנאה מינית ואלה , נשותיה�

אישה ששודכה # וגילה הצעיר של הנערה" בעבר בשל התבססות הנישואי� על שידווהי

 בקהילה אוסר הנוהג קוד הכבוד ,בדומה למיעוט הערבי. לגבר המבוגר ממנה בשני� רבות

 כאשר חינו" האישה , כ" ג� ביחסי מרות בי� בעל לאישה;לערער על בעל הסמכות
בקרב משפחות שחוו שנמצא . מטיביתבאמצעות אלימות מסוימת נחשב להתנהגות נור

לטורציה של הגברי� נמוכה מאוד ודרגת האקהיתה ידי הבעל  נרצחה באלימות והאישה

  הרווח המגדרי�הגבר האתיופי מודע לשוויו. לטורציה של הנשי�וביחס לדרגת האק

אשר עליה התחנ" ושאידיאולוגיה הפטריארכלית ל עומד בסתירה ה ז�א" שוויו, בישראל

ידי החוקר היא בנקודה חשובה בעיני וא( מודגשת . נלח� בישראל הוא שכיותההמעל 

ההתנהגות הפטרנליסטית של הרשויות כלפי יוצאי העדה האתיופית ויישוב� בערי 

מהוות מובלעות אלה  .עולי� מארצות המזרח כמו הפיתוח בקרב אוכלוסיות מוחלשות

לגבר מדיניות זו אפשרה .  של תרבות פטריארכליתאת הנצחתה המאפשרות ,אתניות

 כאשר ,זאת ועוד. במידה רבה מרחב תמרו� נוס( בניסיונו לשמר את מעמדו האבסולוטי
ה� הזניחו את הטיפול בגברי� שללא , הרשויות מאמצי� רבי� בהעצמת הנשי�השקיעו 

אובד� הסמכות של ל, "להיפו" תפקידי�"כל אלה הובילו . כבדספק עברו הל� תרבותי 

מוגבלות ליכולת ביטוי מוגבלת בגלל , דחק תרבותל, דיכאו�ל, אכזבהל, הביתהבעל בתו" 

ככל . שענות על עבודת האישהיהלאבטלה ול, תלות בילדי המשפחה ובאישהלהשפה ו

 ואלה האחרונות , כ" ה� הכבידו את נחת זרוע� על נשותיה�,תסכול� של הגברי�גבר ש

מוכנות לקבל את האלימות וא( ביקשו  במקרי� רבי� לא היו –שבה�  במיוחד הצעירות –

 . שהיהוא זה שלבסו( מביא לרצח האהפֵרדה  איו� .פרדילה

כמו , כ" שינוי תרבותי. אדלשטיי� מצביע על קשר בי� דפוסי תרבות לבי� הפרעות נפשיות

 מביא את החוקר זה). 143 'עמ(תועד כגור� להפרעות נפשיות חמורות , דחק תרבות

 .בי� דפוסי תרבות לבי� הפרעות נפשיות שונותיש קשר הדוק שלמסקנה 
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בקרב העולי� מאתיופיה התאבדו או ניסו להתאבד שממצאי המחקר בישראל מראי� 

 עור זה גבוה משמעותית מהשיעור בקרב הוותיקי� י ש. מהרוצחי�50%לאחר הרצח 
 מהנרצחות חוו אלימות י�כשני שליש; )32%(ובקרב העולי� מחבר העמי� ) 34%(

 רק ,הדרישה לגט ותלונה במשטרה,  כמו קנאה,הזרזי�. ה בשכיחותה ובחומרתהשהסלימ

 ערה � היאהאישה מתלוננת או שאיאי� במקרי� רבי� . חיזקו את רצו� הבעל לרצוח

הפחד שדיווח בשל  וא�עליה� התחנכה שבשל הנורמות התרבותיות א�  ,לשירותי הרווחה

, כלכלית, משפטית, יתסמבחינה פילהסב לה נזקי� חמורי� פורמלי לרשויות עלול 

 הימצאות האישה בשלב גבוה יותר מהגבר בתהלי" :לסיכו�. חברתית ומשפחתית
 .  מעלה את הסיכו� לאלימות ולאלימות קטלנית מצד הגברהאקולטורציה

 , זו מהאזור האירופי: בי� שתי אוכלוסיותמבחי� החוקר ,באשר לעולי� מחבר העמי�

 , שעלתה מכפרי� ומאזורי� מרוחקי�, מהגוש האסייתיוז ו,שבאה מהערי� הגדולות

 כאשר בוחני� את התופעה ,להבדל זה משמעות רבה. המאופייני� בתרבות פטריארכלית

בעוד שאלה מהמדינות האסייתיות שימרו את המסורת הפטריארכלית . בשני המגזרי�

 קדמיתהעולי� מהגוש האירופי בעלי השכלה א, בדומה למשפחה האתיופית, יתוהדת
עולי לו זכו שג� כא� החוקר מייחס חשיבות ליחס השונה .  ושני בני הזוג עובדי�,ברוב�

הרשויות ישירות לערי קלטו  בעוד שאת קבוצת יוצאי הגוש האירופי .שתי הקבוצות

עולי אתיופיה ועולי מרוקו לו זכו שהיחס אל עולי הגוש האסיאתי דומה ליחס היה  ,הלווי�

גברי� לשמר את התרבות כ" יכלו ה .ות והפניה לאזורי השוליי�יחס של פטרונ, בעבר

אלימות קשה שחלק ממנה עלול לבוא לידי ביטוי לעתי� ג� בתופעות של , הפטריארכלית

 מקרי הרצח של בנות זוג התרחשו בקרב העולי� מהגוש שרובהחוקר מציי� . במשפחה

הנרצחות היו מוכרות  מכלל 5%רק . תופעה שלא היתה קיימת באר2 המוצא, האסיאתי

צו הגנה הוצא רק . נתו� הנמו" משאר האוכלוסיות באר2, לרשויות הרווחה או למשטרה

י� ממצא.  זהו האחוז הנמו" ביותר של צווי הגנה מכל האוכלוסיות באר2. מהמקרי�#5%ב
מנקמת ב� הזוג או המשפחה חששו הנשי� : האפשרויות האלה על י�מצביעאלה 

מודעות אי� ה�  ; מרשויות המדינהותששוא( חה� ו� במערכת ו אמאי� לה� ;המורחבת

 בקרב רווחי� לאלה הי� מחסומי� תרבותיי� דומיש לה� ;לקיומ� של השירותי� האחרי�

נובעת מרצו�  ה זו הסיבה למקרי הרצח הרבי�יג� באוכלוסי. ה האתיופיתיהאוכלוסי

ל הנשי� הגבירה את  גבוהה יותר שאקולטורציהרמת שג� כא� נמצא . האישה להיפרד

 . כשליש מהרוצחי� ניסו או הצליחו להתאבד לאחר ביצוע הרצח. �אלימות הבעלי� כלפיה

הראשו� . בחלק השלישי והאחרו� החוקר מביא שני מחקרי� אמפיריי� עדכניי� בנושא

והשני של מחבר הספר ,  המתייחס לתופעת הרצח במגזר הערבי,)2010(שיאובי2 #של סלע

יהודי� (ישראלי� , תופעה בקרב שלוש קבוצות אוכלוסייה בישראל הד� ב,)2011(

 בי� ממצאי משווהלבסו( החוקר . עולי� מאתיופיה ועולי� מחבר העמי�, )ותיקי�

 . המחקרי� בישראל לבי� אלה שנערכו בעול�
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 והוא מהווה פריצת דר" , בתרומתו הרבה לחקר התופעההספריתרונו של , כו�ילס

.  שכמות� לא הוצגו בעבר,ולוגיות המצוינות שהחוקר מציעמשמעותית בהצגת הטיפ

בראש ובראשונה מחקר זה צרי" להוות כלי עזר חשוב ביותר לעובד הסוציאלי ברשויות 

במקומות הנמצאי� בקו החזית הראשו� , במחלקות לרפואה דחופה או במשטרה, הרווחה

ות יכולה לסייע הפנמת הטיפולוגיות השונ. שפוגש את האישה ולעתי� ג� את הגבר

 . קביעת רמת המסוכנות שהאישה נמצאת בהבבאבחו� הפרופיל של הגבר ו

תיאוריות , מכלול עצו� של מחקרי�מציג  הספר . הוא הגודשסרו� של הספריהח

על יתרונותיו מעט ובכ" מאפילי� , ומתישי� אותו הקורא עלוסטטיסטיקות שמקשי� 

 .העצומי�
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לא פחות . חברה או הוויה ללא ארגוני� וללא השתייכות אנשי� אליה�, ל�קשה לדמיי� עו

בי� בעלי עניי� , מתחי� בי� הארגוני� השוני�מ או הוויה נקיי� חברה ,קשה לדמיי� עול�

 לחוויה הנוגעבי� האד� לארגו� ובי� האד� לבי� עצמו בכל , המזוהי� ע� ארגוני�

מאוויי� , תרבויות, מה לניגוד בי� ערכי�מהווי� ב, מטבע�, ארגוני�. הארגונית שלו

משאבי� ועיצוב , השפעה, בכ" ה� משמשי� זירה למאבקי� על עוצמה. ותפיסות עול�

מקציני� ומתעצמי� , אחרותלצד תהליכי� ותופעות ארגוניות , הכל אל. התנהגות ההמו�

א(  ו,לב לבו של הספר חותר. 2"כפי שמביא אותה ישראל כ, בראי ההגות הפוסטמודרנית

הספר מתאר את הארגו� ב� ימינו ומציג שורה של . להאיר את השיח הארגוני, מצליח
הוודאות  המחבר מציע ניסיו� אנושי של התמודדות ע� אי. תהליכי� וסוגיות מרכזיי� בו

, סתירות, זו המעודדת תצפית מרתקת על הסתייגויות, שמקורה בחשיבה הפוסטמודרנית

על א( הקושי להבי� ולפענח את המאפייני� של ארגו� . יי�קונפליקטי� ורעיונות ארגונ

 : 2 להציג מספר אבחנות"מיטיב כ, פוסטמודרני

,  מפוזרות במרחב,עתירות טכנולוגיה: הופעת צורות ארגוניות חדשות וגמישות

 ארגו� ]...[; של ארעיות גוברת,  החרפת החוויה של רפיפות].... [מרובות פני�
המתמודדת כל העת ע� ,  כמתכונת להכוונת משמעויות,כיצירה לשונית מעוצבת

ביחס , ביחס למציאות(ערכי #חד# אובד� קנה המידה החד]...[; הנרטיביות שלה

כרת יוצרי� מצוקות הדורשות יוהעמימות הנ) ביחס לעתיד, לגבולות הארגו�

: קוטביי� בתו" ארגוני�# קיו� תהליכי� פרדוקסליי� ודו].... [התייחסות מקצועית

לכיוו� תכנו� מפורט ; כיוו� שוויו� מכא� ולכיוו� היררכיה גוברת ופערי כוח מכא�ל

לכיוו� הידוק שליטה ; ודקדקני יותר מכא� ולכיוו� אלתור והפתעות גוברות מכא�

 )24' עמ... (ובקרה מכא� ולכיוו� ביזור ואוטונומיה מכא�

_____________ 

מחלקה למנהל ומדיניות ה, )MPA(נהל השלטו� המקומי י ראש התכנית למוסמ
 במ,חוקר ומרצה  1
ניהול , נהליר בארי במ"במחקריו עוסק ד. אוניברסיטת חיפה, פר למדעי המדינהבית הס, ציבורית

בקשר ובניהול המשבר המתחולל בו ,  בתפיסת התושבי�,בביצועיו, בשלטו� המקומי, ות ציבוריתיומדינ
 Journal of Public(מאמריו האחרוני� עוסקי� בהתנהגות ארגונית . והמקומי המרכזי � השלטו�שבי

Administration Research and Theory; International Review of Administrative Sciences( ,
 � בשחיתות ממוסדת , )Local Government Studies(באסטרטגיות הבראה בארגוני� ציבוריי

)Public Management Review ( רשויות כושלות � Public Money(ובהתמודדות השלטו� המרכזי ע
and Management.( 
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, ותרי� ליעילותנקודת המוצא היא שארגוני� ח. ה2 עוסק בסוגיות אל"ספרו של כ

ארגוני� והעומדי� .  לארג� את המציאותשתפקיד� ,לתכליתיות ולשליטה, לאפקטיביות

פיקוח או ירידה , תכנו� מוקד�,  כגו� ניהול שיטתי,תהליכי� ארגוניי�שבראש� מניחי� 

ארגוני� והמשתייכי� , הלכה למעשה, אול�.  יניבו את התוצאות המקוות,לפרטי פרטי�

יעדי� בבמטרות ו, נהלי� שהוגדרו מראששעה בסטיות ִמ יו� ושעה ו�אליה� נתקלי� י

שהוצבו ולא הושגו כמצופה ובלוחות זמני� של פרויקטי� שלא נית� לממש� בזמ� 

לבאר ולהדגי� סתירות כדי 2 " כאתהעמדה הפוסטמודרנית משמשת . צופהובאיכות המ

, לצד דאגה, גאווה תחושות של השלמה ומעוררת בה בשעה ההכרה בעצ� קיומ� .אלה
הקורא חווה את עצמו במהל" הקריאה בכובעי� ארגוניי� . חרטה וחוסר אוני�, חרדה

כמנהיג , כמנוהל וכמנהל, כמועסק וכמעסיק, כלקוח וכחבר בארגוני�, כאזרח: שוני�

 . לעתי� ללא מודעות ושליטה, ה�ידיומוביל תהליכי� ארגוניי� וכמי שמובל ב

מהי חשיבה ,  מהי חשיבה מודרנית:הנה מקצת�; ה� רבותהשאלות הנבחנות בספר זה 

בה אנו שמהו הקשר בי� חשיבה מודרנית לדר" ? פוסטמודרנית ומה מבחי� בי� השתיי�

מהי הרלוונטיות והתרומה של חשיבה ? חווי� ומפענחי� את הארגוני� בסביבתנו
ה מ? רגוניי� לבאי� בשעריה� ולתהליכי� א,לארגוני�, פוסטמודרנית לחשיבה הארגונית

, כיצד הבניה חברתית? ה� המגבלות של הארגו� המודרני לאור ההגות הפוסטמודרנית

? ודאות משפיעי� על העשייה הארגונית קונפליקטי� ואי, גורמי� עתירי כוח, דפוסי שיח

 –מהניסיו� שרכש במגע עשיר ע� ארגוני� מגווני� את חומרי הדיו� הכותב שואב 

 כחוקר וכמרצה בתחו� הסוציולוגיה –מגזר השלישי פרטיי� ומ� ה, ציבוריי�

 יועצי� וקרוב לוודאי כמי שחווה את מכשירכ, כמפתח וכיוע2 ארגוני, והפסיכולוגיה

 . מרובת ארגוני� המשפיעי� על חיינוסביבה סביבתו כ

סקירת רעיונות  –  מגדיר את נקודת המוצא של הספרמבואה.  ושמונה פרקי�מבואספר ב

ג�  מגדיר המבוא. י�דרנית וקישור� הרלוונטי לשיח ולפרקטיקה הארגוניבהגות הפוסטמו

 מזדהה באופ� מוחלט אי� הוא :תפקידו של הכותב ביחס לנקודת מוצא זואת את מקומו ו

.  הקוראלמולתה י מתדיי� אאלא, אותה שופט וג� לא תפיסת העול� הפוסטמודרנית ע�

בפתח כל אחד . גבולותיואת  עיסוקו ותחו�את ,  מטרות הספרלהבי� את מסייע הואבכ" 

דינמיקה מול יציבות , ארגו� כטקסט,  פיקוח ארגוני:סוגיה ארגונית אחתמוצגת פרקי� מה

.  תרבות ארגונית,אולוגיהיארגו� ואיד, בזות ודחייה בארגו�, מציאות מול ארעיות, ארגונית

 דעות אחד בכל פרק פ� של חשיבה פוסטמודרנית והוגהמציג  הכותב  הפתיחהאחרי
ביטוי ל מציג ניתוח המשלב בי� הסוגיה הארגונית  מכ� הואולאחר. המזוהה ע� חשיבה זו

המחשה של הרעיונות הלקוחי� בתו" שימוש בדוגמאות ו, הפוסטמודרני הרלוונטי

 . מפרקטיקות מגוונות

בייחוד , ארגוני� מייצגי� ניסיו� להשיג שליטהש2 " מסביר כ,למשל, „¯ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÎבפרק 
, מישל פוקו. כנית סטנדרטיתו של היחיד להיות כלוא בתו האנושי וסירובהייחודלאור 
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, בי� השאר, טע�,  הכוחפעולתו שלעסק בעבודתו האינטלקטואלית באופ� שהוגה 
זהו כוח צנוע וחשאי המתפקד באופ� .  לאמ�וא העיקרי של הכוח המפקח השהתפקיד

שיפוט מנרמל ובחינה , תצפית היררכית: �וכלי� פשוטיפרוצדורות ס" של , מחושב וקבוע
, ¯ÂÓ Ï˘ Â¯ÂÙÈÒÈ˙Â˜„ ˘,  בתיאור מרתקהבהמש" הכותב מדגי� רעיונות אל. מתמדת

אשר יכול להוות השראה ,  נציגי שירות במוקד טלפוני300המתאר פיקוח מודרני על 
, הפסקות מדודות ומותנות, בלנות לאיחורי�וסאפס , היררכיה קשיחה: לסרט אימה

, בלתי אמצעית וממוחשבת כאחד, יקר מערכת תצפית ופיקוח מתוחכמת ואינטנסיביתובע
עבודת , שיחה(רות ימעשיו והפעילות של נציג הש, העוקבת בכל רגע נתו� אחר מצבו

שיעור , אור" שיחה ממוצעת ביחס לנורמה, הוא עוסק בהשזמ� מש" ה, )הפסקה, ניירת
רות מאורג� ומעוצב ימוקד הש. כדומההזמ� המוקדש לניירת ביחס לאור" השיחות ו

 – המצאה ארכיטקטונית המורכבת ממבנה טבעתי ובמרכזו מגדל –כפנאופטיקו� מודרני 
 המתבססת על כוחו ,בו משתמש פוקו כמשל לעקרונות המוכללי� של חברה ממשמעתש

 .של המבט המאפשר לראות הכול בכל רגע

חשיפה מדורגת ומובנית לרעיונות מאפשרת ו ,בהירה ונוחה לקריאה, קולחתהספר  תשפ
 מדובר בספר להוגי דעות ולעוסקי� בחשיבה אי� :במלי� אחרות. המוצגי� בוהמרכזיי� 
, מרצי�,  בספר שסטודנטי�אלא –  ימצאו בו עניי� רבה א� כי ג� אל– פילוסופית

מקבלי החלטות והעוסקי� בחשיבה ארגונית ימצאו בו עניי� והשראה , מנהלי�, חוקרי�
התפיסה שהכותב מציע מגובשת וקלה . קיבוצית וארגונית, אישית#בוננות פנימיתלהת

כל של הפרטי והשלישי או , לעיכול� של אנשי מעשה בתחומי� רבי� מ� המגזר הציבורי
מי שעוסק וחותר להוביל רעיונות ויוזמות לשיפור הישגיה של החברה המודרנית ולעיצוב 

הכתיבה מתבססת על הכתבי� המקוריי� . כלשהיהמדיניות הציבורית במסגרת ארגונית 
בבהירות וללא הסתייגויות מרובות מדי אשר , המובאי� בו בתמצות, של הוגי הדעות

פרקי� אלה מבוססי� ג� על מחקרי� ופרסומי� המדגימי� . מכבידות על שט( הקריאה
 . בה� עוסק הפרקאת הרעיונות המרכזיי� ש

,  תיאורטית או אמפירית חדשנית המספקת תשובותות יצירהי אינו מתיימר להכולוהספר 
 המעוררות את הפוטנציאל הגלו� בהגות הפוסטמודרנית בהקשר לסוגיותאלא מעי� מבוא 

הקורא לא ימצא תשובות או מענה . בכ" הוא מבטיח חשיפה מעוררת חשיבה. הארגוני
 שיחפש קורא.  במהל" הקריאהעולי�התהיות והדילמות ש, קונקרטי לכל סימני השאלה

אז מה עושי� 'ל" תכלסית"משמעית ו חד, ברורה, אמיתית, מהירה, "מודרנית"תשובה 
, תובנות והקשרי� המבארי� ניגודי�, ברוח החשיבה הפוסטמודרנית,  ימצא"?עכשיו

אנשי מדיניות . זיקות ופרדוקסי� בהקשר של החשיבה הארגונית, פרספקטיבות, סתירות
 על העול� הסובב – מקצועית וציבורית , אישית–ת חברתית יזכו להתבוננות ביקורתי

התבוננות ביקורתית זו . בה היא מאורגנתשועל הדר" בה אנו חיי� שעל החברה , אותנו
לנהל , עשויה לסייע בידי מעצבי מדיניות ומנהלי� לעצב מדיניות חברתית מאוזנת יותר

ולאמ2 התנהגות  , המתכלל היבטי� חברתיי� ורבדי� אנושיי� עמוקי�,בסגנו� שקול
 . ארגונית מודעת ואחראית
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È�ÂÚ· ÌÈÓÁÏ�, · ÔÂÈÂÂ˘ È‡Â·˜„ˆ È‡ הוא ניסיו� מוצלח ומעניי� לקרוא מחדש את כתביו 

טאונסנד נחשב מגדולי חוקרי המדיניות החברתית . פורצי הדר" של פיטר טאונסנד

רפורמות חברתיות תומכות שוויו� בכל הנוגע ל והוגדר כחוקר החשוב ביותר ,בבריטניה

באי שוויו� ובאי צדק , נימלחמה בעועל  שנות כתיבה #50עבודתו כוללת למעלה מ. זכויות

מותו לאחר  .אות� קשר טאונסנד זה בזה באמצעות הדרישה לצדק חברתיש ,חברתי
כדי  ,שיש להביא את מורשתוחבריו ותלמידיו לשעבר ,  עמיתיוהחליטו ,#2009הפתאומי ב

 .הוראה ופעילות ציבורית, משי" להוות מקור השראה למחקרשת

חוקרי� בתחו� המדיניות מטובי ה 16ידי בתבה הספר הוא אסופת מאמרי� שנערכה ונכ

א" אי� זו אסופה מהסוג . ה חברתיתיחולקי� ע� טאונסנד את אותה ראיה ,החברתית

 נשעני� על עבודותיו של טאונסנד ומבני� הבכ" שכל פרקימתייחדת היא . המוכר לנו

  חברהלכונ� אשר קוראת, יחדיו את המורשת העולה מעבודתו האקדמית והציבורית
 המכירי� את הא" ג� אל,  שלא הכירו את פרסומיואלההספר מכוו� בעיקר ל. אחרת

 .עבודתו ימצאו בו עניי�

המקב2 הראשו� כולל את .  לשלושה מקבצי��נית� לחלקש פרקי� #14הספר מורכב מ

 , הסוקר את מסלול חייו האישיי� והאקדמיי� ואת עיקרי עבודתו האקדמית,הפרק הראשו�

 המשרטט מתו" פרקי הספר את המורשת של טאונסנד וממנה יוצא אל ,�ואת הפרק האחרו

 . אתגרי העתיד

המקב2 השני כולל את פרקי� שניי� ושלוש המחברי� בי� עבודתו האקדמית לבי� סיפור 

 עבודתו ה של ונושאיהבו השפיע סיפור חייו על תחומישאופ� ב דני� הפרקי� אל. חייו

התמונה העולה  . בחקר המדיניות החברתיתודשנות וחתוהאקדמית והציבורית ועל תרומ

 פול ידיב נכתב 2פרק .  א" בה בעת היה אד� של זמנו,הקדי� את זמנוש מה� מלמדת

_____________ 

ה מכללב, בית הספר לעבודה סוציאליתבמחלקה למינהל ומדיניות ציבורית ומרצה ב, ר חנה כ�"ד  1
 È˜ÙÓ ‰�È„Ó-‰ÁÈ‚˘Ó ‰�È„Ó : ˙ÂÈ�È„Ó¯‰ ספר של העורכת שותפה ע� ארז צפדיה . ספירהאקדמית 

 Ï‡¯˘È· ˙È˙¯·Á1985�2008) וכותבת שותפה לפרק , )2010, רסלינג‰Á‚˘‰Â ‰¯˜Ù‰ ÔÈ· Û˜Ó‰ 
 ).9�31 עמודי�(
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 מראיונות ה כפי שעל,ועוסק בסיפור חייו של טאונסנד, )Paul Thompson( תומפסו�

יצבו את השפיעו ועשהפרק מצביע על אות� אירועי� ומצבי� .  המחבר ע� טאונסנדער"ש

להיטות לנושא ,  המשלב סטנדרטי� מחקריי� גבוהי�,קולו הייחודי של טאונסנד כחוקר

הילארי לנד והילארי ידי ב נכתב 3פרק . משתתפי המחקרהמחקר ומת� ביטוי לקול� של 

עוסק בקריאה מחודשת של שניי� מפרסומיו ו, )Hilary Land & Hilary Rose(רוז 

 ) The family life of old people) 1957 2,הראשוני� של טאונסנד
 �הפרק מצביע על חשיבות. נחשבו חלוציי� בעת פרסומ�ש )The last refuge)1962 #ו

נטיות שלה� ווקנה בעת פרסומ� וג� על הרלי לחקר המשפחה ולחקר הזהשל פרסומי� אל
 . כיו�למחקר ולמדיניות 

עוסקי� בסוגיות  ה,)4#13פרקי� (המקב2 השלישי והעיקרי כולל עשרה פרקי� 

 בנויי� על שילוב מעניי� הפרקי� אל. בה� התמקדה עבודתו של טאונסנדשובאוכלוסיות 

שילוב . מעורבותו הציבורית לבי� עבודותיה� של הכותבי�בבי� קריאה מחודשת בכתביו ו

 כדילעשות , לדעת הכותבי�,  ובה בעת מגבש את מה שחשוב,בונה את המורשתזה 

רכה ותבוא לידי ביטוי במדיניות החברתית הנוכחית בבריטניה דאת שמורשת זו תמצא 
 .ובמדינות אחרות

 ה שלועוסק בסוגי, )Anthony B. Atkinson(אטקינסו� '  אנטוני בידיב נכתב 4פרק 

. המהווה כלי מדיניות מרכזי במדיניות חברתית מכוונת עוני, קצבת ילדי� אוניברסלית

 ה� על מחקריו של טאוסנד ,ות ונגד מבחני זכאותהכותב מבסס את הטיעו� בעד אוניברסלי

 העוסקי� בניתוח הכישלו� הכלכלי של מבחני זכאות בתשלומי ,וה� על מחקריו שלו

 המונעת מתפיסה חברתית שלילית של שיטת ,העברה ובחוסר ההוגנות של מערכת מיסוי
סק ועו, )Jonathan Bradshaw(ונת� ברדשו ' גידיב נכתב 5פרק . תשלומי העברה

המשגת העוני כדבר : בשלושה מרכיבי� מרכזיי� בעבודתו של טאונסנד בתחו� העוני

צות המדינות המערביות למעט אררוב  שאימצוהגדרה (יחסי ופיתוח הגדרה יחסית לעוני 

ההקשר של ; חברתיי� במדידת עוני �אינדיקטוריהשילוב של ; ) והבנק העולמיהברית

קנה ואנשי� ע� יאנשי� בגיל ז, ילדי�( באוכלוסייה החיי� בעוני בהתייחס לשלוש קבוצות

ועוסק בשני נושאי� הקשורי� זה , )Ruth Lister( רות ליסטר ידיב נכתב 6פרק . )מוגבלות

תרומתו של טאונסנד למאבק בעוני בקרב ילדי� ובעיקר הדגש שנת� הוא  האחד :בזה

הדגש את  וחיית וד, המשמר אי צדק חברתי,להשפעת המבנה החברתי הבלתי שוויוני

 ד� בשאלה למה לא באה הגישה אחרה. שנתנו אחרי� למאפייני� אישיי� כגורמי� לעוני
 .כלומר לא השפיעה על המדיניות בבריטניה, של טאונסנד לידי ביטוי

_____________ 

 ראו  2

Walker, A., Gordon, D., Levitas, R., Phillipson, C., Salomon, M. E., & Yeats, N. (Eds,). 
(2010). The Peter Townsend Reader. Bristol: The Policy Press. 
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הציבורי והפוליטי , ועוסק בשיח האקדמי ,)Carol Walker(קרול ווקר ידי ב נכתב 7פרק 

בה ש ,הגישה האוניברסלית: מייצג שתי גישותזה יח ש. על מערכת הביטחו� הסוציאלי

 ממשלות שהעדיפוגישה ,  מול הגישה הסלקטיבית ומבחני האמצעי�,דגל טאונסנד

הפרק בוח� את הטיעוני� של טאונסנד בעד הגישה האוניברסלית ונגד הגישה . בריטניה

הסלקטיבית וכנגד מבחני אמצעי� ומעלה את השאלה א� הדרישה להחזרת 

 ,8פרק .  כמו ג� במדינות אחרות,ברסליות היא בת השגה בהקשר הנוכחי בבריטניההאוני

 שוויו� מבני בחברה העדרעוסק בתמה של , )Danny Dorling(דני דורלינג ידי בשנכתב 

שהוא מתבסס על עבודתו של טאונסנד בנושא כ .שוויו� והעוניהשפעתו על ממדי אי הו
ה� ,  ולא העניי�,העשירי�ש טוע� דורלינג ,חלוקת העושר בחברה מהכנסה ומשירותי�

 ,)האלפיו� העליו�(בהמש" הפרק מובא ניתוח כוחו של המעמד הכלכלי העליו� . הבעיה

 . זהכוחלצמצו� דרכי� מוצעות ו

ועוסק באי השוויו� בשירותי , )Margaret Whitehead( מרגרט וייטהד ידיב נכתב 9פרק 

 חברתיי� �אינדיקטוריטאונסנד הציע אחר ש שנה ל#30שמצביע על כ" הוא  .הבריאות

 הנושאי� אשר עלו באותה עת עדיי� מהווי� אתגר רוב ,לבחינת פערי� בתחו� הבריאות
 Chris(  כריס פיליפסו�ידיב נכתב 10פרק . למדיניות חברתית לאומית ובינלאומית

Phillipson( ,תפקיד של הפרק בוח� את ה. גרונטולוגיהבקנה ויועוסק בסוציולוגיה של הז

קנה והשפעתו על פיתוח גרונטולוגיה יטאונסנד בהתפתחות הסוציולוגיה של הז

במוקד .  המציינת מעבר מתיאוריות תלות פרטנית לתיאוריות תלות מבנית,ביקורתית

רגולציה #השפעות תהלי" ההפרטה והדה, פרישה מעבודה: הפרק עומדי� שלושה נושאי�

שה� קנה בתקופה הנוכחית והאתגרי� יויו� בזוהשפעת הגלובליזציה על עוני ואי שו

 ,)Carol Thomas( קרול תומאס ידיב נכתב 11פרק . קנהימציבי� למדיניות בתחו� הז

במוקד הפרק מוצב הפרדוקס שבי� התרומה של . ועוסק בזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות

וסקי� סנד לתחו� לבי� העובדה שעבודתו לא קיבלה את ההכרה הראויה בקרב הענטאו
סנד לבי� האנשי� ע� נבי� טאוהבדלי ההשקפות מ, לדעת הכותבת, נובעזה פרדוקס . וב

מגיעה וע� זאת הכותבת . סוגיות בתחו� המוגבלותנוגע למוגבלות בארגוני� ובאקדמיה ב

 "מלי� יפות ומציאות קשה"הצור" לשמר את הישגי העבר באקלי� הנוכחי של שלמסקנה 

 . היה מגשר על המחלוקות

ועוסק בדומיננטיות של עורכי די� , )Conor Gearty( קונור גירטי ידיב נכתב 12רק פ

  עליה�הגנהה, זכויות חברתיות בהכרהה על יהאזרח ובהשלכותהת זכויות ייבסוג
סנד את המסגרת של זכויות אד� נטאואימ2 הפרק מתבסס על האופ� שבו . �ומימוש

" ת של עורכי די� והזירה המשפטית והפדיוב מהבל� הפקיע את הדיו� בה–במאבק בעוני 

הטיעו� של הפרק הוא שהתרכזות יתר בתהלי" .  לליבת הדיו� על מדיניות חברתיתאות�

. להבטיח זכויות חברתיותבמאמ2 פחות אפקטיבית היא דר" המשפטי ובזירה המשפטית 

סק ועו ,)Nicola Yeates & Bob Deacon(ניקולה ייטס ובוב דיקו� ידי ב נכתב 13פרק 
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הפרק מתבסס על הטענה . גלובליתהחברתית המדיניות הבחדשנות של טאונסנד בתחו� 

בה החלטה של שההבחנה בי� לאומי ובינלאומי מתאימה למציאות שאי� של טאונסנד 

 –יש לעבור למדיניות חברתית גלובלית ש מדינה אחרת ומשליכה עלמדינה אחת 

ר מערכת וליצשיש יו� של טאונסנד הפרק מרחיב על הרע. מעשיתמחקרית ו, תיאורטית

 .ביטחו� סוציאלי מינימלית לכלל במדינות מתפתחות

 Alan Walker & Carol(  אל� ווקר וקרול ווקרידיב נכתב ,פרק הסיו� של הספר, 14פרק 

Walker .( הפרק מצביע על החוטי� המקשרי� בי� הפרקי� השוני� ובאמצעות� על

 הכותבי� עוד.  יחדיו אל מושג הצדק החברתיפתנאסהמורשת של טאונסנד העולה מה� ו

מתמודדי� ע� אות� חלקי� בעבודתו של טאונסנד שלא מצאו את דרכ� למדיניות 

 . החברתית בבריטניה

 אשר צריכה להנחות את חוקרי , לדעת כותבי הספר המורשת של טאונסנדי מה,א� כ�
תית אינ� יכולי�  המורשת העיקרית היא שחוקרי מדיניות חבר?המדיניות החברתית

הפוליטי ,  אלא עליה� להוביל בדיו� הציבורי,פרסומ�בלהסתפק בעריכת מחקרי� ו

בו ש, דיו� מסוג זה הוא מסע לשינוי עמדות הציבור. והאקדמי את לפיד הצדק החברתי

שיש בו חיבור , מוצג מבנה החברה וארגונה הלוקלי והגלובלי כגור� לאי שוויו� ולאי צדק

 של המודרי� וחסרי הכוח �אשר מבוסס על עובדות ועל קול, חיי� בעוניל בי� זכויות אד�

 או כנגד נוהגתכנגד מדיניות חברתית :  פועל בשני כיווני� במשולב זהדיו�. בחברה

 למע� קידו� ; צדק חברתיאי המובילי� להחרפת ממדי העוני ול,שינויי מדיניותלהצעות 

 . ולהשגתולקידו� צדק חברתי המובילות ,חברתית#חלופות מדיניות כלכלית

 , מצד אחד אי� במאמרי� בספר– ‰Á‰ Ô˘È„˘נית� להכתיר את הספר בש� , לסיכו�

 הניתוח שנעשה האחרצד ה א" מ, מחקרי� חדשי�, הנכללי� במקב2 השלישיהובעיקר אל

למדיניות בנוגע בה� למחקריו ולעבודתו של טאונסנד פותח צוהר לתובנות חדשות 

מגוו� רב של .  בהאנו רוצי� לחיותש החשיבה על מהות החברה חברתית ומאתגר את

בה פורס� שבשנה .  א" העתיד הוא בלתי צפוי, מקריאת פרקי הספרהאתגרי� לעתיד עול

במוקד המחאה .  בה� בריטניה,יותהספר פרצה מחאה חברתית במספר מדינות מערב

חזי� במשנתו של  האוהאלשסביר להניח . עמדה באופני� שוני� הקריאה לצדק חברתי
 . טאונסנד הופתעו ממנה פחות מאחרי�
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  הסוציולוג הדנייצרהטיפולוגיה המובילה ביחס לסוגי� השוני� של מדינת הרווחה את 

אשר חילק את המדינות , )Gøsta Esping-Andersen, 1990(אנדרס� #גוסטה אספינג

דמוקרטי # המודל הסוציאל: סוגי� מרכזיי� של מודל מדינת רווחהשלושההמתועשות ל

 מרבי בחלוקת �חתירה לשוויובנטל מס גבוה וב, תאפיי� בשוק עבודה שוויוניהמ

 שבו תנאי ,"מוג� "מגזר המודל השמרני המתאפיי� בחלוקה של החברה ל;ההכנסות

, עבודה ושכר טובי� יחסית וביטוח סוציאלי משמעותי שרובו מגולגל כעלות על המעסיק
ברלי המתאפיי� במדיניות רווחה שיורית  המודל הלי;הולשוליי� שאינ� נהני� מתנאי� אל

 .המסייעת רק לחלשי� ביותר

אירופי� , הוא למעשה אסופת מאמרי� מאת חוקרי� The Age of Dualizationהספר 

מת יהאסופה נפתחת ומסתי. אנדרס�#אספינגראשונה ע� בהמתכתבת בראש ו, ברוב�

  #13 ו1פרקי� (יד סט בעל קו רעיוני אחק לטנהבפרקי� מאת העורכי� המנסי� לארג
 אלה –" הפנימיי� ":מושגי�י נ שי�צבי שבמרכזו נ,) בהתאמה304#320, 3#26' עמ

שאמור להכיל " החיצוניי� ";אופק קידו� במקו� עבודת�משנהני� מביטחו� תעסוקתי ו

עובדי� ארעיי� ועובדי� במשרות , עובדי� דר" חברות כוח אד�,  מובטלי�– כל היתראת 

ה�  בתו" אותה מדינה אלהמקביל של שתי קבוצות הקיומ� את . החלקיות שלא מבחיר

הטענה שמעלי� העורכי� בפרק המבוא ובפרק הסיו� היא שבניגוד .  כדואליותמגדירי�

הפערי� בשוק העבודה ובחלוקת ההכנסות ה� תוצר בלתי נמנע של ש גורסותלגישות ה

חברתית של המדינות ה#מדיניות הכלכליתל, השלב הפוסט תעשייתי במדינות המפותחות

זו טענה . היקפ�על  דווקא השפעה משמעותית מאוד על אופי הפערי� וישהשונות 

ע� זאת האסופה . אנדרס�#אספינגמאששת בעצ� את הרלוונטיות של הטיפולוגיה של 

_____________ 

 דמוקרטיה הסקנדינבית ובעבודה� מחקריו עוסקי� בסוציאל.מרצה באוניברסיטת חיפה, ר עמי וטורי"ד  1
 . המאורגנת
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את ריבוי הממדי� של תופעת החיצוניי� והפנימיי� בשוק העבודה ואת בה בעת מדגישה 

מה שמקנה לספר את . אופ� כזה או אחר בכל המדינות הנסקרותהימצאותה של דואליות ב

 . שמו

 ,Häusermann & Schwander( ידי סיליה האוסרמ� וחנה שוונדרב נכתב 2פרק 
pp. 27-51 .(מתאפיי� ביותר ו ל" הוהבכל מדינות אירופששוק העבודה  כותבותיו טוענות

 מרק 3בפרק . מות עבודהיותר משרות ארעיות ויותר תחלופה של מקו, משרות חלקיות

משווי� בי� המודל ) Tomlinson & Wallker, pp. 52-72(סו� ורוברט ווקר נטומלי

הדמיו� הגובר שלמרות ומגיעי� למסקנה , )גרמניה( למודל השמרני) בריטניה (יהליברל

, בשוק העבודה הגרמני" חיצוניי�"בתופעות של עבודה ארעית והגידול בהימצאות� של 

. התופעות אלעקב דדת טוב יותר ע� האתגר של מניעת היווצרותו של עוני גרמניה מתמו

השלמת הכנסה ודמי כמו  מרכיבי�נדיבה יותר בה ,זאת הודות למערכת הרווחה שלה

 . אבטלה

 ורנר ו שכתב,4פרק .  עוסק במרכיבי הדואליות השוני�,4#6פרקי� , חלקו השני של הספר

, צרפת,  משווה בי� גרמניה,)Eichhorst & Marx, pp. 73-99(ס קכהורסט ופאול מריאי

מלמד  הפרק ואול�. למודל השמרניאות�  י�המחברי� משייכש, בלגיה והולנד, אוסטריה

ניה� הבדלי� משמעותיי� באופ� היישו� של שכר מינימו� ותנאי� ייש באותנו ש

 מה שמביא להשפעה שונה על פערי השכר לפני ביצוע רפורמות בשוק ,סוציאליי�

ג " שבה� שכר מינימו� גבוה ביחס לתל,צרפתבכ" למשל בבלגיה ו.  ואחריועבודהה

, בפערי השכר למרות הרפורמות בשוק העבודה יש ירידה או אי שינוי, מתוק( חוק

 שכר מינימו� שאי� בה� ,גרמניהבאוסטריה ובו, הולנד חל גידול בפערי השכרבגרמניה וב
 דניאלה קרוס וקרי� 5בפרק ). pp. 91 (הגבוהי� ביותרה�  פערי השכר ,מתוק( חוק

 המשרות רובמצביעות על כ" ש) Kroos & Gottschall, pp. 100-123(אל שגוט

 בשתי ,לטענת�.  מצויות בענפי� בעלי רוב נשי, ה� בצרפת וה� בגרמניה,החלקיות

 פי לע שה� ,תהליכי מיקור חו2 במגזר הציבורי בראש ובראשונה בנשי�פגעו המדינות 

הפגיעה ,  לטענת�,ע� זאת.  ובמשרות שה� פעמי� רבות חלקיות, זהמגזרועסקות במהרוב 

. בה המדינה היא מעסיק משמעותי יותר מאשר בצרפתכי , בגרמניה היא משמעותית יותר

עוסקי� ) Emmenegger & Careja, pp. 124-150( פטריק אמנגר ורומנה קריה 6בפרק 

ה� בוחני� את שלוש . ת המהגרי� באירופהקיומה של אוכלוסייעקב בדואליות שנוצרת 

 כמייצגות את – צרפת ובריטניה,  גרמניה– המדינות קולטות ההגירה הגדולות באירופה
, ת הגירה עקב צור" בעבודה זולהוקולטה� מחד גיסא . הגישה של רוב מדינות אירופה

 , חוקיתמחויבות לאיחוד משפחות ומת� מקלט פוליטי והגירה לא, הזדקנות האוכלוסייה

עקב לח2 של המהגרי� ת להגביל את זכויותיה� הסוציאליות ומבקשה� ומאיד" גיסא 

מצב זה יוצר לטענת� את . �הציבורי מצד האוכלוסייה הוותיקה והעדר ייצוג פוליטי של

האוכלוסייה רוב .  המהגרי�,מיעוטל , האוכלוסייה הוותיקה,בוהדואליות שבי� הר
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 מבוקשי� ונהנית מהגנת מדינת הרווחה וממידה של מועסקת במקצועותבמדינות אלה 

 נושאת בעיקר הנטל , חוקיי� ולא חוקיי�, אוכלוסיית המהגרי�ואילו, ביטחו� תעסוקתי

אי� הבדל בעניי� זה בי�  הכותבי�  לטענת. הנוהגת בה�של מדיניות הגמישות הכלכלית

 שאות� ה� משייכי� ,בי� צרפת וגרמניהל , שאותה ה� משייכי� למודל הליברלי,בריטניה

 . למודל השמרני

 7בפרק . OECD# עוסק בסוגי הדואליות השוני� במדינות ה)7#10פרקי� (השלישי החלק 

 & ,Seeleib-Kaiser, Saunders (אד� סאנדרס ומרק נייצק , קייזר#מרטי� סיליב
Naczyk, pp. 151-175 (כי� משיי�אות� הש , את הדואליות של גרמניה וצרפתי�מציג 

 כי� משיי� שאות� ה,צות הברית לעומת הדואליות של בריטניה ואר,ודל השמרנילמ

צרפת אוניברסליות למדי בגרמניה וברווחה המערכות שהפרק מראה . למודל הליברלי

לא ערער יש בכ" כדי ל .בפועל הדואליות בה� מצומצמת יותר מאשר בדג� הליברלישו

הדואליות ש על כ"צביע הא( ל ובמידת מה ,את משמעות המודל השמרנימעט 

 למרות הציפייה שלא ,ליברליהמודל ה דווקא באות� מדינות בעלות קוריתהמשמעותית 

כל העובדי� נתוני� לכאורה לאות� משו� ש ו,"רו2 לתחתיתיהמ "בשלתהיה בה� דואליות 
 פיטר 8בפרק . תנאי מינימו� וללא ההטבות של עובדי� מאוגדי� ובעלי ביטחו� תעסוקתי

 .Starke, Obniger, & Kaasch, pp(הרברט אובינגר ואלכסנדרה קאש  ,סטרקה
המודל (אוסטריה , )המודל הליברלי(ניו זילנד  – מדינות קטנות שלושבוחני� ) 176-200

#אספינגתו" קבלת הטיפולוגיה של  –) דמוקרטי#המודל הסוציאל(ושבדיה ) השמרני

באוסטריה . מצמצמת אותהאו דואליות ומציגי� מדיניות מקומית כמגבירת , אנדרס�

את ) הנהגת שכר מינימו� ועוד(הגנה טובה יותר לעובדי� בשולי שוק העבודה שיפרה 

 כאשר מנגד הורעו תנאי דמי האבטלה ונוצרה אפשרות להעסקה באמצעות חברות ,מצב�

 חלו .דמוקרטי#בשבדיה נשמר המודל הסוציאל.  והתוצאה הכללית היא מעורבת,כוח אד�

ובניו .  א" הפערי� נותרו קטני�,חלק� מקשי� על עובדי� זמניי� ומובטלי�שינויי� ש
ברונו פליאר . שוויו�הליברליזציה מלמעלה של שוק העבודה לגידול באי הביאה זילנד 

הרפורמות בשוק ש ,9עני� בפרק וט) Palier & Thelen, pp. 201-225(וקתלי� תל� 

מדיניות של שכר מינימו� ואילו , � העובדי� העניימספר את בגרמניה העלוהעבודה 

-Peng, pp. 226 ( מתאר איטו פנג10בפרק . ממלכתי גבוה בצרפת צמצמה את התופעה
 . אהידרו� קורב את הדואליות ביפ� ו)252

בחלק הרביעי מופיעי� מאמרי� העוסקי� באסטרטגיות פוליטיות המשפיעות על 
משווה בי� מדיניות סולידרית  )Cleeg, pp. 253-276( דניאל קליג 11בפרק . הדואליות

 מדיניות סולידרית פחות לבי� , כתגובה להתגברות האבטלה המבנית,יחסית בבלגיה

בשתי המדינות חלה שחיקה של ער" דמי האבטלה ביחס לשכר הממוצע עקב . בצרפת

קריטריוני� קשוחי� את הוציאו  בצרפת כאשראול� . גידול איטי בתקרת השכר המבוטח

 60%מותירי� רק כשה�  , והמובטלי� אל מחו2 למערכת לטווח ארו"רוב הצעירי�
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 ובכלל� , מהמובטלי�80%בבלגיה נותרו , מהמובטלי� זכאי� לדמי אבטלה תלויי שכר

זכו  כשאלה ששכר� המקורי היה נמו",  בתו" המערכת,כמעט כל המובטלי� לטווח ארו"

למובטלי� לטווח ארו" נבע אי ביטול הביטוח . זהיתרו� בשיעור הכיסוי ביחס לשכר ל

רואדה  וידייליוהנס לינדוול וד. בעיקר מפעילות� הפוליטית העיקשת של ארגוני העובדי�

(Lindvall & Rueda, pp. 277-303) בדילמות ובמחירי� הפוליטיי� 12 דני� בפרק 

דמוקרטית השבדית על תמרוני� בי� מדיניות #ששילמה לטענת� המפלגה הסוציאל

קולות המרכז ומיטיבה ע� את ג י מדיניות המיועדת להשלבי�" חיצוניי�"המיטיבה ע� ה

 ".פנימיי�"ה

The age of Dualization סקירה מקיפה על תופעות הסגרגציה בשוק העבודה מביא 

 טענה משמעותית חדשה המשנה את התפיסות המוכרות א" אי� בו , מחד גיסאבאירופה

,  זאת ממטרותיו המוצהרות של הספרשאי�א( , זאת ועוד.  מאיד" גיסאשל מדינת הרווחה

# המודל השמרני אינו שונה מהותית מהמודל הסוציאלמכונהמה ששהוא מדגיש בעקיפי� 

רכי הוראה וסט טוב לצק מדובר בט,ע� זאת.  ומדובר בעיקר בעניי� של מידה,דמוקרטי

 . אירופי לעסוק בשינויי� בשוק העבודה האלה המבקשי�בתחו� זה ובמקור עדכני חשוב ל
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