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תלאביב :הקיבו המאוחד ,ספריית קו אדו והאגודה לקידו העבודה הסוציאלית.
 728 .2012עמודי
ספר זה מספק במידה רבה הזדמנות חדשה לראייה רחבה של תחו העבודה הסוציאלית
על מורכבותו והיבטיו השוני .ללא ספק העורכי ,אישי מרכזיי בזירת המדיניות
החברתית ,ביניה פרופ' קט $ז"ל ,אשר כחלק מהעשייה העשירה שלו בתחומי המחקר
והמדיניות החברתית היה ג העור& הקוד של כתב עת זה ,אגדו יחדיו ספר אשר יוצר
בסיס הכרחי ללומדי ולעוסקי בתחו .הספר נחלק לארבעה שערי :הראשו $עוסק
בהקשר העיוני וההיסטורי של תחו העבודה הסוציאלית ,השני עוסק בשיטות התערבות
בעבודה סוציאלית ,השלישי עוסק בתחומי ארגו ,$מינהל הדרכה ומחקר בתחו ,והאחרו$
מתמקד באוכלוסיות יעד .בתו& שערי אלה הספר מציג  29פרקי שנכתבו בידי מיטב
העוסקי בתחו .אלה מייצרי יחדיו תמונה רחבה ,מקיפה ורלוונטית לעובדי
סוציאליי ,לחוקרי ,לתלמידי ולכל אשר לה עניי $בתחומי המדיניות החברתית.
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ירושלי :הוצאת מוסד ביאליק 314 .2013 .עמודי
תופעת ההגירה היא תופעה מורכבת ,המשרטטת במידה רבה את קווי המתאר של החברה
בישראל .לטענת העורכות אי $די מחקר על נשי מהגרות כאוכלוסייה ייחודית בתו&
ההקשר הרחב של הגירה .אסופה זו מקורה בסדנה בנושא הגירת נשי ,שנערכה במוסד ו$
ליר בשיתו* המכו $ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית .הדיו $בהגירת נשי שהחל
בסדנה שעליה מבוסס הספר בא לידי ביטוי ג בראייה המולטידיספלינרית בספר ,כאשר
חוקרי וחוקרות מתחומי הסוציולוגיה ,האנתרופולוגיה ,הדמוגרפיה ותחומי אחרי
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מציעי את מבט על הנושא .ב 13מאמרי המוצגי באופ $כרונולוגי פורסי הכותבי
היבטי שוני של הגירת נשי לישראל ,ובה דפוסי עבודה של נשי מהגרות בשוק
העבודה ,התארגנויות פיננסיות של נשי יוצאות אתיופיה וסחר בנשי.

The Politics of the New Welfare State
)Giuliano Bonoli & David Natali (Eds.
Oxford: Oxford University Press. 2012. 316 pages

בספר מציגי החוקרי את דמותה של מדינת הרווחה החדשה ,כפי שהתהוותה נוכח
השינויי אשר התחוללו בה מאז שנות ה 90של המאה ה .20הכותבי מצביעי ,בי$
השאר ,על סוגי שוני של צעדי מדיניות כמו מדיניות לשילוב אנשי בשוק העבודה,
השלמת הכנסה לעניי העובדי ,גמישות בשוק העבודה ,דגש על אספקת שירותי
לזקני וכיווני מדיניות שמטרת פיתוח והשקעה בהו $אנושי .הספר נחלק לארבעה
חלקי :החלק הראשו $מציע שלוש פרשנויות שונות למיצובה של מדינת הרווחה בשנות
ה ;2000החלק השני עוסק בהנחות תיאורטיות שעשויות להסביר ,לטענת העורכי,
לפחות חלק מהשינויי המתחוללי במדינת הרווחה; החלק השלישי עוסק בדוגמאות
אמפיריות בתחומי מדיניות נבחרי ,למשל מאמרו של נאומ (Naumann) $המציג מחד
גיסא את הדמיו $בי $מדיניות טיפול בילדי בגרמניה ובשוודיה ומאיד& גיסא את פער
השני .כ& שני עשורי מפרידי בי $יישו מדיניות זו במדינות השונות .החלק הרביעי
מסכ את מגמות השינויי במדינת הרווחה האירופית .ע הכותבי השוני בספר נמני
חוקרי מובילי בחקר מדינת הרווחה המציגי ,כ 13פרקי שוני.

?Towards Social Investment Welfare State
Ideas, Policies and Challenges
)Nathalie Morel, Bruno Palier, & Joakim Palme (Eds.
Bristol: Policy Press. 2012. 386 pages

בספר זה ,בדומה לספר הקוד שהוזכר כא $במדור ,מצביעי החוקרי על שינויי
במדינת הרווחה בדגש על ההמשגה של "השקעה חברתית" .הדגש לטענת הוא במעבר
מתפיסה של "מדינת רווחה מתקנת" ) (repairingל"מדינת רווחה מכינה" ),(preparing
כזו שתפיסת העול שהיא מכוונת אליה היא הכנת האוכלוסייה להשתלבות בעול
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העבודה נוכח השינויי במבנה הכלכלות המאפיי $את המאה ה .21המחברי מצביעי
על שלוש תקופות של התפתחות :הפרדיגמה הקיינסיינית ,הפרדיגמה הניוליברלית
והפרספקטיבה של ההשקעה החברתית .זו האחרונה מייצגת לטענת את התהליכי
המאפייני את התקופה הנוכחית .הספר נחלק לארבעה חלקי ,המחזיקי  14מאמרי,
שבה מתארי חוקרי שוני את עקרונות הפרדיגמה החדשה ,ממפי את כיווני
המדיניות שמאפייני את תפיסת ההשקעה החברתית ,מעריכי את תוצרי המדיניות
מכיווני אלה ודני ביכולות להתמודד ע אתגרי העתיד של מדינת הרווחה .כ& ,למשל,
מציגי החוקרי את החיבור בי $מדיניות של השקעה חברתית לבי $שינויי אקלימיי
במדינות אירופה והשפעת על סוגיות דוגמת עוני ,אבטלה ושוויו $בחברה.

Handbook of Innovation in Public Services
)Stephen P. Osborne & Louise Brown (Eds.
Cheltenham: Edward Elgar. 2013. 587 pages

המלה חדשנות נשמעת יותר ויותר בהקשר של המגזר הציבורי .מושג זה אשר עשוי לעתי
להישמע מנוגד לדפוסי הפעילות של מגזר זה הוא אחד המושגי שמענייני חוקרי
ואנשי מקצוע שעיסוק ארגוני מינהל ציבורי .הדיו $בחדשנות ,כמו ג ,במגמות דומות
יובא אל ארגוני המינהל הציבורי מזה העסקי .ואול דיו $זה מקבל ייחוד מסוי בהקשר
של המינהל הציבורי .אחת השאלות המעניינות שעולות ג בספר זה היא מה ההבדל בי$
רפורמות במינהל הציבורי ,כפי שה $באות לידי ביטוי באופ $כללי במדינות שונות,
בשלושת העשורי האחרוני ,לבי $מושג החדשנות כמושג נפרד .תהייה אחרת שמעלי
העורכי ,תהייה נורמטיבית באופייה ,היא א כל תהלי& של חדשנות טומ $בחובו בהכרח
שיפור ,וא החדשנות היא לעול חיובית .הספר מנסה לענות על שאלות אלה ואחרות
בשישה פרקי הדני בי $היתר בנושאי האלה :נקודת מבט גלובלית על מגמות של
חדשנות; בחינה של מורכבות החדשנות במגזר הפרטי והציבורי; הצגה של אתגרי
החדשנות במגזר הציבורי; דיו $במעורבות של בעלי עניי $בתהליכי החדשנות ועוד.

