
דבר ראש המכון

את  לפניכם  להביא  שמח  אני  רב,  שלום  וחברים,  בוגרים  מרצים,  סטודנטים,  היקרים,  לקרימינולוגיה  המכון  קהילת  חברי 

ידיעון המכון, "הקרימיניתון", ובו נציג את הישגי המכון  ואת הפעילויות שנעשו במכון בשנה החולפת. 

השנה מרגשת באופן מיוחד, שכן השנה נפתח מסלול הבוגר לקרימינולוגיה במכון.

כ-65 תלמידים נרשמו למסלול והצטרפו ל כ-75 תלמידי מוסמך חדשים. כיום לומדים במכון כ- 220 סטודנטים, ואני רוצה 

לברך גם את החדשים וגם את הוותיקים ולאחל להם חוויה לימודית מהנה ומעשירה.

לסטודנטים החדשים אומר שהיום אתם מצטרפים למוסד האקדמי המוביל בארץ. במהלך הלימודים במכון נקנה לכם את 

ליושרה אינטלקטואלית, לחשיבה  נדריך אתכם לחשיבה מדעית,  ומעבר לכך  ביותר בקרימינולוגיה.  והטוב  הידע העדכני 

ביקורתית על הנעשה היום בתחום אכיפת החוק ולתרומה של המחקר המדעי לנעשה בשטח.

לאוניברסיטה העברית יש בעיות תקציביות מאוד חמורות, שלצערנו הובילו לפתיחה מאוחרת של שנת הלימודים, בעיות 

תכניות  לכם  לתת  דואגים  למשפטים,  הפקולטה  בתמיכת  לקרימינולוגיה,  המכון  אבל  שנה,  בכל  אותנו  גם  מאתגרות  אלה 

לימודים מצויינות ונמשיך לעשות זאת ללא פשרות.

חברי קהילת המכון נמצאים בחזית המחקר והפרסום האקדמי בישראל ובעולם. אחת העדויות לכך היא הזכייה בקרנות 

מחקר תחרותיות. כמו כן, חברי המכון מפרסמים את עבודות המחקר שלהם בכתבי העת המובילים בקרימינולוגיה וזוכים 

בפרסים יוקרתיים, דבר המעיד על חשיבות המחקרים וחדשנותם. פירוט נרחב על כל העשייה האקדמית בשנתיים האחרונות 

תמצאו בהמשך הגיליון. 

בנוסף לסגל ההוראה הקבוע, המכון לקרימינולוגיה התברך במורות ומורים מן החוץ המהווים חלק בלתי נפרד מסגל המכון 

ועושים מלאכה מצויינת. תרומתם אינה באה לידי ביטויי רק בהוראה, שכן חלקם גם מנחים עבודות מוסמך ודוקטורט וחלקם 

מלוים פרוייקטים  ומחקרים שונים הנעשים במכון. אני רוצה בהזדמנות זו להודות לכל אחד ואחת מהם על תרומתם למכון.

במכון פועלת גם מזכירות נפלאה, דלתה תמיד תהיה פתוחה ושם ימצא מענה לכל עניין או בעיה שהסטודנטים או המרצים 

נתקלים בה. התברכנו גם במזכירות פקולטה שירותית ואכפתית הזוכה להערכה על הטיפול שלה בסטודנטים של הפקולטה 

ואני בטוח שגם תלמידי המכון יהנו מיחס זה.

אף  חלקם  סטודנטים,  של  ומצוינת  נבחרת  קבוצה  מכשירה  התכנית  מצטיינים.  לסטודנטים  מלגאים  תכנית  פועלת  במכון 

נקלטו במכון כסגל אקדמי, ואחרים מאיישים עמדות מפתח במכוני מחקר וארגונים ממשלתיים מובילים בארץ. אני בטוח 

שבעה  יממן  המכון  השנה  גם  חדשים.   לשיאים  ויגיעו  הקרובות  בשנים  המצטיינים  בתכנית  ישתתפו  נוספים  שתלמידים 

”full time”,שבמסגרתה התלמידים מקדישים  ה-  ודוקטור מצטיינים( במסגרת תכנית  )תלמידי מוסמך  סטודנטים מלגאים 

את מלוא זמנם לפעילויות המכון, מחקר והוראה. מסלול זה הצמיח עד היום פרסומים בכתבי עת מובילים, מלגות בתר-

גם מאיישים עמדות  וחברי סגל צעירים שהשתלבו במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ. הבוגרים שלנו  יוקרתיות  דוקטורט 

מפתח במערכת אכיפת החוק.  

התוכניות החד-שנתיות המיוחדות שלנו במסלולי ההתמחות באכיפת חוק וההתמחות במדע פורנזי מצליחות ומוכיחות את  

עצמן כמקור משיכה לאנשי מקצוע מבטיחים בעלי הכשרה אקדמית, גם כאלו שאינם עוסקים בתחומי אכיפת החוק, וגם 

כאלו המשולבים במערכות אכיפת החוק השונות- שוטרים, סוהרים, קציני מבחן, אנשי ביטחון, תובעים, סניגורים ציבוריים, 

אנשי תקון ועוד. חשוב לי לציין כי המכון לקרימינולוגיה מתאפיין בקשר האמיץ עם מערכת אכיפת החוק ונערכים בו מחקרים 

פורצי דרך שיזכו לאזכור והרחבה.

חוקר בעל שם עולמי   ,Tom Tyler חלק מהצלחת המכון הוא ביסוס קשרים בינלאומיים עם הקהילה הקרימינולוגית בעולם. 

בתחום הלגיטימציה של מערכת אכיפת החוק, יבקר השנה במכון. מדי שנה אנחנו מקיימים גם כנס בינלאומי, הכנס ע"ש 

דרפקין, שיתקיים השנה ב-22.5.2017, אליו אנו מזמינים קרימינולוגים מובילים מהעולם כדי שיציגו עבודות פורצות דרך 

החוקרים  עם  נמנים  אשר   ,Kevin M. Beaver-ו  Richard Trembley  : את  כוללת  השנה  האורחים  של  חלקית  רשימה  בתחום. 

המובילים בעולם בתחום של גנטיקה ופשיעה. 

המכון גם מזמין חוקרים מובילים בעולם כדי ללמד סדנאות בשיטות סטטיסטיות מתקדמות ותחומי מחקר חדשים. בשנה 

 John שלנו  המוזמנים  ברשימת  השנה  בפשיעה.  מגמות  ניתוח  על  קורס  שלימד   Richard Rosenfeld במכון:  התארח  שעברה 

שלנו  לסטודנטים  ויכיר  החוק  אכיפת  במערכת  מדיניות  הערכות  על  קורס  שילמד  פנסילבניה,  מאוניברסיטת   MacDonald

שיטות ניתוח מתקדמות. 

פעילות רבה זו ממקמת את המכון כאחד המוסדות המובילים לחקר הקרימינולוגיה בקהילה האקדמית.  

אני מאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופורייה!

פרופ' באדי חסייסי
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29.1.17ב' בשבטיום א'סיום סמסטר א'

27.2.17א' באדר יום ב'פתיחת סמסטר ב'

כנס האגודה
הישראלית לקרימינולוגיה

17-18.5.17כא'-כב' באיירימים ד'-ה'

21.5.17כה' באייר יום א'טקס קבלת תעודות מוסמך

22.5.17כו' באייריום ב'כנס דרפקין

28.6.17ד' בתמוזיום ד'סיום סמסטר ב'

30.6.17ו' בתמוזיוםו'פתיחת סמסטר קיץ

18.9.17כז' באלוליום ב'סיום סמסטר קיץ

תאריכים חשובים

חדשות המכון
פתיחת תואר בוגר בקרימינולוגיה

בשנת הלימודים תשע"ז נפתחה במכון לקרימינולוגיה תכנית חדשה לתואר בוגר בקרימינולוגיה.

עבור המכון והפקולטה זהו אירוע היסטורי, שכן עד כה במשך 56 שנים בהן התקיימו תכניות לימודים במכון, הלימודים התמקדו 

את  המציגה  התכנית,  בקרימינולוגיה".  "בוגר  לתואר  הראשון  המחזור  לדרך  יצא  והשנה  מתקדמים,  לתארים  בלימודים  רק 

ההתפתחויות החדשניות ביותר בתחום הקרימינולוגיה, כוללת עיסוק בקשת רחבה של תחומים קרימינולוגיים כגון: עבריינות, 

יעילות  ניסויית,  וחברה, קרימינולוגיה  ופשיעה, תגובת המערכות החברתיות לעבריינות, משפט  נשים  קורבנות, פשעי מדינה, 

משטרה-קהילה,  יחסי  טרור,  שיטור  חמות",  ב"נקודות  ושיטור  ומקום  פשיעה  לבן,  צווארון  פשעי  עבריינים,  לשיקום  תכניות 

לגיטימיות המשטרה, מערכות כליאה, מדע פורנזי, זיהויי פלילי ועוד.

התכנית היא תלת שנתית ומטרתה לחשוף סטודנטים/ות למגוון נושאים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים הקשורים לפשיעה. מטרה 

נוספת היא לקרב את העובדים/ות בתחום הרחב של מערכת אכיפת החוק לעשייה האקדמית בתחום הקרימינולוגיה ולהעשיר 

אותם בידע וביכולת לתרגם ממצאי מחקרים לעשייה יעילה והוגנת יותר בשטח, כזו שמפיקה את המרב מהמשאבים הציבוריים 

שעומדים לרשות מערכת אכיפת החוק. התכנית שואפת לבנות בסיס לחוקרים קרימינולוגים מצטיינים ולספק להם ידע וכלים 

לימודים לתואר בוגר  ומשלבים  דו חוגית,  לפיתוח מחקר קרימינולוגי בסטנדרטים בינלאומיים. התלמידים לומדים במתכונת 

בתחום נוסף. אפשרויות השילוב הקיימות באוניברסיטה העברית הן רבות ומאפשרות לכל תלמיד ללמוד את תחומי העניין לפי 

בחירתו ולפי התאמתו. השנה החלו את לימודיהם 65 תלמידי בוגר בקרימינולוגיה, ואנו מאחלים להם הצלחה רבה בהמשך.

דיקן חדש לפקולטה למשפטים
קרייני  פרופ'  קרייני.  מיכאל  פרופ'  למשפטים  הפקולטה  דיקן  לתפקיד  נכנס  השנה  באוקטובר  בראשון 

פנסילבניה. עבודת  והשני מאוניברסיטת  דוקטור, האחד מהאוניברסיטה העברית,  שני תארי  הוא בעל 

הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית עסקה במשפט בינלאומי פרטי, ובאוניברסיטת פנסילבניה הוא 

עסק בפרוצדורה בינלאומית. שתי עבודות הדוקטורט פורסמו כספרים.

הוא חבר סגל באוניברסיטה העברית כבר כעשרים שנה, היה מרצה אורח באוניברסיטת סטנפורד, זכה 

בשלל פרסים אקדמיים, פרסם עד היום עשרות מאמרים בכתבי עת מקצועיים וכעת כותב את ספרו הרביעי. בטרם התמנה 

כדיקן, שימש פרופ' קרייני במספר תפקידים, ביניהם  סגן דקאן, מנהל הקתדרה למשפט בינלאומי, ראש מכון סאקר למחקרי 

חקיקה, מנהל אקדמי של מרכז מינרבה לזכויות האדם ומייסד המרכז לחקר הרב־תרבותיות והמגוון.

פרופ' קרייני נשוי לאינאס, הם הורים לשלושה, וחיים בנווה שלום.

קבלת תואר לפרופ' באדי חסייסי
בשנת   מרצה  בדרגת  לקרימינולוגיה  במכון  נקלט  חסייסי  פרופ'  חבר.  פרופסור  לדרגת  חסייסי,  באדי  קודם  נובמבר  בחודש 

2007  וכעבור כחמש שנים, בשנת 2012, קודם לדרגת מרצה בכיר עם קביעות. מאז 2013 משמש פרופ' חסייסי כראש המכון 

לקרימינולוגיה והוביל הן את יצירתה ובנייתה של תוכנית תואר הבוגר בקרימינולוגיה, והן את פיתוח מסלול ההתמחות במדע 

פורנזי לתלמידי המוסמך בקרימינולוגיה. 

תחום המחקר העיקרי שלו הינו שיטור, ובתוך זה הוא מתעניין במיוחד בשיטור בחברות שסועות.  פרופ' חסייסי הוא חוקר פורה 

שפרסומיו הופיעו מעל במות מובילות ומכובדות.  הוא חיבר ספר )יחד עם שני עמיתיו מהמכון לקרימינולוגיה ד"ר טל יונתן זמיר 

 Taylor and  עם אותם שני עמיתים( בהוצאת הנמנית על קבוצת( ערך ספר נוסף , Springer שיצא בהוצאת )ופרופ' דיויד וייסבורד

 Law and Society Review; Law and History Review; :חיבר שלושה פרקים בספרים ו 8 מאמרים בכתבי עת וביניהם ;Francis

 .Journal of Experimental Criminology

 מאז המינוי האחרון באדי היה שותף  לזכייה בששה מענקי מחקר.



דבר ראש המכון

תאריכים חשובים

חדשות המכון

מקבלי תואר דוקטור

פרסים

מענקי מחקר

מחקרים במכון

זר ברכות 

לזכרו

תוכניות לעתיד

פרסומים

מפגש פתיחת שנה
למרות כל השינויים והשיבושים במועד פתיחת שנת הלימודים תשע"ז, פתיחת השנה האקדמית צויינה במכון במפגש מרשים 

סגל  וחברי  במכון,  והתארים  המסלולים  מכל  רבים  תלמידים  הגיעו  למפגש  מאירסדורף.  בבית   ,28.11.16 שני,  ביום  שהתקיים 

ופרופ' באדי  ומנהלי מהמכון והפקולטה. פרופ' מיכאיל קרייני דיקן הפקולטה למשפטים בירך את התלמידים והסגל,  אקדמי 

חסייסי, ראש המכון, נשא דברי ברכה והציג את חברי הסגל הקדמי והמנהלי שהגיעו. במפגש הוצגו גם חברי אגודת הסטודנטים 

למשפטים, שכן מעתה תלמידי המכון לקרימינולוגיה משוייכים לאגודה זו.

פורום אקדמי מייעץ למפכ"ל
דיון מעמיק בנושא שינויים ותהליכים מרכזיים במשטרת ישראל התקיים יחד עם פורום מומחי אקדמיה.

השבוע התכנס במשטרת ישראל פורום חדשני המורכב מאנשי אקדמיה בכירים למפגש עם המפכ״ל, רנ״צ רוני אלשיך, לדיון 

מעמיק בשינויים ובתהליכים המרכזיים אשר מוביל המפכ״ל במשטרה במהלך השנה האחרונה. בפורום השתתפו מומחי אקדמיה 

בולטים בתחומי המשפט, הקרימינולוגיה, הכלכלה, מדע המדינה, היזמות והחדשנות. 

סביב השולחן בלשכת המפכ״ל בירושלים, התכנסו בין היתר: פרופסור דיוויד וייסבורד, זוכה פרס שטוקהולם וחתן פרס ישראל 

לקרמינולוגיה )יו"ר הפורום(, פרופסור קנת מן, פרופסור גוסטאבו מש, פרופסור גיא בן פורת, פרופסור באדי חסייסי )סגן יו"ר 

הפורום(, פרופ' יוסף אלמוג, דר' סיימון פרי ד"ר טל יונתן זמיר, ד"ר יונתן גבעתי ואחרים.

מטרת הפורום האקדמי לסייע למשטרה בליווי, ייעוץ ופיתוח של תפיסת ההפעלה אותה מוביל מזה כשנה מפכ״ל המשטרה - 

ניהולי(. הערך המוסף במפגש שבין המשטרה לאקדמיה הוא חיבור העשייה המשטרתית  ״אמו״ן״ )אסטרטגיות מניעה ומיקוד 

למחקר עדכני בעולם המדע.

התאמתן  תוך  העולם,  ברחבי  שבוצעו  דומות  תכניות  לאור  המשטרה  לפעילות  חיצונית  מדעית  הערכה  יספק  הפורום  בנוסף, 

פיקוד  בין  משטרתיים  ליבה  בנושאי  מעמיק  שיח  מאפשרים  הם  שכן,  רב,  ציבורי  ערך  אלו  למפגשים  הישראלית.  למציאות 

המשטרה לאנשי הקהילה האקדמית והמומחים בתחום השיטור והמשפט.

פרופסור וויסבורד, העומד בראש הפורום הייחודי, בירך את המפכ״ל על היוזמה המבורכת ואמר: ״משטרת ישראל מצטרפת 

למשטרות מתקדמות בעולם המבקשות להוביל מהלכי עומק של שינוי תפיסתי מול האזרח הנורמטיבי״.
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 מקבלי תואר דוקטור
עבודות  את  צבי  בן  קתרין  וד"ר  אביב  וייסמן  גלי  ד"ר  סיימו  האחרונות  בשנתיים 
הדוקטורט שלהן. ד"ר גלי וייסמן אביב התמנתה כמנהלת מחלקת המחקר של הרשות 

השופטת, וד"ר קתרין בן צבי משמשת כקצינת אסטרטגיה במינהל תכנון בשב"ס.

"עמדותיהם של קורבנות עבירה לגבי הלגיטימיות של המשטרה בישראל:
עדויות לחשיבות של מדיניות ונהלים ממוקדי קורבן"

עבודת מחקר לצורך קבלת תואר דוקטור מאת גלי וייסמן אביב

בהנחייתו של : פרופ' דייויד וייסבורד

בקורבן  מחודש  עניין  התעורר   ,)the victim’s movement( הקורבן'  'תנועת  של  עלייתה  עם  המוקדמות  השבעים  בשנות 

ובמקומו בהליך הפלילי. החמלה כלפי הקורבנות וההכרה בעובדה שתפקודה של מערכת אכיפת החוק יפגע ללא שיתוף 

פעולה מצדם תרמו להתפתחותן של רפורמות מנהליות וחקיקתיות שהובילו אנשי שטח ואקדמיה לבחון את עמדותיהם של 

נפגעי-עבירה. 

הצורך בבחינת עמדותיהם של נפגעי-עבירה ביחס למשטרה נובע מהיחודיות של קבוצה זו, הן בצרכים שלה והן בציפיות 

שלה מהמשטרה, מהחשיבות שלה למערכת אכיפת החוק בכלל ולמשטרה בפרט. עבודת דוקטורט זו בוחנת את הקשר בין 

חוויות הקורבנות ובין הערכות נפגעי-עבירה את לגיטימיות המשטרה בישראל. המחקר מורכב משלושה מחקרים נפרדים 

משטרת  כלפי  נפגעי-עבירה  של  עמדותיהם  את  בוחן  הראשון  המחקר  אלו:  יחסים  של  אחר  היבט  בוחן  מהם  אחד  שכל 

ישראל באופן כללי ובהשוואה לאלה שלא נפלו קורבן, תוך התמקדות בשלושה נושאים - אמון במשטרה, ביצועי המשטרה 

והטיפול שאזרחים מקבלים.

המחקר השני בוחן את הגורמים המשפיעים על נפגעי-עבירה בגיבוש הערכות הלגיטימיות כלפי המשטרה. הניתוח מתמקד 

בתפקיד שממלאים שני המנבאים העיקריים של הערכות לגיטימיות: הוגנות ההליך )Procedural Justice( ותפקוד המשטרה 

נפגעי- בין הערכותיהם של  יכולים להשפיע על צמצום הפער  בו הם  ובאופן  )Police Performance( בגיבוש הערכות אלו 

עבירה לבין אלו שלא נפלו קורבן לעבירה.

המחקר האחרון עוסק באחד התוצרים המשמעותיים ביותר של לגיטימיות המשטרה - שיתוף הפעולה עם המשטרה, תוך 

התמקדות בהשפעה של הערכות ביחס לאמון במשטרה על שיתוף הפעולה בין נפגעי עבירה והמשטרה. מחקר זה בוחן את 

נכונותם של נפגעי-עבירה לשתף פעולה עם המשטרה ומשווה את מידת השפעתם של גורמים שונים על נכונות זו למידת 

השפעתם על האוכלוסייה הכללית. 

בכל  כמעט  הכללית  מהאוכלוסייה  השונה  ומובחנת  ייחודית  קבוצה  בפנינו  מציגים  אלו  מחקרים  בשלושת  הממצאים 

את  ומדגישים  שלה,  וללגיטימיות  למשטרה  ביחס  יותר  נמוכות  הערכות  לנפגעי-עבירה  כי  ומראים  שנבדקו  ההיבטים 

נפגעי-עבירה  שמייחסים  החשיבות  על  הממצאים  מעידים  כן,  כמו  אלו.  עמדות  לגיבוש  המשטרה  תפקוד  של  החשיבות 

לאמון במשטרה בבואם לשתף עמה פעולה. מכיוון שכך, ניתן להסיק כי כאשר בוחנים את הלגיטימיות של המשטרה ישנה 

חשיבות רבה להקשר זה של חווית קורבנּות. 

הם  שלה,  וללגיטימיות  למשטרה  ביחס  נפגעי-עבירה  של  הערכותיהם  של  פסימית  תמונה  מראים  שהממצאים  אף  על 

מותירים מקום לאופטימיות בכל הקשור ליכולתה של המשטרה להשפיע על מצב זה ולתרום לשיפור הערכות אלו. שכן, 

מיפוי הגורמים הייחודיים המשפיעים על היווצרותן של הערכות אלה והבנת האופן בו הם משפיעים על הנכונות העתידית 

של קורבנות לשתף פעולה עם המשטרה, יכולים להיות מתורגמים לשיפור עבודת המשטרה. על מנת לקבל שיתוף פעולה 

רחב יותר מצד תת-קבוצה חשובה זו על תכניות העבודה המשטרתיות להתמקד לא רק בשיפור הערכות של הוגנות ההליך, 

אלא גם בהערכות לגבי תפקוד המשטרה, תוך שיפור האמון של נפגעי העבירה במשטרה.

כאשר בוחנים את ההשלכות המעשיות של עבודה זו, הממצאים מצביעים על כך שהמשטרה צריכה לפתח שיטות עבודה 

ממוקדות-קורבן, תוך שימוש בגישת הדיאלוג. שינוי עבודת המשטרה בכיוון זה ופיתוח תכניות עבודה מתאימות, מחייבת 

שעברו  מהתקיפה  הנובעים  ייחודיים  צרכים  לנפגעי-עבירה  כי  הבנה  מתוך  העבירה  נפגעי  של  והציפיות  הצרכים  מיפוי 

ומההתמודדות עמה. לאחר מיפוי כזה השלב הבא הנדרש הוא תהליך של תיאום ציפיות שייצר הסכמה ביחס לפעולות בהן 

המשטרה צריכה ויכולה לנקוט במטרה לענות על צרכי הקורבנות. יישום התוכניות בהצלחה מצריך שלב נוסף של הכשרת 

השוטרים ופיתוח מערכות הערכה ותגמול שיעודדו את יישומן. 

ולבנות הגדרות חדשות אשר  לגיטימיות  של  ממדית  לפתח תפיסה רב  בצורך  תומכים  אלה  ממצאים  תיאורטית,  מבחינה 

יתאימו לדרך שבה נפגעי-עבירה, ואוכלוסיות אחרות, תופסות את לגיטימיות המשטרה, את תפקודה ואת הוגנות ההליך. 

יתר על כן, חשיבותם של נפגעי-עבירה למערכת אכיפת החוק, היחסים המיוחדים בינם ובין המשטרה והעמדות הייחודיות 

של קבוצה זו מצריכים מידה מסוימת של שיתוף פעולה בין ויקטימולוגים וחוקרים מתחום השיטור, באופן שיתרום לשני 

השדות התיאורטיים הללו.
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"אתניות ואלימות בבתי הכלא: המקרה הישראלי"
עבודת מחקר לצורך קבלת תואר דוקטור מאת קתרין בן צבי

בהנחייתם של : ד"ר ג'וש גצקו ופרופ' דייויד וייסבורד

בתוך  הפיזיות  התקיפות   ,)Byrne, Taxman, & Hummer, 2008( הכלא  בבתי  לאלימות  הסיבות  בסוגיית  ער  דיון  שמתקיים  בעוד 

בתי הסוהר גורמות, ללא ספק, לפגיעה קשה לאסירים ולסגל. אירועי האלימות מחייבים את רשויות הכליאה לאשר מחדש את 

הלגיטימיות שלהם, ומאלצים אותם לשלם, בישראל בלבד, מיליוני שקלים כפיצוי לקורבנות אירועי האלימות. 

במרבית המחקרים, בעיקר כאלו שנערכו בארצות הברית, נמצא כי אסירים השייכים לקבוצות מיעוט אתני )היספנים( ו/או גזעי 

)אסירים  הרוב  לקבוצות  השייכים  אסירים  לעומת  הכלא,  בבתי  אלימים  באירועים  יותר  להשתתף  במובהק,  נוטים,  )שחורים( 

לבנים( )Gaes et al., 2002; Harer & Steffensmeier, 1996; HMPS, 2008; Huebner, 2003(. ממצא זה מוסבר באמצעות "מודל היבוא" 

)Importation Model(, המניח כי התנהגותם של אסירים מוסברת באופן הטוב ביותר באמצעות מאפייניהם, ערכיהם, אמונותיהם 

ועוד, אשר מיובאים מהקהילה אל תוך חומותיו של מתקן הכליאה )Harer & Steffensmeier, 1996; Irwin & Cressey, 1962(. לפי מודל 

היבוא, קבוצות מיעוט בעלות שיעורי אלימות גבוהים מחוץ לחומות הכלא, היינו בקהילה, מייבאות התנהגות אלימה זו אל תוך הכלא. 

בעבודת הדוקטורט בחנתי שלוש שאלות הנוגעות לשאלת האתניות והאלימות בבתי הכלא בישראל. בשניים מהמחקרים ניתחתי, 

כל  את  ועוד(  אלימה  התנהגות  תקון,  בתכניות  השתתפות  דמוגרפיה,  נתוני  )הכוללים  המקיפים  נתונים  קבצי  ניתוח  באמצעות 

אוכלוסיית האסירים הפלילית, שהייתה כלואה במהלך השנים 2009 ו- 2010 בבתי הכלא השונים בישראל. מחקר נוסף נשען על 27 

ראיונות עומק חצי מובנים שנערכו עם 22 אסירים ערבים ויהודים ועם 5 אנשי סגל מתחום הביטחון והכליאה ומתחום הטיפול באסיר. 

שאלת המחקר הראשונה בחנה  האם האסירים הערבים-מוסלמים מעורבים באירועי אלימות בבתי הכלא בשיעורים גבוהים 

יותר מאשר מקביליהם, האסירים היהודים? שאלה זו עלתה לאור תמימות דעים בין החוקרים הישראלים בתחום, כי אירועי 

אלימות בקהילות הערביות בישראל מתרחשים בשיעורים גבוהים בהרבה, לעומת אלה המתרחשים בקהילות היהודיות.

בנוסף לכך, קיימת ספרות ענפה המעידה על כך שאסירים מקבוצות מיעוט אתני וגזעי מעורבים, במובהק, ביותר אירועי אלימות 

בתוך חומות הכלא, לעומת מקביליהם האסירים הלבנים.

ליבת הטיעון של מודל היבוא גורסת כי 'תרבות האלימות' מיובאת מהקהילה אל חומות הכלא. אולם, ממצאיו של מחקר זה מצביע 

האסירים  מקביליהם  לעומת  בכלא,  אלימות  אירועי  של  נמוכים  בשיעורים  מובהק,  באופן  מעורבים,  ערבים  שאסירים  כך  על 

היהודים. לפיכך, יבוא מאפייני ההתנהגות של האסירים הערבים אל תוך הכלא אינו מעודד התנהגות אלימה בכלא, זאת על אף 

העדויות הרבות המעידות על התנהגות אלימה רבה ומשמעותית יותר בקהילות הערביות בישראל, לעומת הקהילות היהודיות. 

השאלה השנייה לה הוקדש פרק בעבודת דוקטורט זו היא האם מערכת התמיכה החברתית של האסירים הערבים בתוך בתי הכלא 

משמשת חיץ מפני אלימות בתוך מתקני הכליאה? שאלה זו נבחנה לאור מאפיין תרבותי ייחודי של החברה הערבית - מוסלמית, 

והוא החמולה. החמולה )או השבטיות( היא מנגנון תמיכה חברתית, כזה אשר יכול להיחשב על פי המודל של לנדאו ובית הלחמי 

)Landau and Beit-Hallahmi, 1983( ככזה המפחית אלימות, משום שהוא משמש חיץ בפני אירועי דחק חברתיים.  

ממצאי המחקר מפרק זה מעידים על כך שמודל היבוא דווקא מוחל על האסירים הערבים בבתי הסוהר בישראל, אך לא בהקשר של 

יבוא מאפייני תרבות המעודדים אירועי אלימות כפי שקורה בקהילה, אלא דווקא יבוא של מאפייני תרבות המשמים כמנגנון המפחית 

אירועי אלימות. החמולה נמצאה כמנגנון חשוב ביותר עבור האסירים הערביים המסייע בהסתגלות לחיי המאסר בכלא, ונראה כי 

החמולה מתפקדת כמנגנון תמיכה חברתי משמעותי ביותר, אשר מצליח לפעול כחיץ אל מול התנהגות אלימה של ערבים בכלא. 

השאלה השלישית שנבחנה בעבודת מחקר זו היא האם השתתפות בתכניות השכלה משפיעה על ההתנהגות האלימה של  אסירים, 

הסוהר  בתי  שירות  של  השיקומית-טיפולית  האוריינטציה  לאור  נבדקה  זו  שאלה  האתני?  לשיוכם  בהתאם  דיפרנציאלי  באופן 

בישראל. תכניות התקון בכלל, ובתכניות ההשכלה בפרט, קיימות באופן נרחב בבתי הכלא הפליליים בישראל. מספר מועט של 

מחקרים בדקו את השפעתם של תכניות השכלה על התנהגות האסירים בכלא, ותוצאותיהם אינן מצביעות על קשר עקבי בין תכנית 

השכלה והפחתת התנהגות אלימה בכלא.

וכיצד המשתנה  לא בחן האם  מן המחקרים שבחנו את השפעתן של תכניות ההשכלה על אלימות בכלא,  יתרה מכך, אף אחד 

האתני מתערב בהשפעה זו. שאלת ההשפעה הדיפרנציאלית של משתנה האתניות חשובה, בייחוד לאור ממצאיהם של שני מחקרים 

שמצאו כי אסירים בעלי רמת השכלה נמוכה ערב הכניסה לכלא, מפיקים את התועלת המירבית מהשתתפות בתכניות השכלה 

)Adams, 1994; Lahm, 2009(, זאת משום שלרוב אסירים ערבים הינם בעלי השכלה נמוכה יותר ממקביליהם היהודים. 

ממצאיו של מחקר זה מעידים על כך שלהשתתפות בתכניות השכלה בבתי הכלא בישראל יש השפעה חיובית על התנהגות אלימה 

בכלא, יחד עם זאת ההשפעה היא דומה בקרב שתי הקבוצות האתניות – יהודית וערבית. ממצא נוסף שעלה ממחקר זה מצביע על 

כך שלהשתתפות בכל אחת משש תכניות ההשכלה )החל מתכנית לימוד קרוא וכתוב וכלה בתכנית לסיום 12 שנ"ל( היתה השפעה 

מובהקת על הפחתת התנהגות אלימה בכלא. אך גם בין ששת רמות ההשכלה לא נמצא אפקט דיפרנציאלי למשתנה האתני. 

את עבודת הדוקטורט חותם פרק דיון כללי, הדן בממצאי שלושת הפרקים, ומנסה להבין את יחסי הגומלין הקיימים בין הפרקים. 

יותר של  וקלה  יותר של האסירים היא ככל הנראה תולדה של מנגנון חברתי המסייע בהתאקלמות מהירה  ההתנהגות המתונה 

יותר ממקביליהם  ופועל לשלבם בשיעורים גבוהים  זו של האסירים הערבים,  האסירים הערבים. הסגל מגיב להתנהגות מתונה 

היהודים, בתכניות טיפול ובתכניות תעסוקה. תכניות אלה, אף שאינן משפיעות באופן דיפרנציאלי על הקבוצות האתניות, תורמות 

אף הן להפחתת ההתנהגות האלימה בכלא. די בהבדל בהשתתפות בתכניות תקון - השתתפות גבוהה יותר בקרב אסירים ערבים 

לעומת אסירים יהודים, כדי להשפיע על הבדל בשיעורי המעורבות באירועים אלימים בכלא. 

)Benbenishty et al., 2002; Dagni and Dagni, 2008, 2009; Hasisi and Moyal, 2015; Khoury-Kassabri et al., 2005; Rattner and 

Fishman, 2009; Sherer & Karnieli-Miller, 2004; Zeira, Astor & Benbenishty, 2003(. 

)Berg & DeLisi, 2006; Gaes et al., 2002; Griffin & Hepburn, 2006; Harer
& Steffensmeier, 1996; HMPS, 2008; Huebner, 2003; Sorensen, Wrinkle, & Gutierrez, 1998; Steiner, 2008, 2009; Wooldredge, Griffin, & Pratt, 2001(.

)Adams et al., 1994; Gendreau, Ross & Izzo, 1985; Lahm, 2009; Linden, Perry,  Ayers
& Parlett, 1984; McCorkle, Miethe & Drass, 2005(
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 פרסים 

ברכות לפרופ' דייויד וייסבורד על זכייתו בפרסים:

"Mentor Award"
פרס הניתן לו על מצויינות בהדרכה בתחום הקרימינולוגיה ואכיפת החוק , מטעם האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה.

הפרס ניתן במסגרת הכנס השנתי של ה-ASC שהתקיים ב 2016

"National Associate"
פרס הניתן לו כהכרה בשירות שעשה ובתרומתו יוצאת הדופן למען האקדמיה הלאומית למדע בארה"ב. 

"MacNamara Award"
פרס הניתן לו על ידי ה-ACJS על פרסום מאמר מצויין באופן יוצא מן הכלל.

Telep, C. W., Mitchell, R. J., & Weisburd, D. )2014(. How much time should the police spend at crime hot spots? Answers from a 

police agency directed randomized field trial in Sacramento, California. Justice Quarterly, 31)5(, 905-933.  )2016(

ברכות לפרופ' באדי חסייסי על זכייתו בפרס:

המאמר המצטיין בתחרות המאמרים של "הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט" לשנת 2016.

 Badi Hasisi and Deborah Bernstein, "Multiple Voices and the Force of Custom on Punishment: Trial of 'Family Honor Killings' in

Mandate Palestine", Law and History Review, 34 )1, Feb. 2016(: 115-154

המאמר נכתב ביחד עם פרופ' דבי ברנשטיין מאונ' חיפה והוא מנתח ניתוח היסטורי סוציו-לגאלי את טיפולה של מערכת המשפט 

המנדטורית בפלשתינה-א"י בפרקטיקה המנהגית של רצח נשים ע"י קרוביהן הגברים בטענה לחילול כבוד המשפחה. סוגיה זו 

משמשת במאמר עדשה שהמחברים מתבוננים דרכה על המתח בין הגישה הקולוניאלית של אי-התערבות במסורות מנהגיות 

שבעיניים  התנהגויות  לביעור  להביא  האמורה  קולוניאליים,  שליטים  של  המתרבתת"  "המשימה  גישת  לבין  מקומיות  ודתיות 

קולוניאליות נחשבות בלתי-קבילות מבחינה מוסרית.

ברכות לד"ר טל יונתן זמיר על זכייתה בפרסים:

"החוקר הצעיר" של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה לשנת 2015.

הפרס מוענק פעם בארבע שנים לחוקר/חוקרת הצעיר/ה שהצטיינו בהישגיהם האקדמיים. 

"הקריירה המוקדמת" מטעם "החטיבה לשיטור" )The Division of Policing( של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה 
לשנת 2015.

הפרס מוענק בגין תרומה מחקרית יוצאת מן הכלל לתחום השיטור, ע"י חוקר שקיבל את תואר הדוקטור במהלך חמשת השנים 

האחרונות. הפרס הוענק בכנס השנתי של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה שהתקיים בנובמבר 2015 בוושינגטון.  

ברכות לד"ר ברק אריאל על זכייתו  בפרס:

"אליס ואלמה בירק למצוינות במשפט לשנת 2015"

הישגים  לו  יש  ניסויית.  לקרימינולוגיה  הקשורים  בנושאים  בעיקר  בקרימינולוגיה,  תחומים  במגוון  במחקר  עוסק  אריאל  ד"ר 

מעולים בתחום המחקר והוא זוכה להערכה גבוהה מאד בקהילת החוקרים בעולם בקרימינולוגיה. טקס הענקת הפרס התקיים 

בחודש יוני, 2015 בבית מאירסדורף.

ברכות לפרופ' נאדירה שלהוב קיבורקיאן:

  "Militarization and Violence against Women in Conflict Zones in the Middle East" זכתה בכך שספרה:  בו  על הכבוד 

נכלל ברשימת עשרת הספרים האקדמיים הטובים ביותר על נשים בעולם הערבי .

ועל זכייתה ב"אות קטן", אות אשר ניתן לה כהכרה בפעילותה ההתנדבותית לקידום צדק מגדרי בישראל. פרופ' שלהוב קיבורקיאן 

נבחרה מתוך ארבע עשרה נשות אקדמיה בולטות בתחום, בשנת תשע"ו , הישג שמשקף את מחויבותה לקידום צדק מגדרי.



דבר ראש המכון

תאריכים חשובים

חדשות המכון

מקבלי תואר דוקטור

פרסים

מענקי מחקר

מחקרים במכון

זר ברכות 

לזכרו

תוכניות לעתיד

פרסומים

 מענקי מחקר 
פרופ' דייויד וייסבורד ופרופ' באדי חסייסי

זכו במענק מחקר על סך 575,000 יורו מטעם האיחוד האירופי על מחקרם בנושא:  

Modelling the Recruitment Processes leading to Organized Crime and  Terrorism Networks

זהו אחד ממענקי המחקר הגדולים ביותר שנכנסו למכון לקרימינולוגיה. המחקר עוסק בשאלת הגיוס לטרור ולפשע מאורגן, והוא 
בניהול משותף עם האוניברסיטה הקתולית במילאנו. במחקר משתתפים כ-20 צוותי מחקר מהעולם עם מיטב החוקרים בתחום 

הטרור והפשע המאורגן.

פרופ' דייויד וייסבורד, ד"ר דודי מיימון, דר' מיכאל שפירא ותמר ברנבלום זכו בתקציב מחקר ממרכז הסייבר.
בשל הצעת המחקר בנושא :

 Prevention and Mitigation of Computer-Focused Crimes in Bazaar Computing Environments: An Evidence-Based
Human-Focused Approach

אשר הוגשה על ידי הקבוצה לקול הקורא של מרכז הסייבר. ההצעה התקבלה וזיכתה את חברי הקבוצה במענק מחקר בסך 
800,000 ש"ח למשך 3 שנים.

פרופ' באדי חסייסי
.NATO מטעם ,Damien Van Puyvelde זכה במענק מחקר  בסך 40,000 יורו  עבור סדנת מחקר בשיתוף עם

Counter-terrorism at the Borders: Identifying Common Challenges and Solutions  :נושא המחקר

הסדנה תתקיים ביוני 2017 באוניברסיטת טקסס אל-פסו ובה ישתתפו מומחים בחקר הטרור מכל העולם. 

ד"ר טל יונתן-זמיר וד"ר יעל ליטמנוביץ זכו, יחד עם צוות מראנד אירופה,
.British College of Policing -בתקציב מחקר מטעם ה

.Stop and Search מטרת המחקר היא להעריך יישום פיילוט בנושא פרקטיקת השיטור

סה"כ סכום הזכייה-75,000 ליש"ט. תקציב לאוניברסיטה העברית-22,800 ליש"ט.

ד"ר ג'וש גצקו זכה בשלושה מענקי מחקר:
2016-2019  Israeli Science Foundation: “Assessing and Understanding The Consequences of Prison Reform Litigation.” 
Amount: NIS 480,000

2015-2019  Binational Science Foundation Research Grant: “Equality at Work: Modes of Incorporation and Advancement of 
Skilled Israeli-Palestinians.” Amount: $180,000

2015-2018   Ministry of Science Research Grant: “Equality at Work: Modes of Incorporation and the Advancement of Skilled 
Israeli-Palestinian Women.” Amount: NIS 390,671

ד"ר רוני פקטור זכה בשיתוף עם פרופ' מירי גור אריה מהפקולטה למשפטים

בתקציב מחקר ממרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי, עבור מחקר בנושא "השפעת תפיסת הסולידאריות החברתית על 

חומרת הענישה בתאונות פגע וברח" .

 מחקרים במכון
השנה השלישית לפרויקט "PRIME": פרופיל פיגועי הדריסה בישראל, 2000-2016

פרויקט פריים מגיע בימים אלו לשנתו השלישית, ומציג תוצאות ביחס לפרופיל פיגועי הדריסה שבוצעו בידי מפגעים בודדים 

בישראל. הפרויקט, הממומן במסגרת תכנית FP7  של האיחוד האירופי ומרכז חוקרים מחמש אוניברסיטאות במדינות שונות, 

עוסק בכל שלבי הפעילות של טרוריסטים בודדים: מתהליך הרדיקליזציה ועד ההוצאה לפועל של הפיגוע עצמו.

וגב' מיכל שטרנפלד מרכזת  וד"ר סיימון פרי, מנהלת המחקר היא גב' גלי פרי,  החוקרים הראשיים הינם פרופ' באדי חסייסי 

את איסוף המידע. במסגרת הפרויקט, עוסקים החוקרים מהמכון לקרימינולוגיה במיפוי וניתוח של אוכלוסיית פיגועי הדריסה 

והדקירה בישראל בשנים 2000-2016. נתוני המחקר משלבים לראשונה מידע מסווג שמקורו בתיקי הפיגוע במשרד הביטחון, 

יחד עם נתוני תקשורת, פסקי דין ורשתות חברתיות. עד כה נאסף מידע בנוגע ל-62 פיגועי דריסה ולמעלה מ-85 פיגועי דקירה, 

ועל בסיסו נבנה תסריט המציג את מהלך הפיגוע. הממצאים מצביעים על העדר פרופיל של מפגעים בודדים, למעט מאפיינים 

כגון מגדר ודת. בניגוד לתפיסות רווחות, מרבית המפגעים באו ממעמד סוציו-אקונומי יציב, היו מועסקים, בעלי קשרי משפחה 

ולעיתים קרובות הורים לילדים, ורק מעטים מהם סבלו מבעיות נפשיות טרם הפיגוע. ממצא מעניין הנוגע לפרופיל המפגע קשור 

להיסטוריה של מעורבות פלילית וביטחונית: לא די בכך שלמעלה מרבע מהמפגעים )25.80%( נעצרו ונכלאו בעבר, מבחנים 

סטטיסטיים הצביעו על כך שפיגועים שבוצעו בידי בעלי עבר הפלילי הובילו ליותר נפגעים ויותר הרוגים מאשר אלו שבוצעו 

בידי מפגעים ללא עבר פלילי.   
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לצד פרופיל למפגע הבודד עצמו, עולים ממצאים משמעותיים בנוגע למהלך הפיגוע. הממצא המשמעותי הראשון נוגע למיקום 

הפיגוע: מרבית פיגועי הדריסה בישראל התרחשו קרוב למקום מגורי המפגע – עד 5 ק"מ מביתו, ו/או במקום המוכר למפגע 

משגרת יומו. מיקום הפיגוע הושפע מיכולתו של המפגע להיכנס ולצאת משטחי ישראל; מפגעים בעלי דוקומנטציה רלוונטית 

יותר של נפגעים. ממצא שני קשור להתרעה  ויכולת להיכנס מהשטחים לישראל הובילו בדרך כלל לפיגועים עם מספר גבוה 

המוקדמת על אודות הפיגוע: ב-41.1% מפיגועי הדריסה קיימת אינדיקציה להתרעה מוקדמת כלשהי שסיפק המפגע. דוגמאות 

או לפחות אדם קרוב אחד שהיה שותף  או חברים קרובים,  או בעל פה בפני משפחה  היו למשל הצהרות כתובות  להתרעות 

לתכנית הפיגוע. במובן זה, כמו גם ביחס לפרופיל המשפחתי והחברתי של מרבית המפגעים, נראה כי דמות המפגע הבודד כפי 

שנשקפה לעיתים קרובות מן הספרות רחוקה מן הדמות העולה מממצאי המחקר: מבצעי פיגועי הדריסה היו מעורבים היטב 

בחברה, אנשי משפחה, ושיתפו חברים וקרובים בנוגע לעמדותיהם ותכניותיהם. בשלב הבא, ניתוח הנתונים של פיגועי הדקירה 

יאפשר הבנה מלאה יותר של מהלך הפיגוע של מפגעים בודדים ופרופיל המפגעים עצמם. ממצאי המחקר הוצגו בפני קבוצת 

מפקדי משטרות אמריקאים ממסצ'וסט  אשר הובאו לארץ ע"י ה ADL. מפקדי המשטרות הדגישו שממצאי המחקר נותנים להם 

כלים נוספים להתמודד עם בעיית המפגעים הבודדים וכי ישמחו לקבל את ממצאי המחקר הסופיים.

מצלמות הגוף המשטרתיות
ד"ר ברק אריאל

מחקריו של ד"ר אריאל בתחום מצלמות הגוף המשטרתיות ממשיכות לקבל הכרה בינלאומית. הנשיא אובמה, למשל, איזכר 

את עבודתו של ד"ר אריאל במאמר שכתב בכתב העת המוביל Harvard Law Review, שבו סקר הנשיא את מעורבותו בשמונה 

השנים האחרונות ברפורמה של המשפט הפלילי בארה"ב. משקל רב ניתן במאמרו של הנשיא למחקריו של ד"ר אריאל, באומרו:

"My Administration has invested millions of dollars in not only deploying thousands of body-worn cameras to our law 

enforcement officers, but also promoting research and education so we can identify and scale the programs and policies that 

best enable our law enforcement officers to serve their communities and promote public safety."

המאמר המצוטט בחן את השפעת השימוש במצלמות גוף הנישאות על ידי שוטרים, אשר מתעדות את המפגשים בין המשטרה 

לאזרחים. הנשיא אובמה ציטט מאמר אחד מתוך סדרה של ניסויים ברחבי העולם, אשר הראו כי: )א( פחות דברים רעים קורים 

במשמרות שבהן שוטרים עושים שימוש במצלמות גוף, בהשוואה למשמרות שבהן לא עושים שימוש במצלמות גוף - למשל עד 

כ-50% פחות אירועים של שימוש בכוח על ידי המשטרה; )ב( אם המשטרה לא תפעיל את המצלמות כנדרש )למשל מתן שיקול 

דעת לשוטר מתי וכיצד להפעיל את המצלמה(, השוטרים עשויים להיות מותקפים לעתים קרובות יותר, מאשר במשמרות בלי 

יורד ממוצע של מעל 90%.  נגד שוטרים  גוף, שיעור התלונות  )ג( ברגע שהמשטרה מתחילה להשתמש במצלמות  המצלמות; 

המחקרים הללו בחנו את פעילותם של 1,800 שוטרים, בשבע משטרות בעולם.

המחקר שהנשיא אובמה ציטט הורד מאתר כתב-העת על ידי קוראים מעל 30,000 פעמים בשנתיים מאז שהמאמר פורסם בכתב 

העת Journal of Quantitative Criminology, ושני מאמריו האחרים של ד"ר אריאל בתחום מצלמות הגוף מדורגים # 1 ו-# 3 לשנת 

2016 בהוצאת Sage, אשר מפרסמת 59 כתבי עת בקרימינולוגיה.

 /http://harvardlawreview.org/2017/01/the-presidents-role-in-advancing-criminal-justice-reform :קישור למאמרו של הנשיא אובמה

זיהוי נהגים מסוכנים בעזרת דיווחים למוקד 100 של המשטרה
פרופ' שמחה לנדאו, מורן מתן, אור חייט, מרק אוסטרובסקי

שאלות  מסוכנת.   נהיגה  בדבר  אמין  מידע  מקור  מהווים  מסוכנת  נהיגה  בדבר  למוקד  המגיעים  שדיווחים  היא  המחקר  השערת 

המחקר היא האם יש קשר בין תוכן השיחות שהתקבלו למוקד לבין מספר הרשעות תנועה או לתאונות דרכים עם פצועים או הרוגים. 

ידי שימוש במידע  על  לזהות אותה  הבסיס התאורטי למחקר הוא שהתנהגות מסוכנת בכביש היא התנהגות קבועה שאפשר 

הנובע ממספר רב של מתקשרים שונים ובלתי תלויים זה בזה. מוקאס )2003(, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )2008(, א. 

דגני, ר. דגני, )2007(, סמירה )2012(, בן-ארי )2008(, צאיג )2008(, יחיאל )2008(, בר-און )2010( מצאו כולם הקשרים שונים של 

התנהגות קבועה וסגנון אישיות הקשורים לנהיגה מסוכנת או למעורבות בתאונות דרכים. לוי )2008( מראה ששימוש במספר רב 

אנשים בעלי דעות שונות, ללא תלות בין האנשים השותפים להערכה, לחיזוי או לכל קבלת החלטה אחרת ואיסוף וצבירה של כלל 

הערכות, יכול להביא להערכות וחיזוי של תכונות והתנהגויות שונות. 

ממצא המחקר העיקרי הוא ש65.61% מהשיחות הן בעלות קשר מובהק, או מובהק שולי, לתאונות או הרשעות תנועה. המסקנות 

העיקרית הן שהדיווחים אשר מגיעים למוקד אכן יכולים לשמש את מוקד המשטרה לייעול האכיפה והמוקד יכול לסייע לפעולת 

המשטרה בכלל.  

קבוצת המדגם של המחקר היא שיחות שהגיעו למוקד 100 במהלך שנת 2010, בדבר נהיגה מסוכנת שדווחה על ידי אזרחים. 

תועדו 1145 ובוצע ניתוח סטטיסטי לפי זמן, מקום, התנהגות מדווחת, לוחית זיהוי והנתונים הדמוגרפיים של בעל הרכב.
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     זר ברכות

לד"ר טל יונתן זמיר
על הולדת בתה אביגיל, אחות לנעמה ויותם

למאור שי
על הולדת בתה הרואי

לפאולה צמח
על הולדת הנכדה עלמה

   לזכרו

פרופ' מנחם אמיר ז"ל, 1930-2015

בחודש יוני 2015 הלך לעולמו פרופ' מנחם אמיר שהיה מאבני היסוד של המכון לקרימינולוגיה. 

בחודש מאי 2015 הוענק לפרופ' אמיר אות יקיר המכון על תרומתו רבת השנים למכון, ולתלמידיו.

בטקס שהתקיים בנוכחות סגל הפקולטה והמכון, תלמידיו, חבריו ובני משפחתו סיפרו רבים מעמיתיו 

אודות נפלאותיו של אדם מיוחד כמנחם.

במכון קיימת יוזמה להקמת קרן מלגות לסטודנטים מצטיינים ע"ש פרופ' מנחם אמיר.

 תכניות לעתיד
כנס דרפקין

בתחום  וההתפתחויות  החידושים  כל  את  להציג  שמטרתו  דרפקין  ישראל  פרופ'  של  שמו  על  כנס  במכון  מתקיים  שנה  כבכל 

"Criminology on the Cutting Edge: Innovations in Crime and Technology"   :הקרימינולוגיה. השנה יעסוק הכנס בנושא

הכנס עתיד להתקיים ביום ב' 22 במאי, ויכלול אורחים חשובים מהארץ ומחו"ל. כולם מוזמנים להשתתף בכנס.

כנס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה
בחודש מאי השנה עתיד להתקיים הכנס הדו שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, בימים אלו שוקדת הנהלת האגודה על 

בניית הכנס. לעיונכם רצ"ב קול קורא שיצא מטעם האגודה :

קול קורא
האגודה הישראלית לקרימינולוגיה

הכנס השנתי 2017, ימים רביעי וחמישי, 17-18.05.2017

"פשיעה, קורבנּות ומערכת אכיפת החוק: היבטים מקומיים ובינלאומיים" 
Crime, Victimization, and Law Enforcement: Local and International Perspectives

 .2017 במאי   17-18 בתאריכים  שיתקיים  האגודה  של  הדו-שנתי  לכנס  להזמינכם/ן  שמחה  לקרימינולוגיה  הישראלית  האגודה 

הקיימים  ובמענים  וקורבנּות  פשיעה  של  ובינלאומיים  מקומיים  בהיבטים  השנה  מתמקדת  האגודה  כנס  של  המרכזית  התימה 

בתחום  המדעית  פעילותם  להצגת  בימה  מקצוע  ולאנשי  מחקר  לתלמידי  לחוקרים,  מציע  הכנס  החוק.  אכיפת  במערכת  להן 

הקרימינולוגיה בפני הקהילה הקרימינולוגית בארץ. הכנס מתקיים זו השנה השלישית וממשיך מסורת מתפתחת של דיון אקדמי 

פורה בתחום.
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במהלך הכנס יוענקו פרסים מטעם האגודה הישראלית לקרימינולוגיה – פרס מפעל חיים, פרס על מאמר סטודנט/ית מצטיין, 

ופרס נשיא האגודה. "קול קורא" למועמדים יפורסם בקרוב מטעם יו"ר ועדת הפרסים, פרופ' שמחה לנדאו. 

חוקרים ממוסדות אקדמיים או חוקרים עצמאיים מוזמנים להגיש עבודות מחקר להצגה בכנס. יתקבלו בברכה עבודות שנכתבו 

במגוון דיסציפלינות וכאלו הנשענות על מגוון מסורות תאורטיות ומתודולוגיות. ניתן להגיש הצעות להרצאות יחיד, למושבים 

נושאיים, לשולחנות עגולים ולפוסטרים בנושאים הקשורים לתימת הכנס. אנו מזמינים גם הצעות למיזמים או למיצגים אמנותיים 

מטעם גופים מקצועיים העוסקים בתחומי הקרימינולוגיה.

הצעה להרצאת יחיד: תכלול כותרת, שם המציג/ה ושיוך מוסדי, מילות מפתח )ניתן להתאימן לרשימת הנושאים שלהלן( ותקציר 

שלא יעלה על 200 מילים. על התקציר לכלול תיאור כללי של נושא ההרצאה וכן תיאור שיטת המחקר והממצאים, ככל שאלו 

רלוונטיים לנושא.

תכלול כותרת, שם יו"ר המושב, שמות המציגים ושיוכם המוסדי, מילות מפתח וכן תיאור קצר של נושא  הצעה למושב נושאי: 

המושב ותקציר נפרד לכל הרצאה בו )עד 200 מילים כל אחד(. 

הצעה למושב שבו תתקיים שיחה פתוחה בין המציגים בשיתוף הקהל, המתאימה למחקרים בהתהוות  הצעה לשולחן עגול: 

שלא  ותקציר  המפתח  מילות  המוסדי,  ושיוכם  המציגים  שמות  היו"ר,  שם  כותרת,  תכלול  ההצעה  מרובי-שותפים.  ולמחקרים 

יעלה על 200 מילים. על התקציר לכלול תיאור כללי של המחקר וכן תיאור שיטת המחקר, הממצאים והשאלות העולות מתוך 

העבודה על המחקר.

הצעה למיזם או למיצג אמנותי: תכלול כותרת, שם המציע/ה והמציגים ושיוכם המוסדי, מילות מפתח ותקציר שלא יעלה על 

200 מילים. יישקלו פרויקטים אמנותיים וטיפוליים הקשורים בנושאי הכנס והעשויים להעשיר את חוויית הלמידה בו.

הצעה לפוסטר:  תכלול כותרת, שם המציג/ה ושיוך מוסדי, מילות מפתח ותקציר שלא יעלה על 200 מילים. הצעות לפוסטרים 

יתייחסו לעבודה בתהליך או לעבודה המציעה ממצאים ראשוניים.

דוגמאות למושבים נושאיים )ניתן להציע נושאים נוספים(: 

קרימינולוגיה של המקום  	•

אמון	הציבור	במערכת	אכיפת	החוק 	•

שיטור	ורגולציה 	•

צדק	מאחה	וחלופות	לענישה 	•

גישות	שיקומיות	והערכתן 	•

תאוריות	בקרימינולוגיה	ובוויקטימולוגיה 	•

קרימינולוגיה	מבוססת-ראיות 	•

קרימינולוגיה	חיובית 	•

ויקטימולוגיה	וזכויות	נפגעי	עבירה 	•

עבריינות	וקורבנות	בקרב	אוכלוסיות	מוחלשות	 	•

התמכרויות	ופשיעה 	•

עבריינות	נוער 	•

מגדר	ופשיעה 	•

שיטות	מחקר	בקרימינולוגיה 	•

פשע	מאורגן 	•

תקון	וענישה	 	•

עבריינות	על	רקע	אידיאולוגי 	•

פסיכולוגיה	פורנזית 	•

עבריינות	מין 	•

היבטים	נוירופסיכולוגים	של	הפשיעה	 	•

המשפט	הפלילי	ויישומו 	•

פשיעה	מוסדית 	•

מושב	של	עבודות	תלמידי	מחקר 	•

 

את התקצירים יש להגיש לוועדה האקדמית של הכנס בצירוף שם, שיוך אקדמי/מוסדי, דוא"ל וטלפון. ההצעות יעברו שיפוט 

israel.criminology.association@gmail.com :אקדמי מקצועי, כמקובל בכנסים מדעיים בינלאומיים. דוא"ל של הוועדה האקדמית

המועד האחרון להגשת הצעות  להרצאת יחיד, למושב, לשולחן עגול או למיצג הוא יום שלישי 31.1.2017.

המועד האחרון להגשת הצעות לפוסטר הוא יום שישי 31.3.2017.

רישום החל מה-01.04.17 רישום מוקדם )עד ה-31.03.17( הרישום לכנס: 
700 ש"ח 600 ש"ח תשלום לכנס + חברות לשנתיים באגודה )2017-2018(

350 ש"ח 300 ש"ח תעריף הכנס לסטודנטים* + חברות לשנתיים באגודה

450 ש"ח תעריף לכנס בלבד ללא חברות באגודה

כל המציגים בכנס נדרשים להירשם אליו.
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Weisburd, David, John Eck, Anthony Braga, Cody Telep, Breanne Cave, Kate Bowers, Gerben Bruinsma, Charlotte Gill, Elizabeth 

Groff, Joshua Hinkle, Julie Hibdon, Shane  Johnson, Brian Lawton, Cynthia Lum, Jerry Ratcliffe, George Rengert, Travis 

Taniguchi, Sue-Ming Yang.  )2016(. Place Matters: Criminology for the 21st Century.  Cambridge: Cambridge University Press

Weisburd, David, David Farrington and Charlotte Gill )Eds.(. )2016(. What Works in Crime Prevention and Rehabilitation?: 

Lessons from Systematic Reviews. New York: Springer Verlaag.

Jonathan-Zamir, T., Weisburd, D., and Hasisi, B. )Eds.( )2015(. Policing in Israel: Studying Crime Control, Community and 

Counterterrorism. Boca Raton, Florida: CRC  Press, Taylor and Francis Group. ISBN: 978-1-4987-2256-8.

Shalhoub-Kevorkian, N. )2015(. Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear. Cambridge: Cambridge University Press.

מאמרים

Ariel, B. )2016(. "The Effect of Police Body-Worn Videos on Use of Force, Complaints and Arrests in Large Police Departments". 

Journal of Criminal Law and Criminology, 106)1(

Ariel, B., Sutherland, A., Henstock, D., Young, J., Drover, P., Sykes, J., Megicks, S., and Henderson, R. )2016(. "'Contagious 

Accountability' A Global Multisite Randomized Controlled Trial on the Effect of Police Body-Worn Cameras on Citizens’ 

Complaints Against the Police". Criminal Justice and Behavior.

Ariel, B. and Partridge, H. )2016(. "Predictable Policing: Measuring the Crime Control Benefits of Hot spots Policing at Bus Stops". 
Journal of Quantitative Criminology.

Ariel, B. )2016(. ‘The puzzle of police body cams’. IEEE Spectrum, 53)7(: 32–37

Ariel, B., Sutherland, A., Henstock, D., Young, J., Drover, P., Sykes, J., Megicks, S., and Henderson, R. )2016(. "Increases in police use-
of-force in the presence of body-worn cameras are driven by officer discretion: a protocol-based sub-group analysis". Journal of 
Experimental Criminology, 12)3(: 453–463

Ariel, B., Sutherland, A., Henstock, D., Young, J., Drover, P., Sykes, J., Megicks, S., and Henderson, R. )2016(. "Wearing Body-Cameras 
Increases Assaults Against Officers and Does Not Reduce Police Use of Force: Results From A Global Multisite Experiment". 
European Journal of Criminology 

Ariel, B., Weinborn, C., and Sherman, L. )2016(. "Soft policing at hot spots–does it work? A randomized controlled trial". Journal of 
Experimental Criminology, 12)7(: 277–317

Ariel, B. )2016(. "Increasing Cooperation With The Police Using Body Worn Cameras". Police Quarterly, 19)3(: 326–362

Ariel, B. )2016(. "Body-Worn Cameras Cause a Reduction of More Than 90% in Complaints against Police Officers. In View: 
Commentary from BWC Experts.  Body Worn Cameras Training & Technical Assistance". [http://bwctta.com/resources/
commentary/view-commentary-bwc-experts-1]

Ariel, B. )2016(. "Technology in policing: The case for body-worn cameras and digital evidence". The Police Chief, 83)3(, 27–42

Ariel, B., Tobby-Alimi, I., Cohen, I., Ben-Ezra, M., Cohen, Y., and Sosinski, G. )2015(. "Employment Discrimination in Low-Wage and 
High-Wage Markets: Randomized Controlled Trials using Correspondence Tests". Law & Ethics of Human Rights, 9)1(: 113–139

Ariel, B., Farrar, T., and Sutherland, A. )2015(. "The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use-Of-Force and Citizens’ Complaints 
against the Police: A Randomized Controlled Trial". Journal of Quantitative Criminology, 31)3(: 509–535 

Ariel, B., Weinborn, C., and Boyle, A. )2015(. "Can routinely collected ambulance data about assaults contribute to community-
violence reduction?" Journal of Emergency Medicine, 32: 308–313  
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Aviv, Gali and David Weisburd )2016(. "Reducing the gap in perceptions of legitimacy of victims and non-victims: The importance 
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