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קרימיניתון
דבר ראש המכון

חברי קהילת המכון היקרים,

פתיחת שנת הלימודים עם פרסום ידיעון המכון – הקרימינתון - הפכה למסורת,  זו דרכנו 

לברך את כולכם לקראת השנה החדשה ולעדכן בפעילויות שנעשו ושתעשינה במכון.

זו שנה מרגשת למכון, אנו מקדמים בברכה חברת סגל חדשה – ד"ר טל יונתן, שסיימה 

ונסעה  דוקטורט  לפוסט  פולברייט  במענק  זכתה  במכון,  אצלנו  שלה  הדוקטורט  את 

לארצות הברית לחקור שיטור בשטח. הצטרפותה למכון מחזקת את הדור החדש של 

חוקרים במכון, עליו כבר נמנים ד"ר באדי חסייסי וד"ר ג'וש ג'צקו. 

המכון.  הקמת  מאז  סטודנטים  של  ביותר  החזק  המחזור  עם  השנה  את  פותחים  אנו 

התוכנית שלנו ממשיכה למשוך אליה בוגרי תכניות אקדמיות מהטובים ביותר ועובדי 

שטח מהמבטיחים ביותר שעובדים במוסדות אכיפת החוק השונים. 

ואכיפת  קרימינולוגיה  הלומדים  סטודנטים  כמאתיים  מונה  המכון  של  המוסמך  תוכנית 

החוק. התוכנית החד-שנתית המיוחדת שלנו מצליחה והוכיחה עצמה כמקור משיכה לאנשי 

השונות-  החוק  אכיפת  במערכות  המשולבים  אקדמית  הכשרה  בעלי  מבטיחים  מקצוע 

שוטרים, סוהרים, קציני מבחן, אנשי ביטחון, תובעים וסניגורים ציבוריים  

השנה ייקחו חלק בתוכנית המלגות של המכון  שישה תלמידי מחקר, אשר מעבר ללימודיהם 

הם גם נמנים עם צוות המכון. 

העת  בכתבי  מאמרים  פרסמו  הסגל  חברי  מיוחד.  באופן  מוצלחת  שנה  הייתה  לסגל  גם 

 Law and Society Review, the Journal of Research:המובילים בקרימינולוגיה, ביניהם

in Crime and Delinquency, and the Journal of Experimental Criminology , ואף, 

לגיבוש  התקון  בתחום  מסוגו  הראשון  המחקר  ביניהם  משמעותיים,  מחקר  במענקי  זכו 

מדיניות מבוססת נתונים. 

במטרה לחזק את ההיבט הבינ"ל של התוכניות האקדמיות שלנו וכדי לחזק את השפעתן, 

חוקרים  במכון  נארח  השנה  חוקרים.  לחילופי  התוכנית  בפיתוח  השנה  במהלך  המשכנו 

ניו  אוניברסיטת  קארדיף,  יורק,  קיימברידג',  מייסון,  ג'ורג  כגון  אוניברסיטאות,  ממגוון 

יורק, פן סטייט ומהאורבן אינסטיטיוט. 

לצד חיזוק הפן הבינ"ל אנו עוסקים גם במערכת אכיפת החוק הישראלית. ב-12 בדצמבר, 

החוק  אכיפת  במערכת  לאתגרים  כמענה  מחקריים  "חידושים  בנושא  כנס  במכון  נקיים 

בישראל". הכנס יפגיש  חוקרים ואנשי שטח לדיון באפיקים חדשים בתחום אכיפת החוק 

במחקר  בולטת  חוזק  נקודת  ועל  נתונים,  מבוססת  מדינות  על  דגש  יושם  בכנס  בישראל. 

המבוצע במכון. 

אני מאחל לכולנו שנה טובה והרבה הצלחה בשנה הבאה עלינו לטובה.
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תאריכים חשובים

חדשות המכון: 

פתיחת שנת הלימודים30.10.2011 -  יום א' ב' בחשון

מפגש פתיחת שנה של המכון לקרימינולוגיה31.10.2011 – יום ב' ג' חשון

תום תקופת השינויים במערכת10.11.2011 – יום ה' יג' בחשון

כנס בוגרים12.12.2011 – יום ב' ט"ז בכסלו

חופשת חנוכה25.12.2011 – יום  א' כ"ט כסלו

סיום סמסטר א'3.2.2012 – יום ו'  י' בשבט

פתיחת סמסטר ב'4.3.2012 – יום א' י' באדר

סיום סמסטר ב'22.6.2012 – יום ו' ב' בתמוז

פתיחת סמסטר קיץ )אכיפת חוק(2.7.2012 – יום ב יב' בתמוז

סיום סמסטר קיץ )אכיפת חוק(14.9.2010 – יום ו' כ"ז באלול

כנס יובל:

השנה חגג המכון את שנתו החמישים.

 את פתיחת אירועי היובל למכון ציין כנס אקדמי בנושא:

"קרימינולוגיה במאה ה-21". 

בכנס השתתפו אורחים ומרצים מהארץ ומחו"ל:

אוסטרליה,  קווינסלנד,  מאוניברסיטת   Lorraine Prof. Mazerolle

 Prof. L. Sherman ארה"ב   אלבני,  מאוניברסיטת   Prof. Alain Lizotte

מאוניברסיטת קיימברידג', אנגליה ו- Prof. Heather Strang   מאוניברסיטת 

קיימברידג' ווהאוניברסיטה הלאומית האוסטרלית, קנברה.

בני  גונדר  רב  של  בהרצאותיהם  חגיגית,  ערב  בארוחת  נחתם  הכנס 

מנכ"ל  אילוז-איילון  חיים  ד"ר  ושל  הסוהר  בתי  שרות  נציב  קניאק, 

הרשות לשיקום האסיר.

בקרימינולוגיה,  מצטיינים  לתלמידים  פרסים  חולקו  הערב  באירוע 

בלימודיה,  הצטיינות  על  ירון,  מורן  לתלמידה  הוענק  גוד  הרמן  פרס 

ותיקי  מחקר   עבודת  כתיבת  על  מויאל  לשומרון  הוענק  מייבר  ופרס 

המכון סיפרו על היסטורית המכון מאז הקמתו,

כנס בוגרים:

אנו מתקרבים לסיום שנת היובל למכון לקרימינולוגיה. את סיכום שנת הפעילות יחתום כנס בוגרים שעתיד להתקיים 

בתאריך 12.12.11.

הכנס יהיה בנויי משני חלקים חלקו הראשון יהיה חלק אקדמי בנושא:

 "חידושים מחקריים כמענה לאתגרים במערכת אכיפת החוק בישראל"

חקר  בתחום  המחקריים  לחידושים  בינלאומית  פרספקטיבה  שיציגו  בעולם  מובילים  חוקרים  להשתתף  צפויים  בכנס 

מערכת אכיפת החוק. פרופ' דייב וילסון מאוניברסיטת ג'ורג' מייסון בעל שם עולמי בתחום חקר התקון וד"ר ג'ון רומאן, 

ניתוח עלות-תועלת של מערכת אכיפת החוק יציגו את החידושים  מה- URBAN INSTITUTE חוקר מוביל בתחום 

המחקריים  החידושים  את  ויציגו  מישראל  מובילים  חוקרים  ישתתפו  גם  בכנס  שלהם.  המחקר  בתחומי  האחרונים 

הכבאות,  מערך  התפתחות  ת"א,  בעיר  חמות  נקודות  שיטור  כמו  נושאים  ויציגו  הישראלית  החוק  אכיפת  במערכת 

חידושים בשיקום אסירים, מבט חדש על חוקי נוער. 

שעות הכנס המתוכננות הן 14:00-18:00.
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וחלק  קוקטייל  הבוגרים,  של  חברתי  מפגש  יכלול  והוא   18:00 בשעה  ייחל  הכנס  של  השני  חלקו 

אומנותי. כל בוגרי המכון לדורותיהם מוזמנים לכנס זה. לאחרונה אנו משלימים מבצע לא פשוט של 

עדכון וריכוז פרטים של בוגרים.

סיום המחזור הראשון של מסלול אכיפת חוק :

בטקס קבלת תעודות מוסמך שהתקיים השנה סיים המחזור הראשון של התכנית בהתמחות באכיפת 

חוק.

כ-96 מוסמכים קבלו תעודות בטקס, מתוכם 49 בקרימינולוגיה

מיכל וייצמן אשר סיימה לימודיה בהצטיינות יתרה נשאה את דבר הבוגרים בטקס, וזו ההזדמנות 

להודות לה על דבריה ולהעלותם על הכתב עבור כל מי שלא נכח בטקס:

"כבוד דיקן הפקולטה: פרופ' ברק מדינה, ראש המכון לקרימינולוגיה:  פרופ' דיויד וייסבורד, 

סגל נכבד, עמיתיי המוסמכים, משפחות ואורחים יקרים.

היום מוענק לנו תואר מוסמך בקרימינולוגיה בהתמחות אכיפת החוק. התואר הזה מבחינתי הוא 

תואר בעל משקל ערכי רב. ראשית כל הוא מהווה עבורי הישג אישי, לעמוד במקום מכובד ביותר 

של  היקרה:  משפחתי  של  הרבה  תמיכתם  בזכות  שהתאפשר  דבר  מרובה,  והשקעה  במאמץ  וזאת 

בעלי, ילדיי והוריי.

הערך הנוסף, מעבר לתכני הלימודים, הוא החיבור המעניין שנמשך לאורך שנה ויותר, בין תלמידי 

דבר  והפרטי,  הציבורי  בשירות  נוספים  משיקים  ומתחומים  החוק  אכיפת  במערכת  פעילים  החוג, 

שהוליד סקרנות, העברת מידע, לעיתים גם פולמוס וויכוח אך גם הפריה הדדית. 

אנו הבוגרים, למעשה, הסנוניות הראשונות העומדות בסיומה של תוכנית ראשונה בתחום זה באוניברסיטה העברית, 

יצירת תוכנית שמהווה כור היתוך למגוון אנשי אכיפת החוק. אין ספק  נטלו על עצמם אתגר לא פשוט:  שאדריכליה 

בכלל  האקדמיה  לעולם  השונים  במוסדות  הצוהר  פתיחת  החוק,  אכיפת  אנשי  בקרב  האקדמאים  מעגל  שהרחבת 

ולקרימינולוגיה בפרט, ובד בבד המפגש בין התיאוריה לפרקטיקה, ובין הפרקטיקה לתיאוריה, מהווים עניין בעל חשיבות 

רבה לעין ערוך, בראייה האקדמאית לרבות בראיה העל- ארגונית. 

בעוד אנו פועלים למען מטרות משותפות כגון: צמצום ומיגור הפשיעה, סיכול הטרור, הובלת החברה למקום טוב יותר של 

ליווי, תמיכה ושיקומו של החלש והנתון במצוקה, יחד עם פיקוח וענישה, תפקידה של האקדמיה בתחום הקרימינולוגיה, 

בין היתר, הוא ללמד אותנו, באופן שבו הנחות היסוד יהפכו לכלים עבורנו, ליישם את המטרות והאתגרים על הצד הטוב 

והיעיל ביותר, וזאת דרך שיתוף פעולה וגישור הפערים שבין עולם השטח לעולם של מחקר וחדשנות.

יש לציין לטובה, כי לא אחת, התאפשר הן לראשי המכון ולמרציו והן לתלמידי החוג, לקבל ערך מוסף, שהעשיר את הידע 

והרחיב את ההבנה, באופן לא אמצעי, ישירות מהעוסקים במלאכה: אנשי צבא ובטחון, פרקליטים ועורכי דין, שוטרים 

וסוהרים, ביניהם אנשי חינוך, סיור ותנועה, אנשי מודיעין, עובדי רווחה וטיפול וזאת באמצעות האינטראקציה והשיתוף 

בין אם נדרש ובין אם לאו, בעבודתם השוטפת והמבצעית ובקשיים והאתגרים היומיומיים הניצבים מולם. 

תוכנית לימודים זו, מהווה כר פורה ליצירת קשרים אמיצים בין תלמידים מארגונים שונים, שדרך כך, לומדים רבות 

על השונה והדומה שבהם. והרי שהקשרים הבינ-אישיים, הם הבסיס מחד ליצירת שיתופי פעולה בינ- ארגוניים לעתיד 

ומאידך מאפשרים להבין מהן המשוכות המעכבות והנוגסות בפוטנציאל לשיתוף הפעולה בין ארגונים שלהם אינטרסים 

משותפים אך גם מנוגדים.

אני רוצה להודות, בשם הבוגרים, לראש החוג, פרופ' דיוויד  וייסבורד ולסגניתו, פרופ' מימי אייזנשטדט, שנעתרו לכרות 

להצלחת  ויתרום  הבאים  התלמידים  עם  יטיב  שלדעתי  דבר  המקורית,  מהתוכנית  במעט  לסטות  ואף  לטענותינו  אוזן 

התוכנית בהמשך. 

תודה לסגל המרצים ולעוזריהם,  למתרגלים, למנחים, לסגל המנהלה ולצוות המזכירות. תודה מיוחדת לגב' מירי מסקל, 

רכזת התוכנית, על העזרה הבלתי נלאית ועל תושייתה שתרמה לכך שנעמוד כאן היום, כמוסמכים גאים. 

אני מברכת את המכון שחגג לפני כשנה וחצי את שנתו ה- 50, ביובל נוסף של תנופה, צמיחה והישגים ומאחלת לו שימשיך 

לייצר חוקרים מעולים שיובילו בתחומם במקצוע הקרימינולוגיה בעולם. 

למצוינות  שאפו  ותפעלו,  תעשו  אשר  בכל  דרככם,  בהמשך  רבה  בהצלחה  המוסמכים,  עמיתיי  לכם  לאחל  רוצה  אני 

ולמקצועיות בעשייתכם, עודדו את זולתכם ללימודים גבוהים."
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טל יונתן-זמיר: השפעות האיומים הביטחוניים ומעורבות 
המשטרה בהתמודדות עם הטרור על עמדות הציבור כלפי 

המשטרה: המקרה של "אוכלוסיית הרוב" בישראל, בהדרכתו של 
פרופ' דיויד וייסבורד.

עבודת דוקטור זו, שנכתבה כאסופת מאמרים, עוסקת בקשר שבין מעורבותה של משטרת ישראל 
בישראל  הרוב"  "אוכלוסיית  בקרב  המשטרה  כלפי  הציבור  עמדות  לבין  הטרור  עם  בהתמודדות 
הסוגיה,  של  היבטים  בשלושה  התרכזה  העבודה  הלא-חרדית(.  הבוגרת,  היהודית,  )האוכלוסייה 
ההשלכות  לגבי  הציבור  בתפיסות  עוסק  הראשון  שונים.  מאמרים  משלושה  הורכבה  ובהתאמה 
השליליות הפוטנציאליות של שיטור טרור. השאלה השנייה נוגעת לקשר שבין איומי טרור בישראל 
והוגנות  בפועל  ביצועים  אמון,  כגון  תחומים,  במגוון  המשטרה  כלפי  ועמדות  האחרון  בעשור 
הערכותיו  לגבש את  בבואו  לציבור  בגורמים שחשובים  עסק  והאחרון  הניתוח השלישי  ההליכים. 

לגבי לגיטימיות המשטרה, ובאופן בו איומים ביטחוניים מיידיים משפיעים על גורמים אלו. 

ממצאי המחקרים מעידים כי: )1( "אוכלוסיית הרוב" בישראל אכן מודעת להשלכות השליליות של 
מעורבותה הרבה של המשטרה בהתמודדות עם הטרור. למשל, נמצא כי רבים מהמשיבים לסקר 
כי שיטור טרור משפיע באופן שלילי על מערכת היחסים שבין משטרת ישראל לציבור,  מאמינים 
ובמיוחד על מערכת היחסים עם האוכלוסייה הערבית. המשיבים אף הביעו תמיכה רבה בקביעה 
עם  כגון ההתמודדות  על חשבון תפקידי המשטרה ה"קלאסיים",  בא  בישראל  לפיה שיטור טרור 
כלפי  הציבור  לעמדות  בישראל  טרור  איומי  בין  קשר  נמצא   )2( התנועה.  חוקי  ואכיפת  הפשיעה 
המשטרה, בתחומים שונים כגון אמון, הוגנות ההליכים, ביצועים בכלל וביצועים בלוחמה בטרור 

משטרת  את  הציבור  הערכות  השנייה  האינתיפאדה  פרוץ  לאחר   :"Rally Effect"-ה מודל  את  התואם  באופן  בפרט, 
ישראל השתפרו בהדרגה, והגיעו לשיאן ב- 2002, בחופף עם שיא איום הטרור. אולם כאשר רמות האיום החלו לרדת, 
צנחו עמן גם הערכות הציבור, פעמים רבות לרמות נמוכות מאילו שנמדדו בתחילת העשור, טרם פרוץ האינתיפאדה. )3( 
בעת התמודדות עם איום ביטחוני מיידי, "אוכלוסיית הרוב" אכן מייחסת חשיבות רבה יותר לביצועי המשטרה בפועל 
בהשוואה למצב בו אין איום ביטחוני אקוטי ברקע. עם זאת, חשיבות "הוגנות ההליכים" אינה פוחתת עבור הציבור 
במצבים אילו. יתרה מכך, באופן התואם מחקרים קודמים, נמצא כי בשני המצבים הערכות לגבי "הוגנות ההליכים" 

נשארות המרכיב המשפיע ביותר על לגיטימיות המשטרה בעיני הציבור.

"אוכלוסיית  ביטחוני  איום  מול  אל  מקובלות,  לתפיסות  בניגוד  כי,  מעידים  אילו  ממצאים  יותר,  רחבה  בהתבוננות 
הרוב" בארץ אינה מניחה בצד דאגות יום-יומיות מפשיעה, בעיות מקומיות והליכים הוגנים, ונהיית ממוקדת אך ורק 
יותר,  מורכבת  תמונה  מציירים  זו  מחקר  מעבודת  כחלק  שבוצעו  המחקרים  לטרור.  רבות-עוצמה,  מהירות,  בתגובות 
לפיה אמנם ייתכן ו"אוכלוסיית הרוב" מעוניינת בתגובות אינטנסיביות לטרור, מייחסת חשיבות רבה לביצועי המשטרה 
בפועל ותומכת במשטרה בתקופות בהן איום הטרור חמור. עם זאת, אוכלוסייה זו גם מודעת היטב למחירים הנלווים; 
הערכותיה את המשטרה צונחות דרמטית עם הירידה באיום הביטחוני; והיא עדיין מייחסת חשיבות רבה יותר להליכים 
הוגנים מאשר לתוצאות סופיות בבואה להעריך את לגיטימיות המשטרה, גם במצבים של איומים ביטחוניים אקוטיים.

ענבל וילמובסקי: אלימות בדייטניג בישראל- מבט פמיניסטי, בהדרכתם של של 
פרופ' מימי אייזנשטדט ופרופ' שמחה לנדאו

ומינית  מגדרית  אלימות  של  ייחודי  כמקרה  בדייטינג  באלימות  התמקדה  וילמובסקי  ענבל  של  הדוקטורט  עבודת 
המתרחשת בזירות חברתיות שאינן פורמאליות. 

הדייטינג הינה זירה חברתית בלתי פורמאלית, דינאמית והיא מאופיינת כמצב תודעתי ייחודי אליו נכנסים אנשים כאשר 
ולפגיעה שהיא מייצרת בתוך  כזירה, מאפשרת לבחון את מצבי הסיכון לאלימות  לדייט. הצגת הדייטינג  יוצאים  הם 
גבולותיה העמומים. כך למשל המתחים בין חשיפה להסתרה, בין התקרבות לשמירה על ריחוק, ובין הצורך להתנהל 
בקלילות לבין הרצון לברוח כתוצאה מאיום על תחושת עצמי "אותנטי", הופכים את המצב של סיום הקשר לרגע דרמטי, 

אשר עלול להתבטא בתוקפנות מילולית, איום נפשי, ואף פגיעה פיזית. 

המחקר מעלה ממצאים סטטיסטיים המצביעים על התקיימותה של אלימות מילולית, נפשית, מינית ואף פיזית בזירת 
הדייטינג הישראלית. גברים ונשים דיווחו על שכיחות דומה של אלימות בזירה זו, וממצא זה תואם במידה רבה את 
הספרות המחקרית בתחום. ממצאים כמותיים אלה מעוררים את החשיבות שבניתוח תיאורים על אלימות בדייטינג 

ובחינת משמעותם, כפי שהם עולים  מתוך ראיונות עומק שנערכו עם נשים וגברים במהלך המחקר.  
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מהמחקר עולה כי בזירת הדייטינג מתרחשים שני סוגים של אלימות. האחד הוא אלימות מגדרית 
שמתבטאת ביחסי כוח בין המינים ומשמרת את תפיסת יחסי בין המינים גם בעת אלימות הדדית. 
הסוג השני של אלימות, הינו אלימות מינית הנוצרת סביב אינטראקציה מינית בדייטינג עד כדי אונס 
בפגישה )date rape(. בחינתה של אלימות מינית בדייטינג מדגיש את מורכבותה של הזירה כזירה 
של מיניות. השיח על מיניות בדייטינג מבטא אי-סימטריה ביחסי הכוח בין המינים בנוגע לבחירה 

חופשית ולביטוי של מיניות.

בעבודה נידונו אחד ההבדלים המשמעותיים בין נשים לגברים העולים מתוך הראיונות על אלימות 
דרך  גברית  ומגדירות אלימות  חוות  נשים  ומאלימות.  והוא אלמנט הפחד מאונס  ומינית  מגדרית 
תחושות של פחד מפני תקיפה פיזית ומינית. גברים אינם חווים פחד לנוכח האלימות הנשית, גם 

כאשר הם מתארים אותה כהתנהגות תוקפנית ופולשנית. 

כמו כן, נותחה ונידונה בעבודת המחקר התגובה החברתית לאלימות בדייטינג הממסכת את התופעה 
ואינה מאפשרת לה להישמע. 

בכנס   אילן,  בר  באוניברסיטת  בישראל"  ומגדר  "שיח  בכנס   2007 בשנת  הוצגה  עבודת הדוקטורט 
ובכנס של האגודה האמריקאית  חיפה  באוניברסיטת  הישראלית,  ה-38 של האגודה הסוציולוגית 
לקרימינולוגיה )ה- ASC( שנערך באטלנטה, ארה"ב. כמו כן הוצגה העבודה בשנת 2010 בכנס הרביעי 

של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

ללימודי  לייפר  "מרכז  מטעם  הצטיינות  מלגת  ומלגות:  הצטיינות  פרסי  למספר  זכתה  העבודה 
הכלכלה,  לחקר  אשכול  לוי  מכון   - אשכול  מלגת  העברית;  האוניברסיטה  והמגדר"-  האישה 
והמדיניות בישראל, האוניברסיטה העברית; פרס מייבר – מטעם המכון לקרימינולוגיה,  החברה 
האוניברסיטה העברית; מלגת מחקר לדוקטורנטיות מצטיינות מטעם נעמת; מלגת אלאדין מטעם 

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בישראל לתמיכה בעבודת הדוקטורט.

יהודית בנדלק: אלימות במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים 
בישראל: חשיפת הסגל הרפואי והאחר לאלימות )מילולית ופיזית( מצד החולים 

והמלווים. בהדרכת פרופ' שמחה לנדאו.
סגל  הכלליים,  בבתיה"ח  רבות.  במדינות  דאגה  המעורר  לנושא  האחרונות  בשנים  הפכה  העבודה  במקום  אלימות 
המחלקות לרפואה דחופה )מלר"ד( הינו בין הפגיעים ביותר לאלימות מצד החולים וקרוביהם. חדרי המיון מהווים את 
שערי הכניסה לכל יתר המחלקות בבתיה"ח. הם מתאפיינים בלחץ עבודה רב, 24 שעות ביממה ובתחלופה גבוהה של 
חולים וסגל. המטופלים ובני משפחתם נמצאים במצב של דחק נפשי עז, נוכח תפיסתם את דחיפות בעייתו הרפואית של 
החולה, הכאב, הפחד והמתנה ארוכה. גורמים אלו עלולים להוביל לחוסר סובלנות ולשיפוט רציונלי לקוי, המגבירים 
את הסבירות לאלימות מצד החולים ומלוויהם. ואכן, השכיחות הגבוהה של תקריות אלימות בחדרי המיון מתועדת 
במחקרים רבים )ENA, 2006; Gascon et al., 2009; Chapman et al., 2010(. תופעת האלימות במלר"ד, מעבר להיותה 
סוגייה חברתית מדאיגה, מהווה גם בעיה מקצועית חמורה מכיוון שהיא מֹונעת מהצוותים לבצע כראוי את תפקידם, 
ומקרי האלימות אף מערימים מימד לחץ נוסף על עבודתם. לפיכך, ההתמודדות עם בעיית האלימות במלר"ד בהן טמון 
פוטנציאל גבוה לאלימות, והנסיון למזער את מימדיה, חייבים להתוות את דרך פעולתם של קובעי המדיניות בתחום 
מערך הרפואה בישראל. מטרתה העיקרית של העבודה הנוכחית הייתה לבחון ולמפות באופן שיטתי את חשיפת סגל 
המלר"ד לאלימות מצד החולים ומלוויהם, בכל בתיה"ח הכלליים בישראל )הנתונים הגולמיים עליהם מתבססת העבודה 
נאספו במסגרת מחקרו של פרופ' ש. לנדאו(. המחקר מספק לראשונה בסיס מידע זמין ומקיף לזיהוי הגורמים האישיים, 
מתמקדת  שלפנינו  העבודה  בארץ.  המיון  בחדרי  הגוברת  האלימות  לבעיית  המובילים  ואחרים,  מצביים  מקצועיים, 
במספר נושאים מרכזיים: הראשון, מתייחס לקשר בין המאפיינים של הסגל ואיפיוני הפֹונים, לבין שכיחותן וחומרתן 
של תקריות האלימות. מימד נוסף נסב על הקשר בין גורמים מצביים ומבניים של הסביבה הטיפולית לבין השכיחות 
והחומרה של התנהגויות אלימות מצד המטופלים ומלוויהם. זאת ועוד, נבחנה תרומתם של גורמים אינטראקציונים, 
לחומרת האלימות המופעלת כלפי הצוותים; וכן נבדקו ההיבטים המשפיעים על התפיסות הסובייקטיביות לגבי תחושות 
הקורבנות ושביעות הרצון מסידורי הביטחון, בקרב הסגל במחלקות הללו. במחקר הנדון נבחנת סוגיית האלימות במלר"ד, 
בתוך מסגרת תיאורטית מבוססת. ניתוח התופעה מתמקד במספר תיאוריות קרימינולוגיות אשר מחד גיסא, מסבירות 
האלימות  מקרי  את  למנוע  ניתן  כיצד  להנחות  בכוחן  יש  גיסא  ומאידך  לאלימות,  המובילים  והגורמים  המצבים  את 
במלר"ד והשלכותיהם. מסגרת זו כוללת שילוב של כמה פרספקטיבות עיקריות: תיאורית הפעילות השגרתית של כהן 
ופלסון )Cohen & Felson, 1979(, גישתו האקולוגית של גולדשטיין )Goldstein, )1994, ומודלים תיאורטיים בתחום 
פרספקטיבה  נכללה  כן,  כמו   .)Berkowitz, 1993; Agnew et al., 2002; Landau, 2002( השליליים  והרגשות  הלחץ 
ויקטימולוגית, שבעזרתה נבדקו לראשונה בנושא גם היבטי תפיסת הקורבנות בקרב הצוותים, וזו נסמכת במשולב על 
גישותיהם של: הולשטיין ומילר)Holstein & Miller, 1990( , לנדאו )2003(, וכהן )Cohen, S., 1993(. יישום תיאורטי זה, 
החסר במרבית המחקרים שנעשו בתחום )במדינות העולם ובארץ(, מוביל בעבודה זו להבנה מקיפה ומעמיקה יותר בכל 
הנוגע לתקריות האלימות והשפעותיהן על הצוותים במלר"ד. לשם בחינת סוגיית האלימות כלפי הצוותים, נערך סקר 
מקיף בקרב כלל אנשי הסגל המתפקדים בחדרי המיון בעלי התמחויות שונות, בכל 25 בתיה"ח הכלליים בארץ. סקר 
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נרחב זה מבוסס על דיווח עצמי )אנונימי( של הסגל, לגבי חשיפתם לאירועי אלימות מצד המטופלים 
וקרוביהם במלר"ד, במהלך שנה. ממצאי הסקר הנסמכים על 2,356 שאלונים, מספקים מסד נתונים 
המאפשר לראשונה לאמוד באופן שיטתי את היקף התופעה ומאפייניה, כמו גם, לעמוד על התנסותם 
הממצאים  האלימות.  למקרי  הקשורים  ולגורמים  למצבים  הנוגע  בכל  הצוותים  של  ותפיסותיהם 
מראים בבירור כי תופעת האלימות בחדרי המיון הינה בעיה חברתית ומקצועית רצינית, הכרוכה 
במכלול גורמים: אישיים, מקצועיים, מצביים, אינטראקציוניים ומבניים. המידע המקיף שהתקבל 
בעבודה הוביל גם להעלאת המלצות למדיניות שתסייענה בידי דרג מקבלי ההחלטות להתוות דרכים 

יעילות יותר, להפחתת היקף התופעה והשפעותיה במערכת הבריאות הציבורית בישראל. 

 Tali Gal, Child Victims and Restorative Justice: A Needs--Rights
Model. New York: Oxford University Press 2011

הספר בוחן באופן ביקורתי את התייחסותן של שיטות משפט אדוורסריות כלפי ילדים נפגעי עבירה 

בהליך הפלילי, וכן את האפשרות של שילוב ילדים נפגעי עבירה בהליכי צדק מאחה בעבירות שונות. 

הניתוח של ההליך הפלילי הפורמלי והליכי צדק מאחה נעשה מפרספקטיבה המשלבת זכויות של 

עם  יחד  הילד(  זכויות  בדבר  האו"ם  אמנת  על  ובעיקר  הבינלאומי  הדין  על  )בהתבסס  ילדים 

ממצאים אמפיריים לגבי צרכים של ילדים נפגעי עבירה, יכולותיהם ודרכי ההתמודדות שלהם 

עם קרבנות וטראומה. השילוב בין זכויות וצרכים מגשר על פערים בין השפה המשפטית והשפה 

והמעשיים  המושגיים  הקשיים  על  ומתגבר  ובמחקר  בפרקטיקה  פערים  מדגיש  הטיפולית, 

הקשורים בהחלת שפת הזכויות במקרה של ילדים. הספר מציע בסופו "כללי אצבע" לשילוב 

שייתן  באופן  הפלילי  ההליך  להנגשת  הצעות  וכן  מאחה  צדק  בהליכי  עבירה  נפגעי  ילדים 

ילדים אלו, ככל שניתן במסגרת מטרות  והצרכים של  יותר למכלול הזכויות  מענה הולם 

ההליך הפלילי.

דר' טלי גל היא מורה במכון לקרימינולוגיה ומלמדת גם בפקולטה למשפטים.

מידע על הספר ודרכי רכישה: לחץ כאן

 רצח בנות זוג בישראל: 
 היבטים תיאורטיים ואמפיריים

 פרופ' ארנון אדלשטיין, הוצאת הספרים של אוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב

בחלקו הראשון של ספר זה נבחן המושג של רצח בנות זוג, ומוצעת הגדרה מדויקת יותר.

מוצגת סקירה של מאפייני התופעה בעולם, שכיחותה, ומגוון רחב של גורמי סיכון להתהוותה.

הספר מציע  טיפולוגיה חדשה של רוצחי בנות זוג, המבוססת על מודל תיאורטי המשלב בין 

תיאוריות פסיכולוגיות, סוציולוגיות ואנתרופולוגיות.

בחלקו השני של הספר, קיימת התייחסות נרחבת מבחינה תיאורטית לתופעה זו במגזרים 

שונים בישראל: וותיקים, עולים מאתיופיה, עולים מחבר העמים )האסיאתי( והאוכלוסיה 

הערבית הלא-יהודית. לאור ההגדרה שהוצגה בחלק הראשון, רצח נשים בחברה הערבית 

מוצא אל מחוץ להגדרה של רצח בנות זוג, משום שהוא מתרחש במרבית המקרים על- 

ידי קרובי משפחה ממשפחת המוצא.

מוצגת  מודרנית  לחברה  פטריארכלית  מחברה  המעבר  על  נרחבת  תיאורטית  סקירה 

כרקע לדיון לגבי התופעה בקרב העולים החדשים.

השונים  המגזרים  בקרב  בישראל  התופעה  את  הבוחן  אמפירי  מחקר  מוצג  בסיום, 

ומאשרר את הטיפולוגיה התיאורטית שהוצעה.

פרופ' ארנון אדלשטיין הדריך תלמידים ולימד במכון שנים רבות
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מחקרים במכון:
"הוגנות ההליכים" בשטח: ניתוח אינטראקציות בין שוטרים 

לאזרחים/ ד"ר טל יונתן-זמיר וסטפן מסטרופסקי

חשיבות "הוגנות ההליכים" )“procedural justice”( בכל הנוגע ללגיטימיות המשטרה בעיני הציבור 

"הוגנות  מודל  מרכיבי  כי  חש  שהציבור  ככל  כי  נמצא  בקצרה,  קודמים.  במחקרים  רבות  תועדה 

ההליכים" מתקיימים בפועל, כך לגיטימיות המשטרה בעיניו עולה. ארבעת מרכיבי המודל הם: )1( 

השוטר שבא במגע עם האזרח מאפשר לאזרח להביע את עמדתו ומתייחס אליה ברצינות, לפני קבלת 

ניטראליים  כי הם  ובכך מראים  )2( שוטרים מתנהלים בשקיפות מול האזרחים,  בעניינו,  החלטה 

בהחלטותיהם. למשל, הם מספקים הסברים מדוע בחרו לעכב אזרח מסוים או כיצד קיבלו החלטה 

לסיים את הטיפול בדרך אחת ולא אחרת, )3( השוטר שבא במגע עם האזרח מתייחס לאזרח באופן 

כפרט,  הבודד  השוטר  והן  כארגון,  המשטרה  הן  ו-)4(  זכויותיו,  כיבוד  תוך  ומכבד,  מנומס  אדיב, 

מראים אכפתיות ודאגה אמיתית לרווחת האזרחים עמם הם באים במגע, לחששותיהם ולאיכות 

חייהם, ובכך למעשה מעודדים אמון במניעי המשטרה.    

עם זאת, מחקרים בנושא התבססו בעיקר על סקרים בקרב הציבור הרחב, ולכן אנו יודעים מעט 

עד כמה שוטרי סיור אכן  בין שוטר לאזרח:  בפועל בשטח, בעת אינטראקציה  על מה קורה  מאד 

מתנהגים באופן התואם את מודל "הוגנות ההליכים" בבואם במגע עם האזרחים? אילו משתנים 

ברמת השוטר, האזרח והנסיבות יעודדו או יעכבו התנהגות התואמת את ארבעת מרכיבי המודל? 

ולענות על שאלות אילו, ע"י צפייה סיסטמאתית בשוטרי סיור בעת  מטרת מחקר זה הנה לנסות 

עבודתם בשטח. המחקר עצמו מתבצע בימים אילו באחת הערים בוירג'יניה, ארה"ב, בה זכו עורכי 

במהלך  סיור  לשוטרי  מתלווים  המחקר  עורכי  המקומית.  המשטרה  מצד  פעולה  לשיתוף  המחקר 

המשמרת שלהם, וצופים באופן בו הם מתמודדים עם קריאות לעזרה, מבצעים סיור רגלי/ממונע 

באופן  מתועדות  התצפיות  אזרחים.  עם  שונות  אינטראקציות  מקיימים  הם  כיצד   – לכל  ומעל  תנועה,  חוקי  ואוכפים 

סיסטמתי, הן ע"י נרטיבים שיאפשרו ניתוח איכותני, והן באופן כמותני ע"י מענה לסדרת שאלות קבועות. למשל, בסוף 

כל משמרת ממלא החוקר שאלון אחד הנוגע למאפייני המשמרת, שאלון עבור כל אינטראקציה בין שוטר לאזרח/ים )כ- 9 

במשמרת(, ושאלון נוסף הנוגע לכל אזרח עימו השוטר בא במגע במהלך המשמרת )כ- 15 במשמרת(. בנוסף, השוטרים 

המשתתפים במחקר רואיינו והתבקשו לענות על שאלון בכדי לקבל מידע רב יותר על עמדותיהם ותכונותיהם. עד כה 

בוצעו מעל 100 שעות תצפית. התצפיות עתידות להמשך בחודשים הקרובים.   

 דפוסי שימוש באינטרנט של בני נוער בחבורות רחוב - 
ד"ר רויטל סלע-שיוביץ

השימוש במחשב ובעיקר הגלישה באינטרנט הפכו בשני העשורים האחרונים למרכיב דומיננטי בתרבות הפנאי של ילדים 

ונוער. שכן, הגלישה ברשת נתפסת בקרב צעירים כמקום חופשי ושוויוני. מחד, היא מאתגרת את הצעירים במגוון רחב 

בוחן  הנוכחי  עבירות. המחקר  לביצוע  הזדמנויות  ומזמנת  סיכון  למצבי  ומאידך חושפת אותם  בחירה,  של אפשרויות 

את דפוסי השימוש והעבריינות באינטרנט בקרב בני נוער בסיכון המשתייכים לחבורות רחוב. במסגרת המחקר בוצעו 

היווה  לא  באינטרנט  השימוש  כי  הראו  המחקר  ממצאי  שנים.   19  16- בגילאי  בנים  מתבגרים,  עם  עומק  ראיונות   32

התגבשה  משתייכים,  הם  אליה  החבורה  כי  דיווחו  הנערים  מרבית  הרחוב.  חבורות  התגבשות  בתהליך  מרכזי  תפקיד 

השגרתית,  הפעילות  לתיאורית  בהתאם  הספר.  בבית  או  מגוריהם  בשכונת  הילדות  בשנות  מוקדמת  היכרות  רקע  על 

נמצא כי הפעילות העבריינית באינטרנט )כגון: הימורים, פגיעה באתרים, הפצת וירוסים, בריונות חברתית, סמים וכד'(, 

מתבצעת לצד הפעילות השגרתית של הגלישה ברשת )התכתבות בפייסבוק, צפייה בסרטים, שמיעת מוסיקה וכד'(. ניתוח 

הראיונות מלמד כי בדומה לעבריינות נוער "רגילה", מרבית העבריינות הוירטואלית מתבצעת במסגרת פעילות החבורה. 

וירטואלית ברשת נלמדת באמצעות אינטראקציה בין חברי  בהתאם לתיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית, עבריינות 

הקבוצה או באמצעות קשר עם קבוצות אחרות  באינטרנט. לרמת הידע בתוכנת מחשב ומיומנויות בחומרת מחשב יש 

תפקיד מרכזי בהקשר לעבריינות הוירטואלית: ככל שרמת הידע במחשב של חברי הקבוצה גבוהה יותר, כך גם היקף 

הפעילות העבריינית של החבורה ברשת גדול יותר.
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מפגשים וועדות
הבניית העונש

בשנתיים האחרונות התחדשו הדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק העונשין 

)תיקון מס' 92( )הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה(, התשס"ו-2006; חוק זה נועד להנחות את 

בתי המשפט במדיניות הענישה באופן כללי. במסגרת ההצעה תוקם ועדה שתקבע "הנחיות לשופטים"     

)Sentencing Guidelines( מוסד המזוהה בעיקר עם המערכת הפלילית-העונשית בארצות הברית. 

הנושא נדון בזמנו ע"י ה-Crime Group, קבוצה של משפטנים וקרימינולוגים שנתכנסה בפקולטה 

שלנו. מסקנות הקבוצה מופיעות בגיליון של כתב העת "חוקים" האחרון, שהתפרסם בפקולטה.

יצוין כי בדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט משתתפים גם אקדמאים המקורבים לנושא ובתוכם גם 

פרופ' לסלי סבה מן המכון לקרימינולוגיה.

ויקטימולוגיה בין המקומי והגלובאלי

לנושא  הוקדש   International Review of Victimology ה-  של  האחרונים  הגיליונות  אחד 

זה  גיליון  נאדירה שלהוב-קיבורקיאן.  פרופ'  ע"י  ונערך  והגלובאלי"  בין המקומי  "הויקטימולוגיה 

מכיל מאמרים המתבססים ברובם על הרצאות שניתנו באירוע שנערך לכבודו של פרופ' לסלי סבה 

עם פרישתו לגמלאות. בגיליון זה מופיעים מאמרים מפרי עתם של מספר אנשי המכון, פרופ' שלהוב-

בנדלק  יהודית  וד"ר  לנדאו  שמחה  פרופ'  האינטרנט,  קרבנות  בנושא  ברנבלום  ותמר  קיבורקיאן 

בנושא הקורבנות בחדרי חירום. כן מופיע מאמרים של ד"ר דפנה גולן-עגנון )האחראית על שותפות 

סוזאן  פרופ'  ישראל.  עבור  וההשלכות  אפריקה  בדרום  הפיוס  ועדות  בנושא  למשפטים(  בפקולטה  אקדמיה-קהילה 

קרשטדט על קרבנות בהליכי משפט בינלאומי, וד"ר ראיף זרייק בנושא הבניית הקרבנות עפ"י לשון בית המשפט בסמוך 

לתקופת קום המדינה.

הקדמה לגיליון נרחבה ע"י פרופ' שלהוב-קיבורקיאן ביחד עם פרופ' ג'ון ברית'וייט.

פרס לקידום המדע ע''ש קלצ'קי הוענק לפרופ' וייסבורד ראש 
המכון לקרימינולוגיה. על עבודתו בשני תחומי מחקר

המכון  ראש  וייסבורד  דויד  לפרופ'  הוענק  תשע''א  לשנת  קלצ'קי  ע''ש  המדע  לקידום  פרס 

בתחום  הישגים  על  העברית  מהאוניברסיטה  לחוקר  שנה  מדי  ניתן  הפרס  לקרימינולוגיה. 

המחקר ועל קידום חזית המדע. 

מצא  מחקרים  אחת של  בסדרה  מחקר.  תחומי  בשני  עבודתו  על  בפרס  זכה  וייסבורד  פרופ' 

פרופ' וייסבורד כי שלא כאמונה הרווחת, מרבית עברייני הצווארון הלבן משתייכים למעמד 

הבינוני ולא לאליטה. ממצאי מחקריו מעידים כי קבוצה רחבה מאוד של עובדים עלולה לבצע 

עֵברות מסוג זה. 

תחום מחקר נוסף של פרופ' וייסבורד הראה כי המשטרה אינה צריכה לפזר את משאבי הסיור שלה ברחבי העיר, אלא 

לחלופין, עליה להתמקד ב''נקודות פשיעה חמות''. נקודות חמות אלו מהוות 

אמנם רק ארבעה או חמישה אחוזים משטח העיר, אך מייצרות יותר ממחצית ממקרי העבריינות והפרת הסדר הציבורי. 

עוד הראה פרופ' וייסבורד כי ריכוז של כוחות שיטור במוקדי עבריינות ואי-סדר לא ''ידַחף את הפשע אל מעבר לפינה'' 

כפי שחשבו תחילה, אלא יגרום לרמות הפשיעה בנקודות החמות לצנוח משמעותית, ומבלי שתעלה באזורים אחרים. 

סדרת מחקרים זו עודדה משטרות ברחבי העולם להתרכז בנקודות מועדות לפורענות במקום בסיור המשטרתי סטנדרטי. 

את פרס קלצ'קי מעניקה קרן רחל ומנואל קלצ'קי. רחל קלצ'קי נולדה במכסיקו והייתה אחת הדמויות הבולטות בקהילה 

היהודית שם. קלצ'קי נמנתה עם החברים המייסדים של אגודת ידידי האוניברסיטה העברית במכסיקו.
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פרס השרה לקליטת עליה למדענים מצטיינים

פרופ' דייויד וייסבורד, ראש המכון לקרימינולוגיה זכה השנה ב פרס השרה לקליטת עליה למדענים 

מצטיינים.

הפרס ניתן בכנס הוקרה למדענים עולים על תרומתם לקידום המדע, הצמיחה הכלכלית והחברה 

בישראל. הכנס, בחסות אוניברסיטת תל אביב, עסק בסוגיות הקליטה של המדענים העולים ובניתוח 

תרומתם והסתיים בטקס חלוקת פרס השרה לקליטת העלייה למדענים המצטיינים.

בטקס הוענקו פרסים למדענים ותעודות הוקרה לאישים אשר בפעולתם הציבורית תרמו והשפיעו 

על מימוש פוטנציאל ההון האנושי שהגיע לישראל ב -20 השנים האחרונות.

פרופ' וייסבורד קיבל את הפרס על תרומתו הרבה לחקר מדע הקרימינולוגיה בארץ ובעולם

מענק מחקר בתחום שיקום אסירים בשב"ס

מענק מיוחד של כמיליון ₪ לצורך מחקר שיקום אסירים בשב"ס

פרופ' דיויד וייסבורד, ד"ר באדי חסייסי מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, בשותפות 

עם פרופ' אפרת שוהם מהמחלקה לקרימינולוגיה במכללת אשקלון, זכו במכרז להערכה של תוכניות 

חינוך, טיפול, תעסוקה ודת בשירות בתי הסוהר )מכרז פומבי מס' 352/2010(.

המחקר המוצע עתיד לבחון באופן אמפירי )כולל גם ניסויים( תוכניות שיקום בשירות בתי הסוהר 

ולבדוק את מידת היעילות שלהן וזאת על בסיס עובדות אמפיריות. בצד צוות החוקרים בישראל, 

המחקר גם יכלול יועצים בעלי שם עולמי בתחום התקון )Dr. Dave Wilson(  ותחום ניתוח עלות-

.)Dr. Johan Roman( תועלת של מערכת אכיפת החוק

הצעת המכרז נידונה מול הצעות של צוותי מחקר אחרים ונמצאה כטובה ביותר. תקופת המכרז אמורה להשתרע על 

פני חמש שנים בעלות של 999,882 שקלים. מענק זה נחשב למענק הגבוה ביותר שנתקבל ממקור מימון ישראלי בשנים 

האחרונות בחקר הקרימינולוגיה בארץ. המחקר המוצע עתיד לספק ממצאים שיאפשרו קבלת החלטות בתחום התקון 

בארץ וקביעת מדיניות המבוססת על עובדות אמפיריות.

מלגת פוסט דוקטורט

ד"ר ענבל וילמובסקי זכתה במלגת פוסט-דוקטורט לשנת תשע"ב במרכז לייפר ללימודי האישה והמגדר- האוניברסיטה 

בהיגוי  פעילה  שותפה  ותהיה  ובכתיבה  במחקר  ענבל  תעסוק  הפוסט-דוקטורט  עבודת  במסגרת  בירושלים.  העברית 

הפעילות האקדמית של מרכז לייפר וביישומה. בעבודת המחקר שלה תבקש לבחון, להאיר ולהמשיג את תופעת הטרדת 

הרחוב המגדרית והמינית המופנית כלפי נשים )וחברי הקהילה ההומו לסבית( במרחב הציבורי כפי שמשתקפת מבעד 

לעיניהן של נשים בישראל, מתוך דיון במסגרת פרשנית תיאורטית פמיניסטית במורכבות התופעה. 

זר ברכות

• לפרופ' דייויד וייסבורד על קבלת פרס לקידום המדע ע''ש קלצ'קי לשנת תשע''א.	

• לפרופ' דייויד וייסבורד על קבלת פרס השרה לקליטת עליה למדענים מצטיינים.	

• לד"ר טל יונתן זמיר על הצטרפותה לסגל האקדמי של המכון, לאחר פוסט דוקטוראט 	

באוניברסיטת ג'ורג' מייסון בארה"ב.

• לשומרון מויאל על הולדת בנו אייל	

• לנועם חביב ושרית זרם לרגל נישואיהם	
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