
חברה ורווחה, מ"ב, 2 )יוני 2022( 239 - 241

239

חדש על המדף
במדור הפעם נסקרים שבעה ספרים שהגיעו אל המערכת במהלך תחילת שנת 2022. ביניהם נמצא 
ספר על ההיסטוריה של שירותים חברתיים בישראל )חובב(, השכלה גבוהה ומיעוטים )אבו אלהיג'א(, 
מחאה אלימה בישראל )יאסן(, ספר על טיפול פסיכואנליטי בילדים )שריר וולפה(, שני ספרים העוסקים 

במושגי יסוד בתאוריות הפסיכואנליטיות )ווסקה; ויליאמס( וספר העוסק באובדן )ברנמן(. 

הוצאת  ירושלים:  אישי.  מסע  מתהווה:  בחברה  חברתיים  שירותים  פיתוח   .)2022( חובב  מאיר 
כרמל, 263 עמודים.

מאיר חובב מוכר היטב בקהילות רווחה שונות בישראל, שלהן תרם רבות מניסיונו המקצועי העשיר. 
ספר זה, הכתוב בסוגת האוטוביוגרפיה המקצועית, מתאר את דרכו של חובב החל משירותו בצה"ל 
בשנות החמישים, דרך עבודתו רבת-השנים בשירות בתי הסוהר, שירות המבחן לנוער, האגף לטיפול 
באדם המפגר )כפי שנקרא אז( במשרד העבודה והרווחה )שנקרא אז משרד הסעד(, לימודיו במסגרות 
הרשות  שק"ל,  עמותת  לגמלאות:  יציאתו  לאחר  ומגוונות  רבות  במסגרות  בהתנדבותו  וכלה  שונות, 
למלחמה בסמים ואלכוהול, איגוד העובדים הסוציאליים, ועוד ועוד. בכל אחד מהתחומים שבהם בחר 
שערי  משלושת  שעולה  כפי   – לתפקיד  מסירות  הפגין  הוא  לדגל,  נקרא  שאליהם  או  לעסוק,  חובב 
הספר, המתארים בפרוטרוט את פעילותו. פעילות זו היא למעשה ביטוי אישי להתפתחותה של ישראל 
יעניין את כל מי שההיסטוריה של שירותי הרווחה  כחברת רווחה בשבעים השנים האחרונות. הספר 

השונים בישראל קרובה לליבו, ובהחלט מהווה תוספת חשובה להבנה ההיסטורית של שירותים אלו.

רוני אלפנדרי

יונס פריד אבו אלהיג'א )2022(. ההשכלה הגבוהה וקבוצות מיעוט בישראל ובעולם: עיון חברתי, 
כלכלי, פוליטי. תל אביב: הוצאת רסלינג, 277 עמודים.

מחבר הספר הוא מומחה בתחום החינוך, ובספרו החדש הוא בוחן סוגיה אקטואלית וחשובה שמטרידה 
כל אדם המכיר את המערכת האקדמית בישראל. הספר חוקר את מורכבות התביעה להקמת מוסדות 
ייעודיים להשכלה גבוהה עבור קבוצות מיעוט. המחבר שוטח מנעד מרשים של סוגיות פילוסופיות-
סותרות  מאידאולוגיות  הנובעות  השונות  האפשרויות  עם  ומתמודד  זו  בתביעה  הכרוכות  ביקורתיות 
אסכולת  של  האוניברסלית  התפיסה  למול  הפוסט-קולוניאליסטית  הבדלנית  התפיסה  כגון  בנושא, 
פרנקפורט. ששת פרקי הספר בוחנים את הסוגיות במבט אמיץ ובהיר, והוא אינו נסוג מנקיטת עמדה 
שעשויה להיות לא פופולרית בחוגים מסוימים נגד התפיסה הבדלנית. במקום זאת הוא מאמץ תפיסה 
במערכת  המעורב  אדם  לכל  ביותר  חשוב  הספר  לאינטגרציה.  הקוראת  אוניברסלית  הומניסטית 

האקדמית בישראל, ומשמש בסיס חשוב להמשך הדיון בנושא.

רוני אלפנדרי
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יאיר יאסן )2022(. לא מרימים ידיים: מחאות ואלימות כלפי המדינה בישראל. תל אביב: הוצאת 
רסלינג, 327 עמודים.

האחרונים.  בעשורים  בישראל  אלים  מרכיב  היה  שבחלקן  מחאות  של  מקרים  מספר  סוקר  זה  ספר 
בספר, המבוסס על עבודת הדוקטורט של יאסן, שני פרקי מבוא והקדמה הסוקרים את הרקע התאורטי 
נוספים המוקדשים כל אחד למחאה מסוימת: מחאת המתנחלים, מחאת  ושלושה פרקים  למחקר, 
הבדואים בנגב ומחאת יוצאי אתיופיה. הספר מציע מערכת מושגים לניתוח ההתנגדות האלימה בין 
קבוצות מחאה לבין סוכני המדינה, על בסיס עשרות ראיונות שערך המחבר עם משתתפים במחאות 
אלו  במחאות  שנחשפו  המדינה  מוסדות  של  הדה-לגיטימציה  בתהליכי  הספר  של  עיסוקו  השונות. 
מאפשר מבט השוואתי ביקורתי וחשוב על תהליכים דמוקרטיים וחברתיים בישראל של המאה העשרים 

ואחת. ספר זה מומלץ לקריאה עבור כל מי שעתיד החברה הדמוקרטית בישראל חשוב לו.

רוני אלפנדרי

חיפה:  סוציאלית.  בעבודה  מודעת-עוני  פרקטיקה  רדיקלית:  תקווה   .)2022( קרומר-נבו  מיכל 
הוצאת פרדס, 327 עמודים.

מהדורה עברית זו של ספרה החשוב של קרומר-נבו, שנסקר בכתב העת לאחרונה בגרסתו המקורית 
באנגלית, מהווה תוספת חשובה ביותר למדף הספרים בעברית בנושא מרכזי זה. בארבעת שערי הספר, 
טרנספורמציה, הכרה, זכויות והתייצבות לצד, משלבת קרומר-נבו מבט מחקרי מעמיק עם דוגמאות 
מעשיות ותובנות אישיות. הספר מצליח למקם את הסוגיות של צדק חברתי והאפשרויות העומדות 
בפני אנשי מקצוע הנוגעים בדבר בהקשרים רבים וחשובים. הספר אינו מציע רק ניתוח אקדמי מרוחק 
אלא גם דרכי פעולה שנועדו לסייע בהבאת השינוי החברתי המיוחל. הספר מומלץ מאוד לכל אנשי 

המקצוע שמצב החברה קרוב לליבם.

רוני אלפנדרי

טל שריר וולפה )עורכת מדעית( )2021(. פסיכואנליזה של הילד והמתבגר: מאין באתי. תל אביב: 
הוצאת תולעת ספרים, 60 עמודים.

ספר צנום זה הוא למעשה אסופת מאמרים שנכתבו בעקבות יום העיון הראשון של מסלול הילדים של 
החברה הפסיכואנליטית. אף כי לא מצוין על כריכתו שם העורכת, ניכר כי טל שריר וולפה – שגם כתבה 
את ההקדמה – היא הרוח החיה בו. בהקדמה גם נכתב כי מדובר בגיליון ראשון של אסופת מאמרים 
בנושא הטיפול הפסיכואנליטי, ולכן יש לצפות להמשך. באסופה המצוינת הזו ארבעה מאמרים. הראשון, 
מאת שריר וולפה, סוקר באופן מעמיק ובהיר את ההיסטוריה של התפתחות הטיפול הפסיכואנליטי 
בילד, תוך התמקדות במושגים מרכזיים בתחום. המאמר השני, פרי עטו של שוקי דורבן, מתאר מקרה 
והדיון  השלישי,  המאמר  חשובות.  תאורטיות  בהמשגות  הוא  אף  ורווי   11 בן  בילד  טיפול  של  מרתק 
בו שמוצג במאמר הרביעי, עוסקים בהתבוננות מעניינת ומקורית על "משפחות בעלות מבנה חדש" 
– נושא אקטואלי וחשוב במציאות החברתית בישראל במאה העשרים ואחת. האסופה כולה כתובה 
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באופן רהוט ומושך, וניכר כי ההרצאות שעליהן היא מתבססת עובדו היטב לכדי טקסטים חשובים. כל 
אנשי המקצוע המטפלים בילדים יזכו להשראה ולתובנות חשובות בקוראם ספר זה.

רוני אלפנדרי

Meg Harris Williams (2022). Donald Meltzer: A Contemporary Introduction. 
London: Routledge, 160 pages.

Robert Waska (2022). Projective Identification: A Contemporary Introduction. 
London: Routledge, 122 pages.

 שני הכרכים הנסקרים כאן הם הראשונים בסדרה החדשה, בעריכת פרופ' ענר גוברין וד"ר תאיר כספי 
מקורית  סדרה  זמננו.  בת  הפסיכואנליטית  בתאוריה  יסוד  במושגי  העוסקת  אילן,  בר  מאוניברסיטת 
בהגות  מרכזי  תאורטיקן  או  במושג  יעסוק  מהם  אחד  שכל  רבים  כותרים  להכיל  עתידה  זו  וחשובה 
הפסיכואנליטית. הכותר הראשון עוסק בהגותו של דונלד מלצר, שכמה מספריו כבר תורגמו לעברית 
במהלך השנים. הגותו של מלצר מתבטאת בחדשנות רעיונית הקושרת בין טכניקה טיפולית מעודכנת 
לחקר מעמיק של חלומות, תרבות ושפה. בספר מובאות דוגמאות קליניות רבות המסייעות להבהיר 
והמורכב של הזדהות השלכתית, שזכה  רעיונותיו המרכזיים. הספר השני עוסק במושג המרכזי  את 
לפרשנויות רבות לאורך השנים מאז נהגה בידי מלאני קליין. הספר מראה כיצד המושג מהווה בסיס 
משני  אחד  כל  ההעברה.  תהליכי  בהבנת  המטפלים  את  ומשמש  מאיתנו,  אחד  כל  של  הנפש  לחיי 
הספרים כתוב בשפה בהירה אשר מצליחה להביא מושגים מורכבים באופן נגיש. מומלץ ביותר לכל 

אנשי המקצוע העוסקים בטיפול פסיכודינמי. 

רוני אלפנדרי

אריק ברנמן )2022(. החייאתו של האובייקט הטוב האבוד. תרגום: קובי סגל. עריכה: עמנואל ברמן. 
תל אביב: הוצאת עם עובד, 293 עמודים.

אסופת מאמרים זו, מאת אחד מהתאורטיקנים החשובים בני זמננו של האסכולה הקלייניאנית, מביאה 
לראשונה לקורא העברי מבט לתוך האופנים שבהם מושגיה הבסיסיים של קליין ממשיכים להדהד 
ולשמש דורות של מטפלים בכל העולם. בספר שמונה מאמרים תאורטיים המתארים מושגים מרכזיים 
כמו הנרקיסיזם של המטפל, היסטריה, פרידה, שחזור ועוד. בחלקו השני של הספר מובאים שלושה 
דוגמאות  סביב  מרתק  לרב-שיח  עד  להיות  לקורא  המאפשרים  ברנמן,  שהעביר  קליניים  סמינרים 
בהקשרים  ברנמן  של  עבודתו  את  למקם  המסייעות  עיניים  מאירות  מובאות  חמש  בספר  קליניות. 
ברמן,  עמנואל  פרופ'  של  בעריכתו  פסיכואנליזה  סדרת  במסגרת  יצא  הספר  ותאורטיים.  תרבותיים 
שכבר העשירה את מדפי הספרים בעברית בכותרים חשובים ביותר. מומלץ ביותר לכל מי שהתאוריה 

הקלייניאנית קרובה לליבו.

רוני אלפנדרי
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