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 המדינה  .הפלסטינים הואזרחי ישראל מדינת בין היחס בעיצוב מרכזי תפקיד מלאתמ הפלילי המשפט מערכת
והמשטרה  ;טימיתיהלג הפעילות מספירת שונות פרקטיקות דירלה במטרה הפלילי במשפט וששימ עושה

, גלוי כוח הפעלת ותוך , באופן דומה. הפלסטינים באזרחים למשול מנת על שונים אמצעים במקביל מפעילה
 םהפלסטיני שביםהתו על ובשליטה בהפללהתפקיד עיקרי  הכלא ובתי צבאייםה משפטה בתי מערכת ממלאת
כפעולות , בפלסטינים תוהפוגעשונות  פעילותב לראות,  ככללהמדינה מסרבת, זאת לעומת. הכבושים בשטחים

 .שימוש בכלי ההפללה והענישההמחייבות 
, הימהאוכלוסי" פושעיםה" רחקתלה ,בין היתר, תכמיועד הפלילי המשפט ערכתמ את להגדיר שנהוג בעוד

 עורכי לציבורפונה  עדאלה מחברות מערכת, אי לכך .יותר רחבים יעדים על מלמדת הפלסטינים של המציאות
, אסטרטגיותה, בפרקטיקות דנים אשר מאמרים להגיש אותם ומזמינה יםיואקדמא אדם זכויות פעילי, הדין

 אזרחי לפלסטינים הנוגע בכל, הפלילי המשפט מערכת מנגנון את המעצבים והיעדים היסוד הנחות, הלוגיקות
 :שלהלן בנושאים, היתר בין, הדנים במאמרים מעוניינים אנו. הכבושים שטחיםה ותושבי ישראל

 

 שליטהו ממשל של פרקטיקות ובין הפלילי המשפט מנגנון בין הקשר •

 הפלילי המשפט מנגנון של םיהמגדרי והפרקטיקות המבנה •
 תחקור ופרצדורות חקירה אמצעי, שיטור פרקטיקות •
 ראיות דיניו הפלילית הפרצודורה, העבירה של האלמנטים, עבירות וגסיו - הפלילי המשפט דוקטרינת •
 ביטחוניות או פליליות עבירות בגין אישום כתבי בהגשתהתובע  דעת שיקול •
 פלינריותידיס וטכניקות ענישה דפוסי, מאסר עונשי •
 פוליטיים ואסירים ענישה תנאי, סוהר בתי •
 בישראל ינולוגיההקרימ דיסיפלינת של והביצוע הגנאולוגיה •
 המדינה שליחי של הפלילית האחריות •
 הפלילית והתביעה הפלילי המשפט של הבינאום •

 
, הפלסטינים בהקשר הפלילי המשפט מנגנון של אחרים בהיבטים הדנים מאמרים פרסום ישקלו העורכים

 כי אם, יתמשפט ניתוח שיטת לאמץ חייבים אינם המאמרים. בי השטחים הכבושיםשואזרחי המדינה ות
 אנו. וביקורתי מקורי ניתוח המקדמת מתודולוגיה בכל להשתמש ניתן. מסוים משפטי בהיבט לדון עליהם

 .פורסמו שטרם מאמרים מבקשים
 

 :הערות
 .2004 באוקטובר 15 -ה עד מילים 100-200 של תקצירים לשלוח נא

 ניתן. מילים 4000 על יעלה אל המאמר אורך. 2005 בינואר 15 - ה הוא המאמרים להגשת האחרון המועד
 יש.המאמר לפרסום הבקשה את ישקלו והעורכים האנגלית או העברית, הערבית בשפה המאמרים את להגיש
 לפנות ניתן ובירורים לשאלות. השוליים הערות סגנון בדיקת לשם עדאלה מחברות של הרביעי בגיליון לעיין

 ).rina@adalah.org (ברגרוזנ לרינה או) samera@adalah.org (אסמיר לסאמרה
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 עדאלה מחברות
 המערכת של ופוליטי חברתי, משפטי בניתוח העוסק משפטי-סוציו עת כתב הינו" עדאלה מחברות"

 מחברות"ב. בישראל הערבי המיעוט לבין ביניהם האינטראקציה של וכן בישראל המשפטית והפרקטיקה
 שוליים ידע לשדות מרכזית במה ולספק, שראליהי המשפט סביב ביקורתי דיון לקדם שואפים אנו" עדאלה

 לדון מבקשים בעת ובה, עדאלה של המשפטית מעבודתה נושאיהם את שואבים הגיליונות. ואלטרנטיביים
 בעמדות  הן ביקורתיות תובנות של מקורן כי הכרה מתוך. המשפטי השדה לגבולות מחוץ אלו בנושאים
 זכויות פעילי, דין עורכי של מאמרים בפני שעריו את העת כתב פותח, שונות ומקצועיות פוליטיות, חברתיות

, הישראלי המשפט ידי על הערבים האזרחים של הקיפוח לנושא ביטוי לתת מבקש העת כתב. ואקדמאים אדם
 המשפט של ביקורתית בהבנה המעוניינים, ואנגלית עברית, ערבית קוראי שונים לקהלים אחידה פנייה כדי תוך

 .הישראלי
 
 
 
 
 
 

   

 


