גיליון מס' ( 01חורף  )3112בנושא "זכויות אדם"
עורך אקדמי :פרופ' גד ברזילי
תוכן הגיליון:
 .1שלמה מזרחי ואסף מידני" ,מדיניות ציבורית וזכויות אדם"
שלמה מזרחי ואסף מידני מתווים את הבנת המשפט והשינוי המשפטי בכלים של מדיניות
ציבורית ,ובכך תורמים מאוד להבנתה של מדיניות ציבורית מההיבט המשפטי .זהו פרויקט ייחודי
שטרם ראה אור בישראל.
המחברים :פרופ' שלמה מזרחי הוא ראש המחלקה למינהל ולמדיניות ציבורית ,בית הספר
לניהול ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
אסף מידני הוא משפטן ודוקטורנט במחלקה למינהל ומדיניות ציבורית ,בית הספר לניהול,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 .2מיכאל קרן" ,המאבק בחוק המפגשים :מן ה"שריף" אל "לוחם הגרילה""
מיכאל קרן חושף במאמרו המרתק כיצד עורכי דין פרטיים השתמשו בטקסטים משפטיים כדי
לקדם מטרות פוליטיות ציבוריות וזכויות אדם ,למרות תנאים פוליטיים וחברתיים קשים מאוד,
וכנגד מוסכמות חברתיות ופוליטיות.
המחבר :מיכאל קרן הוא פרופסור למדע המדינה ופילוסופיה פוליטית באוניברסיטת תל-אביב
ובאוניברסיטת קלגרי ,קנדה.
 .3לי ורשבסקי" ,פרקטיקות מוסדיות וזכויות אדם :הסמוי והגלוי בפסיקות בג"ץ"
לי ורשבסקי מציגה במאמרה מחקר ,שבו היא בוחנת אמפירית ,על בסיס ממצאים ראשוניים ,את
התייחסותו של בית המשפט העליון לעתירות של פלסטינים תושבי הגדה המערבית ועזה .היא
מראה בממצאיה שקיים פער של ממש ,וסיבותיו הפוליטיות עמו ,בין הפסיקות הרשמיות של בג"ץ
המתפרסמות בפומבי ,לבין הפשרות המשפטיות שהוא מעודד ,ורבות מהן אינן ידועות לציבור
הרחב וגם לא לקהילה המקצועית .ממצאיה מראים עד כמה השיח המשפטי והפוליטי הוא רב
פנים ,והנסתר בו עולה בהרבה על הגלוי.
המחברת :לי ורשבסקי היא סטודנטית לתואר שני בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב.
 .4דודי זכריה" ,על חדרי עינויים ועל קירות אקוסטיים"
מאמרו של דודי זכריה בוחן לעומק את הסוגיה הקריטית של עינויים ומנתח אותה מזווית ראייה
תאורטית מעניינת ביותר .זכריה מציג ניתוח מקורי של פסיקות בית המשפט ושל פעולותיה של
המערכת המשפטית כולה ,ומראה כיצד המשפט נותן לגיטימציה לאלימות גם כאשר הוא לכאורה
אוסר עליה .יחד עם זאת ,המאמר חושף גם את הניגודים הפנימיים והאמביוולנטיות של הדרגים
המקצועיים ביחסיהם עם הפוליטיקאים ועם לחצים ציבוריים שונים בשאלת העינויים ובשאלות
של אלימות בכלל .זכריה מעניק כלים קונספטואליים חדשים להתמודדות עם שאלת העינויים

כשאלה של פגיעה בזכויות אדם .הוא מעניק גם כלי ניתוח מקוריים להבנת התהליכים הפוליטיים
במסגרת מדיניות החקירות של השב"כ.
המחבר :דודי זכריה הוא תלמיד לתואר שלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב
ומשמש כסגן בכיר לפרקליטת המדינה.
 .5ראובן פדהצור"",תרבות הביטחון" הישראלית – מקורותיה והשפעתה על הדמוקרטיה
הישראלית"
את הגיליון חותם מאמרו המעמיק ורחב היריעה של ראובן פדהצור הסוקר את התפתחותה של
תרבות הביטחון בחברה הישראלית מראשיתה ,ומצביע על אותן סביבות ארגוניות ופוליטיות,
שעלולות להשפיע לרעה על שיח זכויות האדם בישראל.
המחבר :ד"ר ראובן פדהצור הוא מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב.
במדור "ביקורת ספרים" מתפרסמת סקירתו של אדי קאופמן ממכון טרומן למען קידום השלום
באוניברסיטה העברית על ספרה של דפנה גולן-עגנון :איפה אני בסיפור הזה?(ירושלים :כתר,
 )2002ועל הספר בעריכתם של תמרה ברנע ורפיק חוסייני :הווירוס לא עוצר במחסום ,היפרדות
מערכת הבריאות הפלסטינית מישראל (תל אביב :עם עובד.)2002 ,
סקירה נוספת במדור היא סקירתו של פרופ' גד ברזילי מהחוג למדע המדינה באוניברסיטת
תל-אביב על הספר של Ron Harris, Alexandre (Sandy) Kedar, Pnina Lahav and Assaf
Likhovski (eds.) The History of Law in a Multicultural Society: Israel 1917-1967
)2002

(Dartmouth:Ashgate,

