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באר שבע :הוצאת הספרי של אוניברסיטת ב$גוריו בנגב 204 .2011 .עמודי
פרופ' ארנו אדלשטיי עוסק לראשונה בעברית בתופעת רצח בנות זוג בעול ובעיקר
בישראל .הספר עוסק בהיבטי תיאורטיי ומציג מחקרי עדכניי בסוגיה זו .בי פרקי
הספר נית למצוא דיו בפריסת התופעה ואת גורמי הסיכו לרצח בנות זוג ,תיאוריות
שונות ובה התיאוריה הפמיניסטית ,תיאוריות ביולוגיות ,הסברי פסיכולוגיי ואחרי
לתופעה .החוקר ג מצביע על הטיפולוגיות הנהוגות ומציע טיפולוגיה חדשה .חציו השני
של הספר מצביע בעיקר על המתרחש בהקשר זה בישראל בקרב קבוצות אוכלוסייה
שונות ,ובה ישראלי ותיקי ,עולי חדשי והאוכלוסייה הלא$יהודית .הכותב מציג את
המחקר שלו כמו ג מחקרי של אחרי בתחו .ממצאי הספר עשויי לתרו לפיתוח
מדיניות וטיפול בתופעת רצח בנות זוג בישראל.
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באר שבע :הוצאת הספרי של אוניברסיטת ב$גוריו בנגב 204 .2011 .עמודי
הספר „¯ ˙Â·ÏËˆÓ ÌÈÎנכתב בהשראת פרופ' ד בר$או )ז"ל( אחד מאנשי החקר והמעש
החשובי בתחו הפסיכולוגיה החברתית באקדמיה הישראלית .את הספר פותחי דברי
הקדמה מרגשי של פרופ' עמיה ליבלי על אישיותו ודרכו של בר$או .הספר כולל קוב'
מאמרי של עמיתי ותלמידי בעבר של ד בר$או ,המביאי את מורשתו המקצועית,
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מורשת המבקשת להתבונ על החברה הישראלית באופ המאתגר את הנורמות
המקובלות .בשלושת השערי של הספר דיו בהיבטי אלה :דיו בהשלכות השואה על
החברה הישראלית ,דיו בדילמות מקצועיות בעשייה הקשורה בקונפליקט הישראלי$
הפלשתיני ודיו בפני השונות של הבניית זהות ותפיסת האחר דר סיפורי חיי.

Promoting Social Cohesion
)Ratcliffe Peter & Newman Ines (Eds.
Bristol: The Policy Press. 2011. 304 pages

הספר עוסק במעבר מהמושג לכידות קהילתית ) (community cohesionלמושג לכידות
חברתית .מלבד העיסוק במושג ,מציגי העורכי קוב' מחקרי שמטרתו לגשר על הפער
בי המושג כמושג תיאורטי לבי מדיניות הלכה למעשה .הספר עוסק ג בהיבטי של
הערכת מדיניות .פרקי הספר מציגי תחילה הבהרות של המושג והגדרתו ,ולאחר מכ
שאלות מתודולוגיות המלוות מחקרי הערכה .בספר נבחנת השאלה אי המושג של
לכידות קהילתית יוש בפועל במשרדי ממשלה .מוצגת הבעייתיות של הגדרת
הקריטריוני ,הנטייה להתמקד בטווח הקצר ולא להציע בחינה של קריטריוני בעלי
משמעות לטווח ארו ודילמות אחרות המאפיינות מחקרי הערכה.

Legislation and Politics: The Success of
Private Legislation in Israel
Anat Maor
Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing. 2011. 112 pages

במחקר שנער בכנסת הישראלית על השני  2006$1992בחנה ד"ר ענת מאור את תהליכי
החקיקה הפרטית בכנסת .ד"ר ענת מאור ,בעבר חברת כנסת ) ,(2003$1992מרצה
באוניברסיטה הפתוחה ובמרכז האקדמי רופי ,מציגה נקודת מבט חדשה על תהליכי
החקיקה הפרטית בישראל .היא מחדשת בבחינת תהלי החקיקה הפרטית כתהלי שהוא
תוצר של משא ומת פוליטי .מאור בחנה את ההשערה שהחקיקה הפרטית היא תוצר של
אינטראקציה בי חבר הכנסת כיז לבי שחקני פוליטיי שוני ,זאת בשונה מהראייה
המסורתית של פעילות חבר פרלמנט כשחק קבוצתי .לתפיסה ייחודית זו של תהלי
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התעצבותה של החקיקה הפרטית ותפקידו של חבר הכנסת בתהלי זה תרומה להבנת
תהליכי החקיקה בבתי מחוקקי בישראל ובהקשר העולמי.

Fighting Poverty, Inequality and Injustice
A Manifesto Inspired by Peter Townsend
)Alan Walker, Adrian Sinfield & Carol Walker (Eds.
Bristol: Policy Press. 2011. 320 pages

הספר נכתב ברוח המסורת של פרופ' פטר טאונסנד )(1928$2009 ,Peter Townsend
ולאורה .טאונסנד הוא מהחוקרי הבולטי במאה ה 20$שעסק באי צדק חברתי ,במלחמה
בעוני ובאי שוויו .הספר פותח בתיאור העשייה שלו וממשי במאמרי אחרי בתחומי
אלה .בי המאמרי המובאי בקוב' :קצבאות ילדי אוניברסליות ,דיו בעד שירותי
אוניברסליי ונגד מבחני אמצעי ,אי שוויו במערכת הבריאות ואחרי .הספר קורא תיגר
על הכיווני הרווחי בתחו המדיניות החברתית ,ובעיקר על כיווני המדיניות
שמקורותיה בתפיסות ניאו$ליברליות ,וטוע נגד הפגיעה והקיצוצי במערכות הרווחה
הקולקטיביות ,שמטרת דאגה לרווחת הכלל ובעיקר סיוע לאוכלוסיות החלשות ,לש
קידו עליונות השוק וקידומו של האינטרס האישי .נראה שהספר מציג רעיונות מענייני,
בעיקר על רקע המחאה החברתית המתחוללת בימי אלה בציבוריות הישראלית.

