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חברי קהילת המכון היקרים,

אני שמח להביא בפני קהילת המכון, סטודנטים, מרצים, בוגרים וחברים, את ידיעון המכון, 
הקרימינתון, שיוצא בפתיחת השנה האקדמית תשע"ד.  

גם השנה תכניות הלימוד שלנו ממשיכות להצליח: השנה הצטרפו אלינו מעל 90 סטודנטים 
חדשים, והם מצטרפים לסטודנטים הותיקים יותר הלומדים במכון. אני רוצה לברך את כל 

הסטודנטים החדשים והותיקים ולאחל להם חוויה לימודית מהנה ומעשירה. 

וגם  מחקרי,  ולא  מחקרי  רקע  בעלי  סטודנטים  מסלולים,  במגוון  סטודנטים  לומדים  במכון 
כאלה המועסקים במערכת אכיפת החוק. 

גם השנה המכון יממן ששה סטודנטים מלגאים )תלמידי מוסמך ודוקטור מצטיינים( במסגרת 
תכנית ה- “full time”, שבמסגרתה הם מקדישים את מלוא זמנם לפעילויות המכון, מחקר 
בתר-דוקטורט  מלגות  מובילים,  עת  בכתבי  פרסומים  היום  עד  הצמיח  זה  מסלול  והוראה. 

יוקרתיות וחברי סגל צעירים שהשתלבו במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ.  

ואכיפת  קרימינולוגיה  הלומדים  סטודנטים  כמאתיים  מונות  המכון  של  המוסמך  תכניות 
החוק. התוכנית החד-שנתית המיוחדת שלנו מצליחה ומוכיחה עצמה כמקור משיכה לאנשי 
מקצוע מבטיחים בעלי הכשרה אקדמית המשולבים במערכות אכיפת החוק השונות- שוטרים, 

סוהרים, קציני מבחן, אנשי ביטחון, תובעים, סניגורים ציבוריים, אנשי תקון ועוד.  

חברי  בארץ.  הקרימינולוגים  קהילת  בחיזוק  גם  פעיל  להיות  ממשיך  לקרימינולוגיה  המכון 
האגודה  של  האחרון  הדו-שנתי  הכנס  בארגון  מרכזי  חלק  לקחו  וסטודנטים,  סגל  המכון, 
הקרימינולוגית הישראלית, כנס שזכה להצלחה מאוד מרשימה. המכון לקרימינולוגיה ממשיך 
לגלות מעורבות במערכת אכיפת החוק בישראל )משטרה, שב"ס, ביטחון פנים, ועוד(, מתוך 

כוונה להשפיע על מדיניות הארגונים השונים העוסקים באכיפה ושיקום. 

חשוב לנו גם לעדכן אתכם לגבי החידושים הצפויים בתכניות הלימודים שלנו. תכנית הלימודים של 
המכון לקרימינולוגיה התרכזה עד כה בשלושה מסלולי MA )מסלול תיאורטי ללא תיזה, מסלול 
מחקרי עם תיזה. מסלול בהתמחות באכיפת החוק( ובלימודי דוקטורט. בשנה האחרונה אושרה 
בוגר לקרימינולוגיה. החזון של התכנית  ובפקולטה הצעה לפתיחת תכנית חדשה ללימודי  במכון 
המוצעת הנו, בראש ובראשונה, להצמיח את הדור הבא של חוקרים קרימינולוגים מצטיינים, בעלי 
הידע, הכלים, הכישרון והמחויבות לפיתוח מחקר קרימינולוגי מוביל בסטנדרטיים בינלאומיים, 
והאוניברסיטה  למשפטים  הפקולטה  לקרימינולוגיה,  המכון  את  שמנחה  המצוינות  חזון  לאור 
העברית בכלל. אנחנו גם מאמינים כי מסלול לימודי בוגר יצמיח דור חדש של אנשי שטח במערכת 
לתרגם  ויודע  דור שמכיר את העשייה האקדמית בתחום הקרימינולוגיה  בישראל,  אכיפת החוק 
ממצאי מחקרים לעשייה יעילה והוגנת יותר בשטח, כזו שמפיקה את המרב מהמשאבים הציבוריים 

המוגבלים שעומדים לרשות מערכת אכיפת החוק. 

ובעולם. אחת העדויות  חברי קהילת המכון נמצאים בחזית המחקר והפרסום האקדמי בישראל 
 ,FP7, ISF ( לכך היא הזכייה בקרנות מחקר תחרותיות. חברי המכון זכו במענקי מחקר תחרותיים
ומקורות נוספים(. כמו כן, חברי המכון פרסמו את עבודות המחקר שלהם בכתבי העת המובילים 
בקרימינולוגיה, דבר המעיד על חשיבות המחקרים וחדשנותם. פירוט נרחב על אותם קרנות מחקר 
והמורות מן החוץ, העושים  נפרד מסגל המכון הם המורים  יבוא בהמשך. חלק בלתי  ופרסומים 
מוסמך  עבודות  גם  מנחים  חלקם  שכן  להוראה,  רק  מוגבלת  אינה  ותרומתם  מצויינת,  מלאכה 

ודוקטורט. אני רוצה בהזדמנות זו להודות לכל אחד ואחת מהם על תרומתם למכון. 

מדי  בעולם.  הקרימינולוגית  הקהילה  עם  בינלאומיים  קשרים  ביסוס  הוא  המכון  מהצלחת  חלק 
שנה אנחנו מקיימים כנס בינלאומי )כנס ע"ש דרפקין(, אליו אנו מזמינים קרימינולוגים מובילים 
מהעולם כדי שיציגו עבודות פורצות דרך בתחום. המכון גם מזמין חוקרים מובילים בעולם כדי 
ללמד סדנאות בשיטות סטטיסטיות מתקדמות ותחומי מחקר חדשים. בשנה שעברה הזמנו את 
ד"ר דודי מימון מאוניברסיטת מרילנד שלימד קורס בנושא Cyber Crime. והשנה מוזמנים פרופ' 
דניאל נייגין )זוכה פרס שטוקהולום לקרימינולוגיה לשנת 2014( אוניברסיטת קרנייג-מלון ופרופ' 
המוסדות  כאחד  המכון  את  ממקמת  זו  רבה  פעילות  קמברידג'.  מאוניברסיטת  טנקיבי  ג'סטיס 

המרכזיים לחקר הקרימינולוגיה בקהילה האקדמית.

אני מאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופורייה! 
ד"ר באדי חסייסי,

ראש המכון לקרימינולוגיה

500 ש"ח עיצוב
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תאריכים חשובים

חדשות המכון: 

פתיחת שנת הלימודים ט' בחשון  13.10.13 
חופשת חנוכה כח' בכסלו 1.12.13  

סיום סמסטר א' ט"ז בשבט 17.1.14 
פתיחת סמסטר ב' ט"ז באדר א' 16.2.14 

סיום סמסטר ב' כ"ב בסיון 20.6.14 
פתיחת סמסטר קיץ )אכיפת חוק( ב' בתמוז 30.6.14 

סיום סמסטר קיץ )אכיפת חוק( כ"ד אלול 19.9.14 

הכנס הדו-שנתי האחרון של האגודה הקרימינולוגית הישראלית
דן  במלון  במאי  ב-9-10  השנה  התקיים  לקרימינולוגיה  הישראלית  האגודה  של  הדו-שנתי  הכנס 

ירושלים. נושא הכנס: "לחשוב מחוץ לקופסה: חידושים ואתגרים מחקריים בקרימינולוגיה".
הרעיון המרכזי של הכנס התמקד בחידושים במחקר הקרימינולוגי. 

תוכנית הכנס היתה מגוונת ואיכותית והתקיימו מושבים בנושאים:
• לגיטימיות המשטרה והוגנות ההליכים

• קרימינולוגיה חיובית
• שיקום אסירים משוחררים

• קרימינולוגיה פורנזית
• אלימות אינטימית

• התפתחויות בהמשגות בנושאי צדק ופשיעה )מושב באנגלית(
• זכויות אסירים

• פגיעה והתעללות בילדים – מבט מבפנים

בכנס השתתפו כ-200 חברי האגודה, סטודנטים ועמיתים מהארץ ומחו"ל ובמהלכו 
הוצגו כ-100 מאמרים ופוסטרים.

ביום השני לכנס הוענקו פרסי מפעל חיים של הצטיינות אקדמית לפרופ' מנחם אמיר 
ולפרופ' שמחה לנדאו. כמו כן לנציבי השב"ס, רב גונדר בני קניאק ורב גונדר אהרון 

פרנקו, על "שילוב מדע הקרימינולוגיה בעולם המעשה".

מפגש פתיחת שנת הלימודים תשע"ד :
הראשון  ביום  שהתקיים  מרשים  במפגש  השנה  נפתחה  תשע"ד  הלימודים  שנת 

ללימודים.

הנהלת המכון  סגל המכון,  וותיקים, המורים,  הגיעו תלמידי המכון, חדשים  למפגש 
וחברי הפקולטה למשפטים המלווים את המכון בפעילותו האקדמית והמנהלית.

ד"ר באדי חסייסי, ראש המכון לקרימינולוגיה, וד"ר תומר ברודי – ס. דיקן הפקולטה 
למשפטים, ברכו את הנוכחים, ואיחלו לסטודנטים שנת לימודים פורייה ומעניינת.

 דיקן משנה חדשה לפקולטה למשפטים - 
גב' איילת ארז

החודש נכנסה לתפקיד דיקן משנה של הפקולטה למשפטים גב' איילת ארז.
איילת החליפה את גב' עירית מגורה – לוי שנכנסה לתפקיד המזכיר האקדמי של האוניברסיטה. היא הגיעה לפקולטה 

מלשכת מנכ"ל האוניברסיטה שם שימשה בתפקיד עוזרת בכירה למנכ"ל. 
איילת שימשה בתפקידים שונים באוניברסיטה בינהם ניהלה את מדור חשבונות סטודנטים במשך 5 שנים  והקימה תא 

של בוגרי האוניברסיטה בלונדון. 
איילת סיימה תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה ויחב"ל מהאוניברסיטה העברית. היא נשואה לגיל, ואמא 

ל - 4 ילדים.
אנו מאחלים לה הצלחה רבה בתפקיד החדש.
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מקבלי תואר דוקטור :
 ד"ר שומרון מויאל על עבודתו בנושא: "אי-ציות ואלימות פוליטיים: 

בחינה אמפירית של מודל אינטגרטיבי".
בהנחייתם של: פרופ' דייויד וייסבורד וד"ר באדי חוסייסי

המחקר הנוכחי התמקד בפיתוח מודל להסבר אי-ציות, מחאה ואלימות פוליטיים ובבחינה אמפירית 

של הנחותיו העיקריות. עיון בספרות הפסיכו-סוציולוגית הוביל לזיהוי שלושה סוגים של הסברים 

הנשענים על תיאוריות פופולאריות: )1( זהות חברתית בולטת, )2( המרכיב הרגשי של תחושת קיפוח-

תפיסה  ו-)3(  וזעם(,  תסכול  כעס  כגון  אי-צדק,  לתחושת  הנלווים  שליליים  )רגשות  קבוצתי  יחסי 

שהתנהגות מחאתית קולקטיבית עשויה להועיל בשינוי או בשיפור המצב הקיים. כלומר, תחושת 

שייכות לקבוצת-פנים, תחושת כעס והתמרמרות בשל קיפוח מבני עמוק או יחס בלתי צודק לו זוכה 

הקבוצה עליה נמנה הפרט, ותפיסה שמחאה חברתית עשויה לשפר את המצב הקיים- אלו מעלים 

את המוטיבציה לנקוט בהתנהגות מחאתית, מכל סוג. הספרות מתחום מדעי המדינה מוסיפה על 

האמור את הבלטת התפקיד של האשמת אובייקט ספציפי בגין פגיעה או התגרות מכוונת, בהגברת 

המוטיבציה לנקוט בתגובת-נגד מחאתית נגד הגורם המזוהה כ"אשם." אולם התיאוריות וההסברים 

הנפוצים אינם מתעמקים בהבחנה בין מחאה אלימה לבין מחאה שאינה אלימה, הניצבת בלב עבודה 

זו. 

ממצא  העלתה   1985-2011 השנים  בין  שפורסמו  אמפיריים  מחקרים  של  שיטתית  ספרות  סקירת 

תחושות  של  ההשפעה  שמידת  העלתה  הסקירה  לראשונה.  כאן  המדווח  כלל  אינטואיטיבי  שאינו 

קיפוח-יחסי )מסוגים שונים( על אי-ציות ומחאה הולכת ונחלשת ככל שעולה דרגת המיליטנטיות של 

המחאה. כלומר, תחושות קיפוח-יחסי ואי-צדק )ורגשות נלווים כגון כעס תסכול וזעם(, מסבירים 

טוב יותר את הפוטנציאל למחאה חוקית ונורמטיבית, וחלשים יותר בהשפעתם על אי-ציות ומחאה 

אלימה. מדוע? 

פוטנציאל האלימות הפוליטית, הצעתי, התנהגות החותרת תחת יסודות המשטר הדמוקרטי- טמון באוסף של פרטים 

)מצומצם בדרך כלל( המחזיקים בכעס והתמרמרות פוליטיים, המגבירים את הסיכוי למחאה )מכל סוג(, אך בו בזמן 

חסרים את אותו מנגנון פסיכולוגי מרסן הנבנה ומתעצב באינטראקציות חוזרות בין הפרט והסובבים אותו לבין המדינה, 

סוכניה ומוסדותיה. מנגנון המוגדר כ"תמיכה בעקרונות המשטר הבסיסיים ותחושת שייכות לקהילה הפוליטית."  לבחינת 

השערה זו בקונטקסט של משטרים דמוקרטיים מערביים נבנה אינדקס "תמיכה במשטר ובקהילה." האינדקס מורכב 

משלושה עולמות תוכן: תמיכה בעיקרון שלטון החוק; סבלנות פוליטית; ותחושת שייכות לקהילה הפוליטית. ברגעי 

עימות בין הפרט והקבוצה עליה הוא נמנה לבין הישות הפוליטית, או בין קבוצות מתחרות, משמשת התמיכה במשטר 

ובקהילה כבלם פסיכולוגי מפני גלישה לאלימות. בהיעדרה, הפרט "חופשי," ברמה הנורמטיבית, לנקוט באופני מחאה 

אובייקט  מכוונת.  בפגיעה  כאשם  המזוהה  וכדומה(  קבוצת-חוץ,  ומוסדותיה,  סוכניה  )המדינה,  אובייקט  נגד  אלימים 

ממנו הוא מרוחק חברתית ופסיכולוגית. 

הסבר זה, לב ליבו של המודל האינטגרטיבי שפותח בעבודה, זכה לאישוש אמפירי בסקר עמדות שערכנו עם מתיישבים 

יהודים אידיאולוגיים סמוך לפינוי חבל עזה וצפון השומרון בשנת 2005. אולם ממצאי הסקר עוד למדו שתמיכה בעיקרון 

פוליטית כלפי ערביי  יחד עם סבלנות  ולמדינת ישראל לא בהכרח הולכים  שלטון החוק ותחושת שייכות לעם ישראל 

ישראל. ההשלכות התיאורטיות והמעשיות של העבודה נדונות בהרחבה במסגרת פרקי הדיון והמסקנות. 

 .)ULI( בקטלוגים הבין-אוניברסיטאיים  PDFהדיסרטציה נגישה לעיון בספריות האוניברסיטאיות, וכקובץ

ד"ר צילי פז וולק על עבודתה בנושא: "גוונים של צבע בתוך הקופסה השחורה: ניתוח מוסדי של המפגש הבינאישי 

בין נפגעות תקיפה מינית ונציגי מערכת אכיפת החוק" - בהנחייה משותפת של פרופ' לסלי סבה ופרופ' שמחה לנדאו

עבודת המחקר התמודדה עם שתי שאלות מחקר אקטואליות. שאלת המחקר הראשונה חתרה לתיאור מצב הטיפול 

לבדוק האם  ביקשה  השנייה  בשנות האלפיים. שאלת המחקר  בישראל  הפלילי  להליך  הפונות  מינית  בנפגעות תקיפה 

מצב זה מהווה שינוי ביחס לעבר, ובהינתן תשובה חיובית, המשיכה לחקור מהו אופיו של השינוי, ומדוע התרחש דווקא 

בשנות האלפיים ולא מוקדם יותר. שאלות חשובות אלו עולות על רקע העובדה, כי המאמצים לשיפור הטיפול בנפגעות, 

במסגרת השתתפותן בהליך הפלילי, נמשכים בישראל למעלה משלושים שנים, במישורים רבים ובכלים מגוונים.

הנחת המוצא של העבודה היתה כי השמעת קול מצד הנפגעות היא הכוח המניע את ההליך הפלילי בעניינן, וכי בלעדיה, 

הנה  זו  הנחה  מינית.  בפגיעה  המערכתי  הטיפול  באופן  משמעותיים  שינויים  להתרחש  יוכלו  לא  פגומה,  בהיותה  או 

פמיניסטית במהותה, ונשענת על המסורת ארוכת השנים של הפמיניזם המשפטי. 

במצב הנתון כיום, שבו כל ההליכים בנוגע לעבירות מין מתנהלים בפורמט של "דלתיים סגורות", קשה מאוד לחקור את 

השמעת הקול כפי שהיא עולה במפגשים הבינאישיים של נפגעות עם נציגי מערכת אכיפת החוק והמשפט. מצב זה דומה 

להתמודדות עם "קופסה שחורה" מחקרית וציבורית, וכמו בקופסה השחורה הממוקמת במטוסים, גם במקרה זה לא 

בוקעים ממנה קולות אנושיים, אלא פלט בקוד הדורש פענוח של מומחים. 
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כל הנשים אשר ריכזו לאורך שנות האלפיים את התחום של ליווי  בכדי לבחון את הנושא רואיינו 

נפגעות בהליך הפלילי מטעם מרכזי הסיוע העוסקים בפגיעה מינית. אוכלוסייה זו מייצגת ניסיון 

כל האזורים  כל המגזרים בחברה הישראלית, וכן את  מצטבר רחב מאוד בהיקפו, אשר כולל את 

הגיאוגרפיים בישראל. מאחר וחלק מן המרואיינות וותיקות מאוד בתפקידן, מספקים הראיונות 

הצצה השוואתית גם אל העבר הרחוק יותר, זה שלפני שנות האלפיים.

כחשובות  המרואיינות  סימנו  אותן  הרלבנטיות,  התמות  כל  כמעט  כי  בבירור,  עלה  הממצאים  מן 

ביותר להשמעת קול, בשלושת הארגונים שנבדקו )משטרה, פרקליטות, בית משפט(, זכו להערכה 

חיובית בעיקרה. עוד נמצא, כי המצב המתואר בעבודה זו מהווה שינוי של ממש ביחס לעבר. 

הגורמים  של  הפעולה  דרכי  את  חשפה  המוסדית  התיאוריה  מן  השאולים  בכלים  השינוי  בחינת 

אשר רצו בשינוי, וכן את השינויים הטקטיים והאסטרטגיים שנערכו במהלך השנים, מול התנאים 

המשתנים, לצורך השגת המטרה.

המחקר מציג את המצב העדכני בכל הנוגע למפגשים בהם נוכחת מלווה מטעם מרכז הסיוע. זאת, 

על רקע מחקרים אשר טענו כי נפגעות המקבלות ליווי מטופלות באופן שונה מנפגעות שאינן מלוות. 

תמונת המצב החיובית מלמדת, אם כך, על הפוטנציאל הטמון במערכת, ועל יכולתה לנהל מפגשים 

בינאישיים יעילים וחיוביים אשר אינם מייצרים בהכרח פגיעה נוספת. התקווה היא כי פוטנציאל זה 

ימומש גם במפגשים בהם מלווה אינה נוכחת, וכן מול אוכלוסיות נוספות המתקשות להשמיע קול 

במסגרת השתתפותן בהליך הפלילי.

אורחים במכון :

מחקרים במכון :

 Dr. Justice Tankebe
במהלך השבועיים הראשונים של ינואר יבקר במכון דר' ג'סטיס טנקבה מאוניברסיטת קמברידג'. ד"ר טקנבה הוא 

.Criminology מומחה בינלאומי אשר פרסם במיטב כתבי העת בקרימינולוגיה, לרבות שני פרסומים בכתב העת

במהלך ביקורו הוא יעביר הרצאה ב"פורום ירושלים למשפט פלילי", ובנוסף יעביר במהלך הסמסטר הראשון מיני 

קורס לתלמידי המכון  בנושא : "המושג לגיטימיות ואופנים חדשים לבחון אותו" .

Prof. Daniel Nagin
במהלך חודש מרץ יבקר במכון פרופ' דניאל נייגין )זוכה פרס שטוקהולום לקרימינולוגיה לשנת 2014( מאוניברסיטת 

 ,"trajectory analysis"  :קרנייג-מלון. פרופ' נייגין  יעביר סדנא מרוכזת למלגאים, דוקטוראנטים וחברי סגל בנושא

למעשה  מדובר  קרימינולוגית.  בזירה  יישומה  בחזית  ועומד  השיטה  ממפתחי  הנו  ניגיין  פרופ'  נתיבים".  "ניתוח  או 

למשל  זמן,  לאורך  התפתחותם  נתיב  לפי  באוכלוסייה  שונות  קבוצות  בין  להבחין  מאפשר  אשר  סטטיסטי  בניתוח 

בכל הנוגע למעורבות בפשיעה לאורך החיים. מדובר בסדנא יישומית, אשר המשתתפים בה יצאו לא רק עם הכרה 

טרם   .STATA הסטטיסטית  התוכנה  באמצעות  ליישום  מעשיים  כלים  עם  גם  אלא  הניתוח  שיטת  של  תיאורטית 

ביקורו יעביר דר' גו'ש גצקו שיעור להכרת התוכנה . הסדנא עתידה להתקיים בתחילת חודש מרץ, כאשר המועד הסופי 

ייקבע לקראת חודש ינואר. הסדנא בנויה משבוע לימודים מרוכז, כאשר בשלושת השבועות שלאחר מכן, מי שהיה 

מעוניין בכך יוכל להפגש עם פרופ' נייגין פעם בשבוע לצורך עבודה אישית על מחקר שמבצע שימוש בשיטה.

 שינויים טכנולוגיים וזכויות אדם: 
המקרה של בידוק ביטחוני בישראל – ד"ר באדי חסייסי

 שדות התעופה בכלל ושדות התעופה בארץ בפרט מהווים את אחד המוקדים הבולטים והמשמעותיים ביותר הנתונים 

תחת איום ביטחוני מתמיד מצד גורמים עוינים למיניהם. השמירה על החיים, על שלמות הגוף ועל בריאות המשתמשים 

בתעופה האזרחית )ולעתים גם של אחרים, למשל, כאשר מדובר בחטיפת המטוס ו/או ניסיון להפלתו(, כמו גם שמירה 

על שלמות כלי התובלה האווירית עצמם, הינן משימות ביטחוניות מאתגרות במיוחד. ממצאי מחקרים שבוצעו בארץ 

הראו שיש עלות חברתית לחלק ממרכיבי הבידוק הביטחוני בשדות התעופה. ניכר כי חלק מהנוסעים מגיבים באופן 
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שלילי לחיפוש בתיקים שלהם במהלך הבידוק. בתקופה הקרובה, צפויים להיערך שינויים במערך 

הבידוק הביטחוני בשדה התעופה ע"ש בן גוריון. המחקר הנוכחי, שנעשה בשיתוף עם ד"ר טל יונתן-

עמדות  על  שינויים  אותם  של  ההשפעה  את  לבחון  עתיד  פרי,  גלי  וגב'  מרגליות  יורם  פרופ'  זמיר, 

הנוסעים כלפי תהליך הבידוק הביטחוני. תקציב המחקר הוא 140 אלף שקלים, והוא ממומן ע"י 

יוזמות קרן אברהם, מרכז אהרון ברק ומרכז מינרבה.

 Colonial Law and Customary codes: 'Family Honour
 Killing' in the Legal and Judicial system of Mandate

Palestine – ד"ר באדי חסייסי

בהרבה קולוניות נצפה מתח ואף התנגשות בין החקיקה והשפיטה של שלטון המנדט אל מול חוקים 

מנהגים ותפיסות תרבותיות שנוגדות את אותה חקיקה. מחקר זה בוחן כיצד החקיקה והשפיטה של 

עבירת ההמתה בתקופת המנדט הבריטי התמודדה עם תופעת הרצח על רקע כבוד המשפחה. 

אחת  את  תפס  הקולוניאלי  השלטון  עיראק(,  מצרים,  הודו,  )למשל  בעולם  אחרים  מקומות  כמו 

הסאטי  טקס  )לדוגמה  מערבית  מפרספקטיבה  כפסולות  שנתפסו  התנהגויות  לשנות  ממשימותיו 

בהודו שבו שורפים את האלמנה לאחר מות בעלה(. אולם לרוב התעוררה התנגדות לשינוי זה מצד 

הקהילה. המחקר הנוכחי יבחן את מדיניות השפיטה והאכיפה של השלטון המנדטורי בא"י אל מול 

התגובה המשפטית והקהילתית של התושבים הערבים. המחקר בשיתוף עם פרופ' דבורה ברנשטיין 

אלף  כ-230  של   בתקציב   Israel Science Foundation-ה ע"י  ממומן  והוא  חיפה  מאוניברסיטת 

שקלים לשנתיים.

"המפגע הזאב הבודד" - ד"ר באדי חסייסי, ד"ר סיימון פרי

Preventing, Interdicting, and Mitigating Extremism:

Defending Against Lone Actor Extremist Events

ד"ר סימון פרי וד"ר באדי חסייסי מהמכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית זכו במימון 

מהאיחוד האירופאי )לשלוש שנים( לבצע את הפרויקט העוסק ב"מפגע הבודד", בשיתוף עם חמישה מוסדות אקדמים 

מובילים באירופה :

• University College London UCL UK  •  Kings College London KCL UK    •  University of Warsaw 

UoW Poland    •  Aarhus University AaU Denmark    •  University of Leiden UoL Netherlands

התופעה של מפגעים בודדים היא אחת הדרכים של פעולות טרור, ויש לה היסטוריה ארוכה. אולם, נראה כי תהליכים 

ומגמות בשנים האחרונות )כמו גלובליזציה ויעילות הפיקוח על ארגונים( הובילה לעלייה בתופעת המפגעים הבודדים. 

המחקר הנוכחי הוא מסוג מחקר בסיסי שדרכו אנו מבקשים ללמוד על התופעה של מפגעים בודדים. מטרות המחקר הן:

להגדיר ולאפיין )על רצף( את האירועים העונים להגדרה של מפגע הזאב הבודד. מה נחשב לאירוע של מפגע בודד? מהם 

הקריטריונים לפעולה שכזו? האם המפגע הוא באמת בודד?, לבחון את מגמות ההתרחשות של אירועים בהם מעורב 

מפגע בודד,  אנו רוצים לבדוק האם מדובר באירועים בודדים ספוראדיים או מגמה מתגברת )אם כתוצאה מהכוונה של 

קבוצות המפיצות אידיאולוגיה התומכת בפיגועים שכאלה או אופנה/אפידמיולוגיה(? 

פעולה,  דרכי  ואתני,  דתי  שיוך  מין,  )גיל,  הבודד  המפגע  של  פרופיל  יבנה  המחקר  הבודד?,  המפגע  מיהו  לברר  כן  כמו 

אינדוקטרינציה, הכשרה ואימון, נסיבות אישיות/רקע/מניע, טריגרים לפעילות, עבר פלילי ובטחוני, קשרים חברתיים 

ומשפחתיים, קיום אפידמולוגיה וכן הלאה(.

)כלומר באיזה סוג אמל"ח נעשה שימוש, סוג היעד שנבחר, זמן הכנת  יבנה פרופיל למאפיינים של  הפיגוע עצמו  וגם 

הפיגוע, רמת התכנון, נסיבות הפיגוע, בדיקות מקדימות תזמון הפיגוע וכו'(.

למידה של מאפייני המפגע הבודד ודרכי הפעולה אמורה לסייע בפיתוח מודל התמודדות יעיל לאיתור וטיפול במפגעים 

הבודדים )לפני לסיכול, בזמן ואחרי פיגוע(. על סמך הפרופיל שנבנה )המפגע ודרכי הפעולה(, נציע דרכי פעולה להתמודדות 

לגורמי אכיפה  נכין הכשרה  לגורמי אכיפה, כחלק מהמחקר, אנחנו  זה בעל חשיבות רבה  זו. היות ומחקר  עם תופעה 

מקצועיים )בעיקר באירופה( על התופעה של מפגע בודד ואופני ההתמודדות איתה.

מה מעודד או מקשה על שוטרים להתייחס לאזרחים באופן הוגן?: ממצאים 
מתצפיות סיסטמאתיות בשני ארגוני משטרה בארה"ב - ד"ר טל יונתן-זמיר, 

פרופ' סטפן מסטרופסקי וד"ר שומרון מויאל 

רבות נכתב בשנים האחרונות על החשיבות שבתפיסת המשטרה כלגיטימית בציבור הרחב ועל יחס הוגן כגורם העיקרי 

שמוביל אזרחים לתפוס את המשטרה ככזו. יחס הוגן נמצא כמורכב מארבעה מרכיבים התנהגותיים עיקריים, כולל מתן 
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מפגשים, כנסים וועדות

השתתפות בכנס בינלאומי בחסות אוניברסיטת Jyväskylä בפינלנד בנושא:

 Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural 
   Perspectives

יהודית בנדלק** בתחום האלימות במחלקות לרפואה דחופה בישראל  וד"ר  לנדאו*  ממצאי המחקר של פרופ' שמחה 

הוצגו בכנס רב משתתפים שעסק בהיבטים מגוונים של סוגיית האלימות ודרכי ההתמודדות עמה. להלן עיקרי הדברים 

שהוצגו בסוף אוגוסט 2013 על-ידי ד"ר יהודית בנדלק:  

Actual vs. Self-Perception of Victimization: The Case of Hospital Emergency Ward 
Personnel

This study analyzes the perception of personal victimization among emergency wards )EW( personnel of 

all 25 general hospitals in Israel, using a self-report questionnaire )N=2,139(. Informed by a comprehensive 

theoretical & conceptual victimological framework, the study analyzed victim's professional and personal 

related variables, as well as structural features of hospitals. Based on the participants' reports, both their 

actual and their self-perception of victimization )SPV( to violence during the preceding year were measured. 

The multiple regression analysis explaining the SPV was comprised of 16 independent variables relating to 

the victim's and hospital's structural characteristics, jointly explaining 44.3% of the variance )R2 = 0.443(. As 

expected, higher self-perception of victimization )SPV( was related to higher exposure to actual violence. 

However, unlike security and nursing staff, who are high on both actual and perceived victimization, among 

specialist MDs there is incongruence )gap( between their relatively low exposure to actual victimization 

and their perception of high personal victimization. Treating violent patients or aggressive relatives is 

conceived by them as hospital's "dirty work". Hospital personnel exposure to violence has been analyzed 

in previous studies in this field. The present study, however, is the first to examine also the self-perception 

of victimization as a result of those violent events, and the extensive consequences of such perception. 

Our findings indicate that self-perception of victimization )SPV( among EW staff is best explained by an 

integrated theoretical-conceptual victimological model. Suggestions are put forward for further research 

in this area.

אפשרות לאזרח להביע את עמדתו לפני קבלת החלטה בעניינו, התייחסות ניטראלית כפי שהיא באה 

לידי ביטוי, בין היתר, בשקיפות בתהליכי קבלת ההחלטות של השוטר, יחס מנומס ומכבד, והתנהגות 

באופן שמעודד אמון במניעים של מקבלי ההחלטות, כולל הפגנת דאגה ואכפתיות כלפי המעורבים 

במקרה והחברה בכלל. עם זאת, רוב המחקרים בנושא מבוססים על סקרים בקרב הציבור הרחב, 

ולכן משאירים שאלות רבות פתוחות, כולל מה משפיע על התנהגות השוטרים בפועל? מתי שוטרים 

מועדים יותר )ופחות( להתייחס לאזרחים באופן הוגן?

של  המזרחי  בחוף  משטרה  ארגוני  בשני  סיור  בשוטרי  שדה  תצפיות  על  מתבסס  הנוכחי  המחקר 

ארה"ב. בהמשך לשלב הראשון במחקר, בו בנינו ותיקפנו כלי למדידת המידה בה שוטרים מתייחסים 

את  לזהות  הנה  מטרתנו  זה  בשלב  האמיתי,  בעולם  אינטראקציות  במהלך  הוגן  באופן  לאזרחים 

הגורמים השונים )ברמת נסיבות המקרה, מאפייני והתנהגות האזרח ומאפייני השוטר( שמובילים את 

השוטר להתייחס לאזרח באופן הוגן )או לא הוגן(. מדובר בניתוח מורכב למדי לאור כמות המשתנים 

שיש לקחת בחשבון ורמות המדידה השונות. ניתוח ראשוני מצביע על החשיבות של סטאטוס האזרח 

כמות  תנועה(,  במפגש  )האם מדובר  אופי המפגש  מול מחשודים(,  שירות אל  או מקבלי  )קורבנות 

האזרחים בזירה, האם השוטר האמור הנו השוטר האחראי על המקרה, ועומס העבודה איתו נאלץ 

השוטר להתמודד באותה משמרת. לממצאי המחקר צפויות להיות השלכות חשובות על מאמציהם 

של ארגוני משטרה בעולם המערבי לשפר את השירות אותו הם נותנים לציבור, ובהתאמה על מידת 

הלגיטימיות שמיוחסת להם. 

* פרופ' שמחה פ. לנדאו: חבר סגל )אמריטוס( במכון לקרימינולוגיה
** ד"ר יהודית בנדלק: מרצה במכון לקרימינולוגיה
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לזכרה של מאיה לנדאו ז"ל
העברית,  באוניברסיטה  לקרימינולוגיה  המכון  של  הראשונות  בשנותיו 

של  חזרתה  בטרם  רם,  בגבעת  בקמפוס  התקיימו  בו  הלימודים 

האוניברסיטה להר הצופים לאחר מלחמת ששת הימים. בשנת 1964 הגיעה 

מאיה סונטאג לאוניברסיטה העברית מאנגליה כדי ללמוד קרימינולוגיה 

לנדאו,  שמחה  פרופ'  חברנו  את  פגשה  היא  במכון  תעודה(.  כלימודי  )אז 

שהיה אז אסיסטנט של פרופ' ישראל דרפקין, מייסדו ומנהלו הראשון של 

המכון. ההיכרות הפכה לזוגיות, וזו נמשכה כארבעה עשורים, עד למותה 

של מאיה בטרם עת בשנת 2003.

מעבר לכישוריה האינטלקטואליים )מאיה השלימה בהמשך גם את המ.א. 

בקרימינולוגיה בהצטיינות(, מאיה התברכה גם בכישורי אומנות ויצירתיות 

ואותם הנחילה לשלושת ילדיהם, ביניהם האמנית הידועה סיגלית לנדאו.

לציון עשור למותה של מאיה ז"ל, סיגלית ומשפחתה העניקו לאוניברסיטה 

העברית פסל לזכרה של מאיה. 

הפסל הוצב בקמפוס אדמונד ספרא בגבעת רם )בגינת אנה פרויד( סמוך למקום בו הוריה של סיגלית 

נפגש לראשונה, ואשר שימש במשך שנים רבות מקום בילוי אהוב על משפחת לנדאו. לפני כחודשים 

)11.9.13( נערכה השקת הפסל של סיגלית בטקס מרגש בנוכחות נציגי האוניברסיטה, בני משפחה 

ומקורבים.

זו בקמפוס גבעת-רם, המציינת פרק בתולדות הקרימינולוגיה הישראלית בשנותיה  מומלץ מאד לבקר בפינה קסומה 

הראשונות באוניברסיטה העברית.

לזכרו של פרופ' סטנלי כהן ז"ל )1942-2013(
בתחילת השנה נתבשרנו על מותו של פרופ' סטנלי כהן – ראש המכון לקרימינולוגיה לשעבר שנפטר בלונדון. פרופ' כהן 

היה מן הקרימינולוגים המוכרים ביותר בעולם.

פרופ' כהן גדל בדרום אפריקה, שם למד לתואר בסוציולוגיה ועבודה סוציאלית ועבר לאנגליה ללימודי המשך )דוקטורט 

ב-LSE(. בתחילת שנות ה-70 נתמנה לסגל אקדמי בחוגים לסוציולוגיה ראשית באוניברסיטת דרהם ובהמשך באסקס. 

והתפרסם בשל מחקרו  מנציגיה הבולטים  היה אחד  עם ראשית הקרימינולוגיה הביקורתית שסטן  זו מזוהה  תקופה 

בשיתוף עם לורי טיילור, בנושא התמודדות של אסירים עם מאסר ממושך )")“Psychological Survival, ובעיקר בשל 

ספרו על התגובות החברתיות הבלתי רציונאליות כלפי אופנות בקרב הנוער )“Folk Devils & Moral Panics”( – הספר 

שהכניס ללקסיקון הקרימינולוגי את המושג "פניקה מוסרית".

  .”Visions of Social Control“ פרופ' כהן עלה לארץ בשנת 1980 והצטרף לסגל המכון לקרימינולוגיה ושקד על ספרו הבא

בספר זה הרחיב עמדותיו ביחס למערכת הענישה והטיפול והראה איך מגמות "מתקדמות" שנועדו לרכך את נוקשות 

המערכת ולהציע חלופות למאסר תרמו למעשה ל"הרחבת הרשת" של הפיקוח החברתי. כן ניתח וביקר את השיח של 

אנשי הפרופסיות הטיפוליות.

כך, למשל, ברשימת "המחברים  זו העלו את הפרופיל של הקרימינולוגיה הישראלית.  פרופ' כהן בתקופה  הישגיו של 

המצוטטים ביותר" בכתב-עת המוביל ה-British Journal of Criminology  שהתפרסמה ב-1994 )מאמרם של קוהן 

ופרינגטון( – קרימינולוג בעל השתייכות ישראלית, מופיע במקום ראשון בטבלה – סטנלי כהן.

מאז ומעולם, על רקע נעוריו בדרום אפריקה בשלהי תקופת האפרטהייד, פרופ' כהן ראה קשר בלתי נפרד בין מערכת 

הפיקוח על הסטייה והפוליטיקה ואף פיתח רגישות לסוגיות הקשורות לזכויות האדם, כך גם שעם עלייתו לארץ נשאב 

לנושא הפלסטיני וחיבר במשותף עם ד"ר דפנה גולן מהפקולטה למשפטים את דו"ח בצלם שהעלה לראשונה את נושא 

העינויים. הקשה עליו הדיסוננס בין שיח הזכויות שנחשף אליו בפקולטה למשפטים והעוולות שהבחין בהם לא הרחק 

”States of Denial“ מכאן. כתוצאה מכך החל לחקור את תופעת ההכחשה, מחקר שהבשיל לבסוף לספרו רב ההשפעה
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זר ברכות

במרכז  הן  פעילותו  את  והמשיך  שבלונדון    LSE-ב לקתדרה  להצעה  נענה  כהן  פרופ'  זו  בתקופה 

מנהיים לקרימינולוגיה והן במרכז חדש לזכויות האדם.

מעבר לכישרונותיו האינטלקטואלים וסגנון הכתיבה הייחודי, חשוב לציין את מסירותו של פרופ' 

כהן לתלמידיו והדור שגידל מסמן את תרומתו המתמשכת לקרימינולוגיה הישראלית.

פרופ' כהן היה נשוי לרות ז"ל והותיר אחריו שתי בנות ונכדים.

יהי זכרו ברוך.

נכתב ע"י פרופ' לסלי סבה

•  לד"ר סיימון פרי על הולדת הנכד עילאי	

•  לנועם חביב על הולדת בנו עילאי	

• לפרופ' שמחה לנדאו על הולדת הנכדה אריאל	
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