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דבר ראש המכון
קהילת המכון היקרה,

במיוחד  שמח  אני  לקרימינולוגיה.  במכון  החדשה  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  אתכם  לברך  שמח  אני 
לעשות זאת במסגרת הידיעון שלנו, ה"קרימינתון". ידיעון זה מהווה חלק חשוב ממאמצינו להדק את הקשר 
עם הסטודנטים, חברי הסגל, וגמלאי המכון, ואנו מקווים שתמצאו אותו שימושי ואולי אף תיקחו בו חלק 

בעתיד.

שנה אקדמית זו, בדומה לקודמותיה, מאופיינת בסימני שאלה וקשיים תקציביים הפוקדים את כלל הקהילה 
האקדמית. אנו מתחילים את השנה עם חששות בנוגע למשבר תקציבי בכלל הפקולטות באוניברסיטה, אך גם 
עם אופטימיות רבה לגבי תוכנית הלימודים שלנו. קבוצת הסטודנטים שמתחילה השנה את לימודיה מייצגת 
זה  זכינו לראות בשנתונים האחרונים. הישג  והטובות מבחינה אקדמית אשר  את אחת הקבוצות הגדולות 
מבורך גם לאור העובדה שבתקופה זו נסגרות תוכניות רבות לתואר שני. המכון לקרימינולוגיה נמצא בתהליך 

של צמיחה,  ואנו מקווים כי מגמה זו תמשיך גם בשנים הבאות.

השנה אנו פותחים במכון תוכנית MA חדשה וייחודית עבור אנשי מערכת אכיפת החוק. תכנית זו מאפשרת 
וגם  המכון  עבור  גם  חשוב  ניסיון  זהו  אחת.  קלנדרית  בשנה  השני  התואר  לימודי  את  להשלים  לתלמידים 
אכיפת  במערכת  הפעילים  מוכשרים  סטודנטים  מעט  לא  נרשמו  כי  לבשר  שמח  ואני  בכלל,  באוניברסיטה 
החוק והתחומים המשיקים. אני מקווה כי הסטודנטים בתוכנית החדשה ירגישו בנוח לפנות הן לפרופ' מימי 
אייזנשטדט והן אלי בכל עניין הקשור ללימודיהם במכון. גם  ד"ר סימון פרי ייקח תפקיד חשוב בתוכנית כאיש 
קשר וכמרצה. בנוסף, אנו ממשיכים עם שתי תוכניות מוצלחות נוספות שפיתחנו בשנים האחרונות: תוכנית 
סוציאלית.  לעבודה  ביה"ס  עם  המשולבת   MA ה-  ותוכנית  משפטים-קרימינולוגיה  לתלמידי   BA/MA ה- 

תוכניות אלו תרמו לאווירה האינטלקטואלית במכון ולהרחבת מגוון הסטודנטים שלנו.

חוקרים  השנה  נארח  אנו  במכון.  הנערכים  וכנסים  החוקרים,  חילופי  תוכניות  עבור  חשובה  תהיה  זו  שנה 
אוניברסיטת  בברקלי,  קליפורניה  אוניברסיטת  קמבריג',  אוניברסיטת  באלבני,  ניו-יורק  מאוניברסיטת 
מהמכון  חוקרים  לשלוח  ממשיכים  אנו  בנוסף,  באוסטרליה.  קוו'ינס  ואוניברסיטת   ,Carnegie Mellon
אנו   אלה  בימים   .Netherlands Institute of Crime and Law Enforcement ול-   John Jay College ל- 
מתכננים את חגיגות היובל למכון לקרימינולוגיה, אשר חוגג השנה את שנתו ה-50. הישג זה משמעותי במיוחד 
הואיל ותכנית הלימודים במכון לקרימינולוגיה היא אחת התוכניות הוותיקות ללימודי קרימינולוגיה בעולם. 
בדירוג  השלישי  במקום  מדורגת  העברית  באוניברסיטה  לקרימינולוגיה   במכון  הלימודים  תכנית  למעשה, 

הותק של התוכניות ללימודי קרימינולוגיה בעולם. 

כמרצה  אלינו  יצטרף  אריזונה,  מאוניברסיטת  גוטסקו,  ג'וש  שד"ר  לבשר  כדי  זו  הזדמנות  לנצל  רוצה  אני 
בסתיו. ד"ר גוטסקו סיים את לימודי הדוקטוראט שלו באוניברסיטת פרינסטון ואת הפוסט-דוטוראט השלים 
בהארוורד. הוא חוקר וכותב בעיקר על מדיניות מערכת אכיפת החוק,לרבות מדיניות בנושא כליאה. לד"ר 

גוטסקו יהיה תקן משותף למכון לקרימינולוגיה ולמחלקה לסוציולוגיה. 

לסיום, ברצוני להדגיש כי משפחת המכון דואגת  לרווחת תלמידי המכון. יש לנו מזכירות המכירות באופן 
אישי את הסטודנטים ואף מנסות לסייע להם ככל שניתן. אני בטוח כי כולכם כבר מכירים את מזכירת המכון, 

הגב' בלהה כהן, ואת רכזת תוכנית הלימודים, הגב'  מירי מסקל, תרגישו חופשי לפנות אליהן בכל עניין.

כפי שאתם רואים, ישנן הרבה יוזמות חדשות ומלהיבות במכון. אני מאחל לכולם שנה טובה, והרבה הצלחה 
בשנה חדשה זו.

ברכות

פרופ' דיויד וייסבורד
ראש המכון



תאריכים חשובים

חדשות המכון
פרס שטוקהולם

לשנת  לקרימינולוגיה  שטוקהולם  בפרס  כזוכה  הוכרז  וייסבורד  דיויד  פרופסור 

.2010

פרס שטוקהולם הוא הפרס היוקרתי ביותר בתחום המחקר  הקרימינולוגי, ויש 

הרואים בו המקביל לפרס נובל. הפרס מוענק מדי שנה, החל משנת 2006, לחוקר 

בודד עבור הצטיינות מחקרית בתחום הקרימינולוגיה. מטרת הפרס הינה קידום 

פיתוח הידע הקרימינולוגי בנושאים כגון גורמי הפשיעה ברמה האישית והמבנית, מדיניות 

בתוך  פשיעה  למניעת  אלטרנטיביות  שיטות  עבריינים,  עם  בהתמודדות  יעילה  ציבורית 

ומחוץ למערכת המשפט, עזרה לקורבנות ועוד. 

פרופסור וייסבורד מצטרף לשורה של חוקרים מובילים בעולם אשר תרמו לקידומו של המדע  הקרימינולוגי. הפרס הוענק 

לפרופסור וייסבורד כהוקרה על עבודותיו בתחום השיטור. תרומתו הייחודית מתרכזת בנושא  ההעתקה המרחבית  של 

שיטור והשפעתו על שיעורי הפשיעה באזורים ממוקדים )"hot spots"(. השופטים ציינו כי פרופ' וייסבורד הינו חוקר 

מוביל בתחום השיטור אשר תוצאות מחקריו מוכיחות את יכולת יישומן לא רק בהפחתת הפשיעה אלא גם בצמצום 

הפגיעה בזכויות הפרט כפועל יוצא של פעילות משטרתית.

עוד ציינו השופטים את תרומתו למדע הקרימינולוגי הבינלאומי בנושאים של עבירות צווארון לבן,  ציות לחוק בקרב 

בינלאומי  כנס  יוענק במסגרת  והשיטור בחברה הישראלית. הפרס  ולתחום הפשיעה  ניסויית  מתנחלים, קרימינולוגיה 

שייערך בשטוקהולם ויוקדש למחקריו של פרופסור וייסבורד. 

דיקן חדש לפקולטה למשפטים
בחודש ספטמבר השנה סיים פרופ' יואב דותן את תפקידו כדיקן הפקולטה למשפטים.

במקומו נבחר פרופ' ברק מדינה, לכהונה של 4 שנים.

אנו מודים לפרופ' דותן על תמיכתו, ועל נכונותו לסייע להתפתחות ולצמיחה של המכון, ובאותה הזדמנות לברך את פרופ' 

מדינה עם כניסתו לתפקיד, ולאחל לו שנים של עבודה פורייה ומוצלחת.

תכנית חדשה במכון,
בשנת הלימודים תש"ע, אשר נפתחת בימים אלו, אנו יוצאים לדרך עם תכנית לימודים חדשה,

 " מוסמך בקרימינולוגיה, בהתמחות במערכת אכיפת החוק".

תוכנית זו היא פרי של מאמצים רבים שהושקעו, הן בתכנים הלימודיים והן בהתאמתה לקהל היעד אשר עובד בפועל 

בתחום אכיפת החוק ובתחומים המשיקים לו. 

מדובר בתואר מוסמך לא מחקרי אשר שם דגש על ההיבטים השונים של מערכת אכיפת החוק על גווניה, והוא מיועד לכל 

מי שעוסק/ת באופן ישיר או עקיף בתחומים אלו.

הלימודים בתכנית מתקיימים במשך שנה קלנדרית אחת, שלושה סמסטרים )א' , ב', וקיץ( והקורסים מתקיימים בימי 

שני אחה"צ וימי שישי בבוקר, על מנת להתאים את התכנית לאילוצי מקומות העבודה.

של  ידיעותיהם  את  להעשיר  שמטרתו  נוסף  נדבך  ומוסיפים  הראשון,  המסלול  בתוך  ארוגים  זה  במסלול  הלימודים 

פתיחת שנת הלימודים18.10.2009 - יום א' ל' תשרי

מפגש פתיחת שנה של המכון לקרימינולוגיה19.10.2009 - יום ב' א' בחשון

תום תקופת השינויים במערכת29.10.2009 - יום ה' יא' בחשון

חופשת חנוכה13.12.2009 - יום  א' כ"ו כסלו

סיום סמסטר א'22.1.2010 - יום ו'  ז' בשבט

פתיחת סמסטר ב'21.2.2010 - יום א' ז' אדר
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מחקרים במכון
השפעת מעורבותה של משטרת ישראל בשיטור טרור על עמדות

הציבור כלפי המשטרה

האם מעורבותה הרבה של משטרת ישראל בלוחמה בטרור משפיעה על אמון הציבור במשטרה? על הערכות 
לגבי יעילותה ותפקודה? או על תפיסות לגבי הוגנות ההליכים בהם נוקטת המשטרה? ומה בדבר התהליכים 
באמצעותם מגבש הציבור את עמדותיו כלפי המשטרה – האם הם שונים תחת איום ביטחוני? האם, למשל, 

תחת איום הציבור מחשיב יותר את ביצועי המשטרה בפועל, ופחות מתייחס להוגנות ההליך? או האם, לחילופין, מגבש 
הציבור את הערכתו כלפי המשטרה באופן זהה בשגרה ותחת איום?

במסגרת עבודת הדוקטוראט שלה, וכחלק ממחקר רחב יותר בנושא שיטור טרור בארץ, בהנחיית פרופ' דיוויד וייסבורד, 
בוחנת הדוקטורנטית טל יונתן את השאלות הללו. בשלב הראשון בחנה טל את הקשר שבין רמת איום הטרור ועמדות 
כלפי המשטרה. ניתוח עמדות האוכלוסייה היהודית הבוגרת בארץ הראה הבדלים מובהקים בעמדות בין שלוש נקודות 
זמן: מיד לפני פרוץ האינתיפאדה השנייה )2000(, בשיא האינתיפאדה )2002(, וכאשר איום הטרור דעך לרמתו הנמוכה 
המשטרה,  נוקטת  בהם  ההליכים  הוגנות  הערכת  במשטרה,  אמון  כגון  עמדות   .)2007( האינתיפאדה  פרוץ  מאז  ביותר 
וביצועי המשטרה בפועל, הראו עלייה עד לשיא האינתיפאדה, ולאחריה ירידה מובהקת המקבילה להחלשות האיום. 

פעמים רבות העמדות בשנת 2007 נמצאו אף נמוכות מאילו שנראו בשנת 2000. 

מסתמן כי אל מול איום ביטחוני, הנתפס כאיום מבחוץ, מתעוררת מעין "אחדות פנימית" המוצאת את ביטוייה, בין 
היתר, בתמיכה במשטרה. מאפיינים שונים של פעילות המשטרה במצב זה ככל הנראה תורמים אף הם לעמדות החיוביות. 
עם זאת, מדובר בהשפעה קצרת-מועד. בטווח הארוך עמדות הציבור חזרו לרמותיהן הקודמות, ואף ירדו נמוך מכך, ככל 
וכן עקב המחירים אותם "משלמת" החברה  גיבוש ואחדות אל מול איום חיצוני,  הנראה עקב אופיו קצר המועד של 
 British Journal -כתוצאה ממעורבותה הרבה של המשטרה בתפקידים ביטחוניים. מאמר בנושא התפרסם ב- 2009 ב

   .of Criminology

בשלב השני בחנה טל אילו עמדות משמעותיות יותר עבור הציבור בבואו להעריך את לגיטימיות המשטרה, הן בשגרה 
והן תחת איום ביטחוני. עפ"י הספרות, עמדות לגבי הוגנות ההליכים בהן נוקטת המשטרה )procedural justice(, הן 

ביצועי  לגבי  הערכות  כאשר  המשטרה,  ללגיטימיות  הנוגע  בכל  ביותר  המשמעותיות 
)performance( חשובות, אך במידה פחותה. אך האם זהו המצב גם  המשטרה בפועל 

תחת איום? ניתן לשער כי במצב של איום ביטחוני, הציבור יחפש תוצאות בשטח ויהיה 
ולכן במצב  פחות מוטרד מהוגנות ההליכים באמצעותם מבצעת המשטרה את עבודתה, 

זה תפיסות לגבי ביצועי המשטרה בפועל תהינה משמעותיות יותר עבור הציבור בעת גיבוש 
תפיסותיו לגבי לגיטימיות המשטרה. 

בכדי לבחון שאלה זו, ניתחה טל את עמדות הציבור כלפי המשטרה בארץ בשנת 2008, והשוותה 
את העמדות בעיר שדרות, אשר סבלה אז מאיום ביטחוני חמור, לעמדות באזורים אחרים בארץ, 

אשר לא סבלו מאיום ביטחוני חריג באותה תקופה. השוואה זו העלתה ממצאים מעניינים ומפתיעים. 
אכן, בכל הנוגע להערכת לגיטימיות המשטרה, תפיסות לגבי ביצועי המשטרה בפועל נמצאו חשובות 

יותר בשדרות מאשר בקבוצת הביקורת. עם זאת, חשיבות ביצועי המשטרה לא באה על חשבון חשיבות 
הוגנות ההליכים! הן בשדרות והן בקבוצת הביקורת, הגורם שנמצא כמשפיע ביותר על תפיסות לגבי 

לגיטימיות המשטרה היו הערכות לגבי הוגנות ההליכים באמצעותם מבצעת המשטרה את עבודתה, ללא 
הבדלים מובהקים בין הקבוצות. כלומר, אם כי תחת איום חשיבות ביצועי המשטרה בפועל עולה בעיני 

הציבור, חשיבות הוגנות ההליכים )הכוללת, למשל, התייחסות מכבדת ומנומסת לאזרחים, הסבר פעולות 
המשטרה לאזרחים שבאים עימה במגע, הקשבה לעמדת האזרח והתייחסות שוויונית לכלל האזרחים( אינה 

משתנה, ונשארת המשמעותית ביותר בגיבוש תפיסות לגבי לגיטימיות המשטרה.

ביותר  החדשניות  להתפתחויות  אותם  ולקרב  לחשוף  בכדי  אקדמי  בידע  החוק,  אכיפת  מערכת  אנשי 

בקרימינולוגיה. שילובם של אנשי מערכת אכיפת החוק בלימודי המכון לקרימינולוגיה יוכל לתרום רבות 

העוסקים  השונים  בארגונים  למועסקים/ות  בעיקרה  פונה  אשר  זו  תכנית  בשטח.  המקצועית  לעבודתם 

בהתמודדות עם פשיעה, אכיפת חוק, מאסר, טיפול ושיקום, תחזק את הקשר של מוסדות האוניברסיטה 

)בייחוד המכון לקרימינולוגיה והפקולטה למשפטים( עם מערכות אלו. התוכנית תאפשר ללומדים/ות בה 

להבין בצורה מעמיקה את הגורמים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים העומדים בבסיסם 

של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי. התוכנית תיצור 

ערוצים של התקשרות בין האקדמיה לקהילה ותתרום לפיתוח דיאלוג מפרה ביניהן. ותאפשר לתלמידים/

ות התנסות בלמידה איכותית אקדמית המתקיימת באוניברסיטה העברית. 

law.huji.ac.il : פרטים נוספים על התכנית ניתן למצוא באתר המכון

דבר ראש המכון

תאריכים חשובים

חדשות המכון

מחקרים במכון

מפגשים וכנסים

 פרוייקטים, פרסים,
ועדות אקדמיות, 

וחברויות כבוד

זר ברכות 

חברי סגל מפרסמים



 היבטים משפטיים, אידיאולוגיים וארגוניים בתפקידו של פקיד
הסעד לחוק הנוער

עבודת הדוקטוראט של מיכל איציק מפנה זרקור לתפקידו החברתי של פקיד הסעד לחוק הנוער, שהינו 
עובד סוציאלי, הפועל על פי חוק להגנה על קטינים, ולהיבטים השונים בתפקיד. תרומתו של מחקר זה היא 
בתפיסת ההיבטים השונים, המשפטיים-חוקיים, האידיאולוגיים-פרופסיונאליים והארגוניים, כמקורות 
של כוח וסמכות וכסוגים שונים של רציונאליות, המגדירים פרקטיקות וטכנולוגיות שונות, בראי תיאוריית 

"הממשליות" של פוקו. 

הרציונאליות  סוגי  של  קיומם  את  המאפשרים  הבולטים,  המכניזמים  שני  את  חושף  המחקר  כן,  כמו 
והטכנולוגיות הללו שבתפקיד פקיד הסעד במציאות בישראל: המכניזם של עמימות תפקיד והמכניזם של 
קונפליקט תפקיד. ניתן לזהות שני מכניזמים אלה בהגדרת התפקיד והסמכויות, ביחסים בין פקיד הסעד 
הסעד  פקיד  בין  וביחסים  המקומית(,  ברשות  חברתיים  לשירותים  )מחלקה  פועל  הוא  שבתוכו  והארגון 
לבין שותפי תפקיד בסביבה הארגונית. בהקשרים אלה בלטה מערכת יחסים המאופיינת בברית, שותפות 

ושילוב, לצד עימות והתנגדות.

המחקר אף תורם להרחבת המסגרת המושגית של "תיאוריית התפקיד", בכך שהוא מעשיר את ההבנה 
התיאורטית באשר לתפקידים חברתיים ומדגיש את החשיבות של ניתוח תפקידים חברתיים כפרקטיקות 

של כוח חברתי.

ולניתוח  בכלל  זו של תפקידים חברתיים  תיאורטית  להבנה  להיחשף  לקובעי המדיניות  זה מציע  מחקר 
בתפקיד,  שזוהו  הבולטים  למכניזמים  גם  כמו  הסעד,  פקיד  תפקיד  של  והסמכות  הכוח  מקורות  של  זה 
בפרט. ההתייחסות של קובעי המדיניות לנושאים אלה תאפשר הבנה טובה יותר של מורכבות התפקיד 
והדיפוסיות שלו, לצד הצורך לייצור בהירות תפקיד גבוהה יותר, פיקוח מותאם יותר לדרישות התפקיד, 
אחריות משותפת נדרשת בין פרופסיות והסברה אפקטיבית יותר של התפקיד בציבור. כל אלה מבטיחים 

את המשך הגדרת הנחיצות של התפקיד ועימה את תהליך היצירה התמידי שבו נמצא תפקידו של פקיד הסעד לחוק 
הנוער, בהקשר החוקי, הפרופסיונאלי והארגוני.

החלטות שיפוטיות במקרים של קונפליקט תרבותי

הסוגיה האם ועד כמה צריכים בתי משפט פליליים להתחשב ברקע התרבותי של הנאשם כנסיבות מקלות הייתה בעשורים 
האחרונים נושא מרכזי בשיח הציבורי והאקדמי בישראל ובעולם, אך מעט ידוע על יחסם בפועל של בתי המשפט למקרי 
קונפליקט תרבותי.  מחקרה של ד"ר תמר תומר-פישמן הוא הראשון שבחן אמפירית את ההחלטות השיפוטיות במקרים 
של קונפליקט תרבותי ואת הגורמים שהשפיעו על ההחלטות במקרים אלו.  המחקר בוצע במסגרת לימודי דוקטורט 
ויניצקי-סרוסי.  מאמר  ורד  וד"ר  וייסבורד  דיוויד  במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, בהנחייתם של פרופ' 

שמבוסס על מחקר זה יפורסם בכתב העת Journal of Criminal Law and Criminology בתחילת 2010.

במקרי קונפליקט תרבותי מואשמים בפלילים בני מיעוטים שפועלים בהתאם לערכים לנורמות ולתפיסות העולם של 
תרבותם, משום שהחוק משקף את הערכים והתרבות של הקבוצה הדומיננטית )דוגמאות: רצח בשם כבוד המשפחה, 
נקמת דם,  ריבוי נישואין והתרת נישואין בעל כוחה של אישה(.   מחקרה של ד"ר תומר-פישמן בוחן מהן ההחלטות 
השיפוטיות במקרים אלו.  לדוגמא, מה יהיה פסק הדין כאשר נאשם ברצח טוען שפעל מתוך הגנה עצמית כנגד מילות 
כישוף שסיכנו את חייו?  כיצד ינהג בית המשפט במקרה של מוסלמי המואשם בריבוי נישואין וטוען שדתו מאפשרת לו 

ואף מעודדת אותו לשאת אישה שנייה?  

לצורך המחקר נערך ניתוח איכותני וכמותי של פסקי דין פליליים של בתי המשפט בישראל במקרים של קונפליקט תרבותי 
שניתנו במשך למעלה מחמישים שנה )החל מ - 1948, עם קום המדינה, ועד לשנת 2001(.  ממצאי המחקר מצביעים על 
שהספרות  שבעוד  חשף  המחקר   - ראשית  הציבורי.   ובשיח  בספרות  הולמת  להתייחסות  זכו  שטרם  חשובות,  סוגיות 
והשיח הציבורי התמקדו בשאלה האם יש לקבל או לדחות את הבקשה להכרה ברקע התרבותי כשיקול להפחתה באשמה 
או עונש - "הגנה תרבותית", הרי שדפוס החלטה שכיח היה דווקא בחינת הרקע התרבותי לצורך החמרה בעונש ולהוכחת 
אשמה - "האשמה תרבותית".   המחקר גם הצביע על כך שמאפיין מרכזי של החלטות שיפוטיות במקרים של קונפליקט 
תרבותי הוא "התעלמות" - השופטים לא עסקו ברקע התרבותי שהוביל לעבירה במסגרת ההחלטה על אשמה ועונש, 
למרות שהיו מודעים לו.  שנית - המחקר מצביע על כך שנטית השופטים שלא להתחשב ברקע תרבותי כנסיבות מקלות 
מהספרות  שמשתמע  כפי  ליברליים,  ערכים  על  להגן  ברצון  או  משפטיות  במגבלות  ולא  חברתי-פוליטי  בהקשר  נעוצה 

בנושא. 

חשיבותו של המחקר הוא בכך שהוא מגדיר מחדש את הסוגיות בהן יש לעסוק במסגרת הדיון האקדמי והציבורי בנושא 
קונפליקט תרבותי במשפט הפלילי. 
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הבניית האיום והמסוכנות בעיתונות הישראלית באירועי סדר ציבורי בקרב המיעוט 
הערבי.  

בעיתונות  תוכן  ניתוח  נעשה  במסגרתו  חסיסי,   באדי  וד"ר  שיוביץ  סלע-  רויטל  ד"ר  של  משותף  מחקר 
הישראלית של שני אירועי סדר ציבורי ייחודיים של הערבים בישראל: אירועי אוקטובר 2000 והאירוע 
תושבי  מול התנגדות קשה של  ביצוע מעצרים בהשתתפות מאות שוטרים, שכשל  )מבצע   2007 בפקיעין 
הכפר(.  ממצאי המחקר הראו כי קיימים הבדלים ניכרים בהבנייה החברתית של תפיסת האיום והמסוכנות 
והמסוכנות  האיום  תפיסת  את  יותר  מבליטה  התקשורת   ,2000 אוקטובר  באירועי  האירועים.  שני  בין 
מהאינתיפאדה  כחלק  האירועים  הכללת  באמצעות  נעשתה  האיום  הדגשת  בפקיעין.  לאירוע  בהשוואה 
)טשטוש  והמפה  בכתבה,  האירועים  על  משותף  דיווח  בכותרות,  הכללה   : אסטרטגיות  במספר  ושימוש 
"הקו הירוק"(. באירועי אוקטובר 2000 המפגינים איימו על הממסד ונתפסו כמי שמסכנים את ביטחון 
המדינה. הממצאים הראו כי למרות השיטור המדכא באירועי אוקטובר 2000, המשטרה מוצגת בתקשורת 
כמתגוננת והתקשורת כמעט ונמנעת מלדווח באופן ביקורתי על עבודתה. לעומת זאת, באירוע בפקיעין ישנה 
נטייה גבוהה יותר של התקשורת  לבקר את אופן השיטור של האירוע והמשטרה אף מוצגת כתוקפנית.   
מיעוטים,  כמו  חלשות,  קבוצות  מעורבות  בהם  המון  באירועי  כי  היא  המחקר  ממצאי  העולה  המסקנה 
בעלי תווית מאיימת המאתגרות את השלטון, התקשורת נוטה לאבד את תפקידה כאמצעי פיקוח וריסון 
לתגובת המשטרה ואף תורמת להגברת הפאניקה הציבורית והצדקת נקיטה של אמצעים קיצוניים כמו 

שיטור כפוי. 

הפאניקה המוסרית בנושא פעילות ניאו-נאצית של צעירים בישראל. 

לכנופיה  בהשתייכות  החשודים  מבריה"מ,  לשעבר  עולים  צעירים  שמונה  נעצרו   2007 לספטמבר  ב-9 
לחשיפה  וזכה  הישראלית  בחברה  וזעזוע  תדהמה  עורר  הכנופיה  מעצר    ."36 "פטרול  בשם  ניאו-נאצית 
תקשורתית רחבה בארץ ובעולם. במסגרת מחקר שערכה ד"ר רויטל סלע – שיוביץ בוצע ניתוח תוכן של 

הסיקור בעיתונות בישראל ונבחן השיח הציבורי לגבי הניאו-נאצים, הרקע, הסיבות והבעיות החברתיות שנקשרו לנושא, 
וניצול הפאניקה ע"י פוליטיקאים ויזמים מוסריים לצורך קידום האג'נדה שלהם מבחינת חקיקה ודעת הקהל. 

תקופת המחקר - 9/9/07 )מאז חשיפת מעצר הכנופיה ( – 31/12/08 )לאחר מתן גזר הדין(. הניתוח מלמד כי הכנופיה הניאו-
נאצית היוותה איום לסדר המוסרי לאור ההקשר החברתי –היסטורי של השואה. התקשורת ניצלה את הפרשה באמצעות 
דיווח סנסציוני שהגביר בציבור את תחושת הדאגה החברתית והעוינות כלפי חברי הקבוצה שהוצגו באופן סטריאוטיפי 
כ"שדים העממיים".  שורשי הפאניקה קשורים לדאגה הקיימת בציבור הישראלי מהשינויים החברתיים והדתיים בעקבות 
גלי העלייה לישראל )ובעיקר העולים מבריה"מ שאינם יהודים(. הדיון החברתי אופיין בהדגשת האיום והסיכון של הכנופיה 
כלפי החברה הישראלית ודרישה להחמרה בענישתם וגירושם מישראל. הפאניקה נוצלה ע"י פוליטיקאים לשינוי החקיקה 
והגברת הפיקוח:  שני חוקים נחקקו בעקבות הפרשה: החוק נגד  פעילות ניאו-נאצית וחוק המחייב את חברות האינטרנט 
גירוש ושלילית  נבחנות בנושא לאפשר  נוספות  ניאו-נאצים. שתי הצעות חוק  להציע תוכנה החוסמת אתרים עם תכנים 
אזרחות ממי שהורשע בביצוע עבירות ניאו-נאציות(. בנוסף, פוליטיקאים ממפלגות הימין ניסו לבטל או לשנות את חוק 

השבות ובעיקר את הסעיף המאפשר מתן אזרחות למי שאינו בעצמו יהודי, אך ללא הצלחה.  

מחקר זה הוצג בכנס השנתי של האגודה האירופאית לקרימינולוגיה שנערך בעיר לובליאנה שבסלובניה בספטמבר 2009.

מפגשים וכנסים
"מלחמה, טרור ולחץ חברתי: השפעות על פשיעה  ועל מערכת הצדק 

הפלילי." 
ביום שני ה- 4 למאי 2009 התקיים כנס בינלאומי בנושא: "תוקפנות, אלימות פוליטית 
השתתפות  שכלל  הכנס  החוק",  אכיפת  ומערכת  פשיעה  על  השלכות  לחץ:  וגורמי 

מרצים מהארץ ומחו"ל, נערך לכבודו של פרופ' שמחה פ. לנדאו שפרש לגימלאות. 
שמחה מותיקי המורים במכון, תרם רבות לניהול המכון, למחקר, להוראה ולהדרכת 

סטודנטים. הוא ממשיך עדיין ללוות את המכון, ללמד ולהדריך תלמידים.

"עמדות כלפי מצבי קונפליקט ותוקפנות : גישה רב תרבותית"
רמירז  מרטין  פרופ'  עם  )בשיתוף  לנדאו  שמחה  פרופ'  אירגן   2009 בספטמבר 
מאוניברסיטת קומפלוטנסה במדריד, ספרד( כנס בינלאומי  בבודרום,טורקיה  בנושא  

Attitudes towards Conflict and Aggression: A Cross-"( עמדות כלפי מצבי קונפליקט ותוקפנות: גישה רב-תרבותית
 )"Cultural Approach

במסגרת כנס  זה ארגן פרופ' לנדאו סימפוזיון בנושא השפעת החשיפה לאלימות פוליטית על רמת התוקפנות של ילדים 
ניסיון רב בניהול מחקרים בתחום הנדון, לרבות מחקר אורך עדכני הבוחן את   ישראלים ופלסטינאים. לפרופ' לנדאו יש 
נערכים  המחקר  של  הישראלי  בחלקו  ופלסטינאים.  ישראלים  ילדים  של  פוליטית  לאלימות  הנמשכת  החשיפה  השפעות 
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פרוייקטים פרסים ועדות אקדמיות וחברויות כבוד
ד"ר נאדירה שלהוב-קיברקיאן וד"ר דפנה גולן חוקרות מהאוניברסיטה העברית

 US Institute of Peace – USIP קיבלו השנה מענק מחקר בסך  $75,000 מטעם
  Community Engaged Courses as a Vehicle for Peacebuilding :לטובת מחקר בנושא

נעשה במסגרת העבודה המשותפות של שתי החוקרות הנ"ל בפורום שותפות אקדמיה קהילה.   המחקר 
פורום שותפות אקדמיה-קהילה לשינוי חברתי מקדם מחויבות של האקדמיה לקהילה, מסייע למרצים לפתח קורסים  
הישראלית.   בחברה  אדם  וזכויות  חברתי  לצדק  ולפעילות  להתנדבות  סטודנטים  ומעודד  בקהילה,  פעילות  המשלבים 

השותפות, המעוגנת בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, משרתת את כלל מוסדות ההשכלה 
זו  ויהודים נפגשים, הרי הזדמנות  ייחודי בו ערבים  הגבוהה בישראל. למרות שאוניברסיטאות בישראל מהוות מקום 
ליצירת דיאלוג כמעט שלא מתממשת. חשוב למצוא דרכים חדשניות ויצירתיות שיאפשרו מפגשים כאלה בקמפוס בכדי 
לקדם תהליכים של שלום ויצירת חברה משותפת. המחקר הנ"ל יבחן 20 קורסים אקדמיים הנלמדים באוניברסיטות 
בישראל והמשלבים לימוד אקדמי ופעילות בקהילה . תכלית המחקר המוצע היא לבחון את הערכת תרומתם של קורסים 
אלה לסטודנטים/יות, לקהילה, ולמוסדות להשכלה גבוהה. באמצעות ראיונות, תצפיות, סקרים וקבוצות מיקוד יבחן 

המחקר את השפעת הקורסים על עמדות והתנהגויות המשתתפים/ות 
וכיצד שותפות אקדמיה קהילה אם בכלל תורמת לפיתוח שיח ביקורתי וחינוך לשלום ולצדק חברתי. ממצאי המחקר 
ובאזורי  שסועות  בחברות  קבוצות  של  עמדות  על  בקהילה  מעורבות  השפעת  בנושא  התיאורטי  לידע  לתרום  עשויים 
הנרכש  לידע  גבוהה  להשכלה  המוסדות  וקירוב  הסטודנטים;  קהילת  בקרב  חברתי  לשינוי  וכלים  ידע  הנגשת  עימות; 

בשדה ולפעילויות הנעשות לקידום השלום והמעורבות חברתית

 פרס הופמן
תמר ברנבלום, דוקטורנטית במכון לקרימינולוגיה,  זכתה במלגת מחיה מטעם תוכנית הופמן לטיפוח מנהיגות 

ואחריות לדוקטורנטים מצטיינים. מידי שנה מתקבלים לתוכנית 13 דוקטורנטים מתחומי מחקר שונים באוניברסיטה 
העברית המקבלים מלגה בסך 15,000$ למשך 3 שנים.

עמיתי התוכנית, בנוסף על לימודי הדוקטור, מחוייבים לפעילות התנדבותית בקהילה במהלך תקופה זו.
זו תוכנית מכובדת מאוד, ואנו בטוחים שתמר תעשה חייל בהמשך.

פרס מי בר

טל יונתן ועופר מוכתר זכו השנה בפרס מי בר. 
קרן מי בר היא קרן מלגות לתלמידים מצטיינים בקרימינולוגיה, על שם ישראל מייבר , אשר היה מפקד ההגנה בבת 
ים בין השנים 1936-39 , היה אחראי על אבטחת מפעלי ים המלח בתקופת מלה"ע השניה, שמש כמפקד ביה"ס לצלפים 

בקטמון,בירושלים, בזמן מלחמת השחרור.
לאחר מלחמת השחרור הועבר ישראל מייבר למשטרה ותוך זמן קצר התמנה למפקד "נפת הבירה" שהיתה חלק מ"מחוז 
הבנה  מתוך  האסירים,  שיקום  בתחום  רבות  פעל  הוא  ובהמשך  פשיעה,  עם  התמודדות  היה  עיסוקו  עיקר  ירושלים". 

שהדבר חיוני לבריאות החברה.

11, 14( ואחד   ,8( גיל  וערבים בשלוש קבוצות  יהודים  ילדים  בימים אלה ראיונות אישיים עם 900 
יסתיים שלב איסוף הנתונים של השלב  רצופות. בחודשים הקרובים  מהוריהם במשך שלוש שנים 
השלישי והמסכם. ממצאים ראשונים של המחקר הוצגו בכנסים מדעיים ועומדים להתפרסם בקרוב 

בכתבי עת מקצועיים.

חגיגות היובל של המכון לקרימינולוגיה.
בשנת   נפתחה  הלימודים  ותכנית   1959 בשנת  הוקם  העברית  באוניברסיטה  לקרימינולוגיה  המכון 
1960.  השנה אנו עומדים לחגוג את יובל תכנית המכון לקרימינולוגיה שהיא בין התכניות הותיקות 
בעולם. עד כה ידוע לנו רק על שתי תכניות שנפתחו קודם לכן, ורק אחת מהן, באוניברסיטת מלבורן 

באוסטרליה פעילה עד היום.
השנה עתיד המכון לקרימינולוגיה לציין אירוע חשוב זה ע"י כנס בין לאומי, שיתקיים לקראת סוף 
שנת הלימודים תש"ע. אחד הנושאים שידונו בכנס יהיה כיווני ההתפתחות של מדע הקרימינולוגיה. 

כל תלמידי המכון לדורותיהם יוזמנו לקחת חלק באירוע זה.
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ישראל מייבר נפטר בשנת 1984, לאחר מחלה. הפרס על שמו נועד לתמוך בתלמידים מצטיינים להשלים את 
עבודתם המדעית במטרה לקדם את היכולת של החברה לזהות, להבין ולהתמודד עם הפשיעה בישראל.

הפרס הוענק לגב' טל יונתן על מחקרה בנושא "הקשר בין שיטור טרור ועמדות הציבור כלפי המשטרה", 
המבוצע כחלק ממחקרו של פרופ' וייסבורד בנושא השלכות שיטור הטרור בארץ.

מר עופר מוכתר קבל את הפרס על כתיבת עבודת התיזה שלו שעוסקת  בנושא " סטייה חברתית בקרב 
ספורטאים".

הפרסים הוענקו ע"י ד"ר יואב מייבר ואשתו רון.

זר ברכות
	 לפרופ' דיוויד וייסבורד על הולדת הנכד החדש - אליהו-זאב

	 לבלהה כהן על הולדת הנכד הראשון – בעז

	 לירדנה שוחט על הולדת הנכד החדש  - רז

	 לפרופ' שמחה לנדאו על הולדת הנכדים - אמיל ואליה

	 לד"ר דניאל אוחנה על הולדת הבן - עמנואל 
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