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 : תוכן הגיליון
 

 "מדיניות ציבורית וזכויות אדם", שלמה מזרחי ואסף מידני. 1

 דיניותמ לש כליםב משפטיה השינויו משפטה בנתה תא תוויםמ ידנימ אסףו זרחימ למהש

 יחודיי רויקטפ הוז. משפטיה ההיבטמ יבוריתצ דיניותמ לש הבנתהל אודמ ורמיםת בכךו, יבוריתצ

 .ישראלב ורא אהר טרםש

בית הספר , הוא ראש המחלקה למינהל ולמדיניות ציבורית ה מזרחי שלמ' פרופ: המחברים

 . גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, לניהול

, בית הספר לניהול, אסף מידני הוא משפטן ודוקטורנט במחלקה למינהל ומדיניות ציבורית

 .גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 

 ""הגרילה לוחם"אל " שריף"מן ה: המאבק בחוק המפגשים", מיכאל קרן. 2

 דיכ שפטייםמ טקסטיםבשתמשו ה רטייםפ יןד ורכיע יצדכ מרתקה מאמרוב ושףח רןק יכאלמ

, אודמ שיםק חברתייםו וליטייםפ נאיםת מרותל, דםא כויותוז יבוריותצ וליטיותפ טרותמ קדםל

 . פוליטיותו ברתיותח וסכמותמ כנגדו

אביב -פוליטית באוניברסיטת תלמיכאל קרן הוא פרופסור למדע המדינה ופילוסופיה : המחבר

 .קנדה, ובאוניברסיטת קלגרי

 

 "ץ"הסמוי והגלוי בפסיקות בג: פרקטיקות מוסדיות וזכויות אדם", לי ורשבסקי. 3

 תא, יםיאשונר מצאיםמ סיסב לע, מפיריתא וחנתב יאה בוש, חקרממאמרה ב ציגהמ רשבסקיו יל

יא ה. עזהו מערביתה גדההושבי ת יםלסטינפ לש עתירותל עליוןה משפטה יתב לש תייחסותוה

ץ "גב לש רשמיותה פסיקותה יןב ,עמו וליטיותהפ וייבותסו, משמ לש ערפ ייםשק ממצאיהב ראהמ

 ציבורל דועותיינן א הןמ רבותו, ודדעשהוא מ משפטיותה פשרותה ביןל, פומביב תומתפרסמה

 בר ואה הפוליטיו משפטיה שיחה מהכ דע ראיםמ מצאיהמ. מקצועיתה קהילהל אל גםו רחבה

 . גלויה לע הרבהב ולהע וב הנסתרו, ניםפ

 .אביב-לי ורשבסקי היא סטודנטית לתואר שני בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל: המחברת

 

 "על חדרי עינויים ועל קירות אקוסטיים", דודי זכריה. 4

יה איר זוויתמ הומנתח אות ינוייםע לש קריטיתה סוגיהה תא עומקל וחןב כריהז ודיד לש אמרומ

 לש עולותיהפ שלו משפטה יתב סיקותפ לש קורימ יתוחנ ציגמ כריהז. יותרבעניינת מ אורטיתת

 כאורהל ואה אשרכ םג אלימותל גיטימציהל ותןנ משפטה יצדכ מראהו, ולהכ משפטיתה מערכתה

 גיםדרה לש האמביוולנטיותו פנימייםה ניגודיםה תאם ג ושףח מאמרה, אתז םע חדי. ליהע וסרא

 בשאלותו עינוייםה שאלתב וניםש יבורייםצ חציםל עםו פוליטיקאיםה םעיחסיהם ב מקצועייםה

 עינוייםה אלתש םע התמודדותל דשיםח ונספטואלייםק ליםכ עניקמ כריהז. כללב לימותא לש



 פוליטייםה תהליכיםה הבנתל קורייםמ יתוחנ ליכ םג עניקמ ואה. דםא זכויותב גיעהפ לש שאלהכ

 . כ"שבה לש חקירותה דיניותמ מסגרתב

אביב -דודי זכריה הוא תלמיד לתואר שלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל: המחבר

 .ומשמש כסגן בכיר לפרקליטת המדינה

 

מקורותיה והשפעתה על הדמוקרטיה  –הישראלית " תרבות הביטחון"",ראובן פדהצור. 5

 "הישראלית

 התפתחותה של תאסוקר ה דהצורפ אובןר לשריעה ורחב הי  מעמיקה אמרומ ותםח גיליוןה תא

, פוליטיותו רגוניותא ביבותס ותןאומצביע על ,  מראשיתה ישראליתה חברהב ביטחוןהרבות ת

 .ישראלב דםהא כויותז יחש לע רעהל השפיעל עלולותש

 .אביב-ר ראובן פדהצור הוא מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל"ד: המחבר
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