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משפט ,חברה ותרבות הוא כתב עת
המוקדש לבחינת הקשר בין המשפט לבין
תחומי דעת אחרים ,וביניהם מדע המדינה,
סוציולוגיה ,היסטוריה ,פילוסופיה ,כלכלה,
ספרות אמנות ,דת ,מדע וטכנולוגיה ועוד,
תוך הפעלת שיטות מחקר מגוונות ומתן ביטוי
למגמות המחקר הבין־תחומיות העכשוויות.

מערכות היחסים בין המשטרה ,החברה והמשפט הן מורכבות ומרובות סתירות.
המשטרה ,הפועלת מתוקף החוק ,היא גם הגוף האחראי לאכיפתו למען הסדר
החברתי וההגנה על זכויות האדם והאזרח של האוכלוסייה שהיא משרתת ,לעיתים
אגב עימות עימה ואף פגיעה באותן זכויות .בשל תפקידה הייחודי של המשטרה
היא מושפעת מנורמות חברתיות ומהאופן שהחברה מבינה את המשפט וגם
פעילה בעיצוב ובשעתוק של הנורמות הללו.
בכרך זה מקובצים מאמרים שעוסקים בכמה מופעים של מערכת היחסים בין
המשטרה למשפט ולחברה .מקצת המאמרים עוסקים ביחסה של המשטרה
לחברה ולקבוצות מיעוט ובאופנים שבהם הוא משפיע על האמון במשטרה ועל
הציות לחוק; כמה מאמרים עוסקים בשוטרים עצמם ובחוויות העבודה והחיים
שלהם; ומאמרים אחרים מציעים התבוננות היסטורית או ביקורתית על אופן
הפעולה של המשטרה או מתעדים שינויים שחלו במשך השנים בתפיסות של
שוטרים ובאופן שהם מתייחסים לתופעות חברתיות.
עיון בכלל המאמרים בכרך מעלה תמונה צבעונית ,דינמית ומורכבת של השיטור
בחברה בכלל ובישראל בפרט ,אגב ראייה בין־תחומית אשר מאפשרת לקוראים
להיחשף לאתגרים שארגון זה — אשר השפעתו על חיינו אדירה — מתמודד עימם.

מחיר הכרך₪ 150 :
הנחות לסטודנטים
ולסגל אוניברסיטאי
לרכישת הכרך משפט ומשטרה בשירות
עצמי לחצו כאן
לכל שאלה בענייני רכישה יש לפנות
בדוא"ל אלtaligi@tauex.tau.ac.il :
או בטלפון 03-6407257

ד״ר נעמי לבנקרון ,המכון לקרימינולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים;
המחלקה ללימודים רב־תחומיים ,מכללת כנרת; פוסט־דוקטורנטית בפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר־אילן.
ד״ר תמר קריכלי־כץ ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב.
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