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קרימיניתון
דבר ראש המכון

לכל חברי המכון,

אנו מתחילים את השנה ה-51 של המכון עם הרבה התלהבות ואתגרים. מאמצינו לחזק 

את התוכניות לתואר שני ממשיכים לשאת פירות. החילופים האקדמיים הבינלאומיים 

שלנו משגשגים ולראיה המספר הרב של מבקרים מחו"ל הפוקדים את המכון הקטן שלנו. 

וכמו  זאת,  עם  אך  כלכליים,  קשיים  ידי  על  מאותגרת  להיות  ממשיכה  האוניברסיטה 

שאר היחידות באוניברסיטה העברית, אנו מתכוונים להמשיך לפעול לקראת מצוינות 

אקדמית ומתן שירות טוב יותר לסטודנטים שלנו.

השנה הצלחנו לגייס חברת סגל חדשה במשרה מלאה, הגב' טל יונתן. טל הינה בוגרת המכון 

שלנו וכבר ביססה את עצמה כחוקרת העוסקת בשיטור ושאלות הנוגעות ללגיטימיות של 

ג'ורג'  באוניברסיטת  דוקטורט  בפוסט  הקרובה  היא תבלה את השנה  ציבוריים.  ארגונים 

מייסון ככלת מלגת פולברייט. 

 )Prof. Terrie Moffit( מופיט  טרי  פרופסור  עבור  דייויס  ליידי  מלגת  לקבל  זכינו  בנוסף, 

מהקרימינולוגיות  ואחת  בקרימינולוגיה  שטוקהולם  פרס  זוכת  דיוק,  מאוניברסיטת 

המובילות בעולם. פרופסור קתי ספטס וידום )Professor Kathy Spatz Widom(, גם היא 

חוקרת מכובדת, תבקר אצלנו במכון בדצמבר כחלק מהחילופים האקדמיים שאנו עושים 

חוקרים  מבחר  מתוך  שניים  רק  הינם  הללו  הפרופסורים  שני  ג'יי.  ג'ון  אוניברסיטת  עם 

מכובדים שיפקדו את המכון שלנו בשנה הקרובה.

וממשיכה  גדולה  הצלחה  להיות  ממשיכה  החוק  אכיפת  למערכת  שלנו  החדשה  התוכנית 

מקווים  אנו  בישראל.  והמשפט  הפשיעה  בתחום  מאוד  מוכשרים  תלמידים  אליה  למשוך 

שהשנה נוכל לחזק את קשרנו עם הסטודנטים ולהגביר את המעורבות שלהם במחקר בכלל 

ובמחקר בתחום המדיניות בפרט. השנה אנו מקווים גם ליצור קשר עם בוגרי המכון ולקשר 

בין הסטודנטים החדשים שלנו לאלו שכבר סיימו את לימודיהם במכון. באביב, מתוכנן כנס 

בוגרים שיתמקד ב"מדיניות אכיפת החוק מבוססת הוכחות".

כמו בכל שנה חדשה, עולים קשיים רבים, ישנים וחדשים גם יחד. זהו זמן קשה במיוחד 

עבור סטודנטים חדשים, מאחר והם מתמודדים עם סביבה חדשה ומחויבויות רבות. אנו 

מקווים שחברי הסגל, מרצים מן החוץ, דוקטורנטים, סטודנטים ותיקים כחדשים, והצוות 

ביצירתיות לפתח סביבה מעניינת  ויעבדו  עניין שיעלה,  לכל  יחדיו למצוא פתרונות  יעבדו 

ומרגשת לכולם.  
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1( "בכלא אני נחה" אסירות מבעד לחומות.

הקיבוץ  בהוצאת  שטיינברג,  עודדה  סופר,  מיכל  אייזנשטדט,  מימי  מחברות: 
המאוחד, קו אדום, 2010

אסירות.   42 רואיינו  ובו  שנים  מספר  לפני  תרצה  בנווה  שנערך  מחקר  בסיס  על  נכתב   הספר 

בספר שלושה חלקים: 1. הקדמה הכוללת דיון במספר סוגיות כמו: עבריינות נשים בראי הזמן – 

מבט כרונולוגי; מגמות סותרות בענישת עברייניות; פרופיל האסירה )ארכיטיפ(; מטרות המאסר 

ובתי כלא לנשים; כלא נווה תרצה – כלא יחיד לנשים בישראל - עבר והווה; שיטת ביצוע המחקר 

– מחקר איכותני. 2. ראיונות עם אסירות בתוספת הארות מתחומי דעת שונים. 3. אחרית דבר החותם את הספר ובו 

דברי סיכום ומבט לעתיד.

החלק השני הוא למעשה מרכזו של הספר ובו שמונה ראיונות עם אסירות שביצעו עבירות קשות וקיבלו עונשי מאסר 

כבדים, החושפות בדבור ישיר את עולמן הסדוק.

הראיונות הם הטקסט הסיפורי, מסמכים אנושיים המגוללים בפני הקורא מסכת חיים קשה, מעורבות בפלילים שגם 

היא לעיתים, ואולי אף תמיד,  קשה וחמורה. קולן של האסירות ה"נשמע" מדפי הספר לפעמים הוא קול בוטח וקולח, 

ופעמים רבות מהוסס ומקוטע אך תמיד ספוג בדמעות ובכאב רב.

קורבנות  כמו:  בכלל  ואסירות  עברייניות  גם  המאפיינות  חברתיות  תופעות  מייצגות  ביניהן  השוני  למרות  האסירות 

מוצא  משפחות  מילוליות(;  לציין  ולמותר  אחרות  התעללויות  גם  אך  )אונס  רק  לא  אך  בילדות   בעיקר  להתעללויות 

מפורקות, הזנחה, עוני רב, דיור ארעי, עבריינות שכיחה בין הורים ואחים, סביבה ספוגת פשע, שימוש בסמים ואלכוהול, 

בריחות מהבית, אי סדירות בלימודים עד לנשירה מוחלטת, כניסה ויציאה למעונות חסות, הריונות מוקדמים )לעיתים 

מאוד מוקדמים( לא מתוכננים, פרטנרים מנצלים, כולן כמעט חד הוריות )האב הביולוגי נעלם, ואם קיים אינו נוכח(, 

בדידות, ניכור, תלישות, מחלות פיזיות ונפשיות, חלל וִריק בכל הנוגע למשאבים נפשיים וכלכליים, העדר אדני תמיכה 

והשתייכות חברתית. 

דרך הראיונות נחשף תהליך הידרדרותן של האסירות לפשע: איך התחילה הדרך ואיך הסתיימה אך רק לפי שעה. אוזלת 

ם ידן של סוכנויות הרווחה ואחרות העוסקות בטיפול ובמניעה מתגלות במלוא עוצמתן. מצוקות שגברו ונערמו  ע

השנים בו בזמן שהסיוע והעזרה והנגישות אליהן התמעטו והצטמצמו בחלוף השנים.  

יש והפניה לפשע הייתה דרך מוצא לקיום, ניסיון להישרדות; יש וההתמכרות לסמים, לעיתים עד לאובדן 

החושים, שמשה כ"סימום עצמי"; יש והפניה לזנות וניצול הגוף עד תום היו המשאב הכלכלי היחידי שנשאר; 

יש והריגת בן הזוג המתעלל  הייתה האפשרות היחידה כשכלו כל הקיצין ולא נותרה ברירה אחרת. 

התמונה  ונבנית  צורמים,  צלילים  ריבוי  של  קולאז''  מהראיונות,   העולים  הפרטים  מעושר  נוצר,  וכך 

בישראל.  החברתיים  בשוליים  החיות  עברייניות  נשים  של  גם  אך  וגורלן  האסירות  חיי  של  המורכבת 

הקולאז' הזה מגובה גם בקולן של עברייניות/אסירות אחרות – למעט השמונה האלה. 

לאורך הספר ובאמצעותם של הפריזמה הקרימינולוגית וגם זו של עבודה סוציאלית, לעיתים גם בסיוע 

וקורטוב  המחקר(,  כמוקד  הכלא  אתר  בחירת  )בעצם  באנתרופולוגיה  כלשהי  נגיעה  הסוציולוגיה, 

"בשלט  אימהות  העוני,  במעגל  נשים  כמו:  ואחרים  שונים  נושאים  ובחנו  שיקפנו  פסיכולוגיה  של 

רחוק", אונס והשלכותיו )פוסט טראומה(, תסמונת האישה המוכה, ילדים באימוץ/באומנה, זנות, 
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התמקצעות בפשיעה, כאבי המאסר, תנאי כליאה, התמכרות לסמים, תכניות טיפול בכלא  ועוד.

נושא מרכזי נוסף העובר כחוט השני לאורך הספר הוא מטרות המאסר כפי שהן מנוסחות ומפורשות 

באופן סובייקטיבי על ידי האסירות. השהות בין חומות הכלא מול החיים שמחוץ לכלא , המאופיין 

בניגוד מוחלט וקוטבי בין פנים נוקשה בעל סדר יום ברור ותחום מול חוץ פרוץ חסר סדר, כאוטי 

ומבולבל, מאפשר, לפחות באופן זמני, מנוחה כלשהי, התארגנות, עצירה  רגעית, התעוררות משקיעה, 

הקניית הרגלים אחרים, התבוננות ועוד.

"במאסר הזה בפנים הרגשתי שבאתי לנוח, שאני לא חוזרת לאותו מקום -לסמים, לזנות. אני 

נקייה עכשיו... הרגשתי שאני נחה, שרק באתי לנוח, ככה זה היה כשבאתי לפה. לכל אחד יש, 

שהוא מגיע לתחתית שלו, ואני חושבת שהגעתי לזה. לאמא של התחתית, איך שאומרים..." 

אומרת אלונה המרצה ...שנות מאסר על עבירות שונות.

ניסוח זה – וניסוחים אחרים ברוח זו - הנשמע חיובי, והוא בהיבטים שונים אכן כזה, הוא תוצאה 

מסך גורמי השלילה, שמטים, ולו לזמן קצוב, את כף מאזני המאסר כלפי מעלה.

עצמיותן  לחייהן,  הקשור   ייחודי  קול  לבטא  מצליחות  ודרכה,  סגנונה  פי  על  אחת  כל  האסירות, 

ולמשמעות הכליאה עבורן אך בו בזמן גם לתת ביטוי לקול  אחיד ומשותף  - לגורלן של המודרות  

והשקופות ביותר.  

2( "שיטור מקומות בעייתיים: מוקדי פשיעה חמים ומניעה אפקטיבית"  
אנטוני בראגה ודייויד וייסבורד, הוצאת אוניברסיטת אוקספורד

 Policing Problem Places: Crime Hot Spots and Effective Prevention.
Anthony A. Braga and David L. Weisburd 

     Oxford University Press
במרחב  אחיד  באופן  מפוזרת  אינה  שעבריינות  בה,   הנלחמים  אלו  ובין  עבריינות  שחוקרים  אלו  בין  הסכמה,  קיימת 

העירוני, אלא, אשכולות עבריינות – מספר "מוקדים חמים" – מכילים כמות לא פרופורציונאלית של פעילות עבריינית. 

גם בתוך השכונות בהן רמות העבריינות הן גבוהות במיוחד, הפשיעה מתרכזת במעט מיקומים, בו בזמן ששאר האזורים 

נותרים יחסית נטולי עבריינות. לכן, אם המשטרה תמקד את משאביה המוגבלים באותם אזורים בעייתיים – מה שידוע 

כשיטור מוקדים חמים – הם יוכלו ביתר קלות להוריד את אחוזי הפשיעה העירוניים ולעשות זאת בצורה יעילה יותר. 

בספר "שיטור מקומות בעייתיים", אנתוני בראגה ודיוויד וייסבורד מדגימים כי שיטור מוקדים חמים הינה גישה רבת 

עוצמה וחסכונית למניעת עבריינות. בעוד שהצבת שוטרים במוקדי עבריינות הינו רעיון ישן ומבוסס היטב, בפועל יש 

נטייה להימנע מכך או שיש כשלון בהטמעה. בראגה ווייסבורד נשענים על הוכחות מחקריות מחמירות על מנת להראות 

איך שוטרים צריכים להשתמש ב"שיטור ממוקד בעיה" וטכניקות של "מניעת פשיעה מצבית" בבואם להתייחס לדינמיקה 

של המקום, למצב ולמאפיינים שגורמים לאזור להיות "חם". עם זאת, היתרונות של שיטור מוקדים חמים אינם רק 

להועיל  עשויה  בעייתיים  מקומות  שיטור  בה  הדרך  המחשת  ידי  על  המשטרתיים.  ובמשאבים  הציבור  בכספי  בחסכון 

ליחסי משטרה-קהילה, בעיקר בשכונות של מיעוטים בהם התושבים סובלים מעבריינות גבוהה ושירות משטרתי כושל, 

התושבים  עם  פעולה  ושיתוף  חיוביים  יחסים  לפתח  מאמצים  לעשות  יכולה  המשטרה  איך  מראים  ווייסבורד  בראגה 

ולהימנע מטקטיקות שיטור חסרות אבחנה הפוגעות בלגיטימיות המשטרה.      

3 ( "עבירות ועונשים " – שהם גיורא שלמה, שביט גבריאל, קאבאליון גבריאל, עינת תומר

המהדורה השלישית המורחבת של ספר הלימוד הבסיסי בתורת הענישה והשיקום, פנולוגיה, באכיפת החוק, במניעת 

פשע ובטיפול בעבריינים בארץ ובעולם. בספר זה המחברים מביאים חקר מעמיק של היסטוריה של הענישה, והטיפול 

מכיוון  מעשי,  גם  אלא  תיאורטי  רק  אינו  זה  חקר  החוק.  אכיפת  יעילות  על  מחקרים  וכן  בעבריינים, 

שהתחומים הנדונים בספר זה הם בבחינת מדע יישומי, הושם דגש מיוחד בהתאמת התיאוריות למניעת 

עבריינות, לטיפול בעבריינים ולענישתם הלכה למעשה. 

 פרקים חדשים נוספו במהדורה זו: עונש מוות, עבדות, סוגיות עכשוויות במאסר, נשים בבית הסוהר,

 חלופות למאסר ושירות המבחן.

ד"ר גבריאל קאבאליון מלמד במכון שנים רבות,  השנה ילמד שני קורסים האחד "סוגיות נבחרות 

בפסיכופתלוגיה" והשני "סחר בבני אדם".
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1( מרדכי בן ארי: "מיהו השופט? שופטים ושיקול הדעת השיפוטי-השפעות 
ומשתנים"

תמצית עבודת דוקטור שאושרה על ידי סנט האוניברסיטה

מחקר זה מנסה להבין "מיהו השופט?" מיהם יוצרי הדין במקומותינו ותחת אילו מגבלות על שיקול 

דעתם הם פועלים. דהיינו, מיהם השופטים, ריקעם והכשרתם? כיצד בוחרת אותם המערכת, מאמנת 

אותם וחונכת אותם? כיצד מעבירה המערכת אליהם את מדיניות הענישה? כיצד הם מגיעים לכלל 

החלטה? ועד כמה הם מודעים לאפשרות שגורמים חוץ משפטיים כגון, דעת קהל, שיקולי קידום 

וכדומה וכן גורמים אישיותיים, משפיעים בפועל על קבלת החלטותיהם? 

 נקודת המבט שננקטה כאן טרם הוצגה עד כה – זוהי נקודת המבט של השופטים עצמם. תפיסת 

ואת  מתקבלת  ההחלטה  בהם  הדרכים  את  הם,  תפקידם  את  ותפקודה,  המערכת  את  שופטים 

השינויים והשיפורים שהיו חפצים לראות, הן במערכת והן בממלאי התפקידים בה. קבלת ההחלטה 

מוצב  שבה  ארגונית  החברתית  הסביבה  מישורים:  בשני  כמתרחשת  ידי  על  נתפסה  השיפוטית, 

השופט, ואישיותו הייחודית הפועלת בתוך אותה סביבה. האינטראקציה בין השתים, מעצבת הן את 

השופט והן את ההחלטות שהוא מקבל. המחקר בוחן מישורים הללו, את האינטראקציות ביניהם 

ותרומת גורמים אלו לשיפוט. 

תוך  נערך  הממצאים  ניתוח  השפיטה.  רמות  מכל  בדימוס  שופטים   75 כללה  המחקר   אוכלוסיית 

שימוש במתודולוגיה  של אינדוקציה אנאליטית במחקר האיכותי. 

 לשופטים  להם ניתנה במה חופשית, אנונימיות מוחלטת ורשות לומר את כל אשר על ליבם, ללא 

הפסקה או ביקורת – אמרו דברים שלא נשמעו מפי שופטים בפומבי. כולל ביקורת חריפה על המערכת והעומד בראשונה 

)אהרון ברק בעת הראיונות(. הם הלינו על אי קיומה של מדיניות ענישה; על היעדרות מערכת חניכות הכוונה והדרכה; 

על אי אספקת מידע שוטף ומשובים אישיים; על תהליכים מסורבלים וארוכים; על שיטות המיון המוקדם, המינויים 

והבכירות; על חוסר יכולת לבטל מינוי כושל; על אי קיומה של מערכת ביקורת ועוד. רוב השופטים שולל את המיתוס 

כי מערכת המשפט הישראלית היא הטובה בעולם, והעניק למערכת ציונים בינוניים למדי. 

 המסקנה העולה לדעתי, באשר לשאלת המחקר, היא שאת  אוכלוסיית השופטים מאפיינת השונות הגדולה בהחלטותיהם. 

אותה  ולצמצום  פרופסיונאלי  שופט  לעיצוב  דבר  עושה  אינה  בשופטים מקצועיים,  מדובר  כי  טענות המערכת  למרות 

שונות כפי שנוהגים ארגונים פרטיים וציבוריים אחרים. הצעות לרוויזיות ושינויים נדחות ברוב המקרים על הסף.

 המחקר מציע מספר פתרונות לצמצום אותה שונות, פתרונות שנוסו בהצלחה במקומות שונים בעולם.

2( עופר מוכתר: "סטייה חברתית בקרב ספורטאים באזור הדרום במדינת ישראל"

עבודת הדוקטורט התמקדה בעבירת מכירות משחקים. Match fixing )match fixing(k היא תופעה שלפיה אירועי ספורט 

הספורט  באירועי  המעורבים  לגורמים  שוחד  במתן  מדובר  כלל,  בדרך  מראש,  שנקבעה  תוצאה  לפי  מתנהלים  שונים 

בכוונה להשפיע על קיומן, על מהלכן או על תוצאותיהן של תחרויות ספורט על ידי גורמים שונים. 

המשנה  תרבות  נבחנה  המחקר  של  הראשון  בחלקו  השונות.  סיבותיה  על  הנ"ל  העבירה  את  לעומק  בחנה  העבודה 

הספורטיבית על היבטיה השונים, לאחר מכן התבצעה סקירה מפורטת של העבירה לאורך תולדות הספורט. במהלך 

סקירה זו נבחנו הסיבות השונות הגורמות לספורטאים לבצע סוג כזה של עבירות. הבדיקה התבצעה באמצעות ניתוח 

מספר מקרים בולטים מתחום הספורט שאירעו במרוצת השנים. חלקה השני של עבודת המחקר בחן את הסיבות השונות 

לביצוע העבירה ואת שכיחות התופעה במדינת ישראל.  הדבר נעשה תוך ניתוח סיפוריהם של ספורטאים באזור הדרום 

במדינת ישראל . 

חיזוק  המחקר  מצא  למשל,  כך,  ומגוונים.  שונים  מגורמים  מושפעת  בספורט  שהשחיתות  הוכיחו  המחקר  ממצאי 

לתיאוריות סוציולוגיות–מבניות שלSutherland  ושל Merton  ולתיאוריה הרציונאלית, אך גם להשפעתם של עמדות 

או של תחושות, כגון: תחושות הקיפוח והרצון לשמור על כבוד האזור. 

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

העבודה נכתבה בהנחייתם של פרופ' מנחם אמיר וד"ר סרג'יו הרצוג.
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מחקרים במכון:
 רמת הענישה ושיקול הדעת השיפוטי בעבירות תעבורה בישראל

מימי אייזנשטדט, שומרון מויאל ולימור בסעוד

ובין  רמת הענישה והקריטריונים לקביעת העונש עשויים להשתנות בין בית משפט אחד למשנהו, 

שופט לשופט, גם כאשר מדובר בשפיטה בגין אותה עבירה, שנעברה בנסיבות דומות ועל ידי עבריינים 

בעלי מאפיינים דומים. ביקורות בדבר אי-אחידות בענישת עברייני תעבורה בישראל עלו לא אחת 

במסגרת דיונים לבחינת תפקוד מערכת בתי המשפט ואופן יישומה של החקיקה הקיימת.  במהלך 

השנים, הוצעו מגוון של פתרונות ל"בעיה" כגון החמרה בענישת עברייני תעבורה על מנת להרתיע 

את הפרט ואת הכלל, וצמצום הפערים ברמת הענישה בין שופטים ובין בתי משפט בכדי להעלות 

את אמון הציבור במערכת, להבטיח את "וודאות" העונש, ואת יעילותו. דיונים ופתרונות אלו אינם 

ידי מחקר שיטתי שמטרתו לספק תמונה מייצגת של רמת הענישה בעבירות תעבורה  נתמכים על 

אגף  במימון  מחקר  במכון  ייערך  ומדיניות,  מחקר  ביו  הפער  על  לגשר  בניסיון  אחידותה.  ושאלת 

המחקר ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים

המחקר  יבקש לענות על שלוש שאלות מרכזיות: 

)1( מהי רמת הענישה הנהוגה בגין עבירות תעבורה בישראל? והאם רמת הענישה מקלה או מחמירה 

מידי בהשוואה לזו הנהוגה במדינות אחרות? 

)2( מהם המשתנים המשפטיים והחוץ-משפטיים המשפיעים על סוג העונש וחומרתו? 

)3( האם קיימת אי-אחידות בשפיטת עברייני תעבורה בישראל עבור עבירות דומות שנעברו בנסיבות 

דומות? ואם כן, מהם המשתנים ברמת השופט היושב בדין היכולים להסביר את חוסר האחידות 

בענישה? 

המחקר יציע תשובה אמפירית לשאלות אלו באמצעות ניתוח שיטתי של מדגם מייצג של גזרי דין בעבירות תנועה שנשפטו 

ב- 17 בתי המשפט לתעבורה בארץ בין השנים 2006-2007. דגימת התיקים על פני רצף של שנתיים תאפשר לקבל אמדן 

יציב של רמת הענישה בארץ.  המשתנה התלוי במחקר זה הינו סוג העונש וחומרת העונש. המשתנים הבלתי תלויים הינם 

)1( משתנים משפטיים וחוץ-משפטיים ברמת תיק העבירה; ו- )2( משתנים ברמת השופט שגזר את הדין.

לניתוח רמת הענישה ייעשה שימוש במודל רגרסיה מתקדם ) HLM ( המאפשר לבחון בו-זמנית את ההשפעה של משתנים 

ברמת תיק העבירה ומשתנים ברמת השופט על רמת הענישה ושאלת אחידותה, ללא הפרת הנחת ה"אי-תלות" עליה 

מתבסס ניתוח רגרסיה ותוך שמירה על דרגות החופש המתאימות לכל רמת ניתוח. בנוסף, נערוך ניתוח איכותני של מדגם 

פסקי דין נבחרים בניסיון להבין את השיקולים לקולא ולחומרה המשפיעים על רמת הענישה. 

מחקר שיטתי ומעמיק זה, תוך התמקדות בעבירות שנשקף מהן סיכון גבוה, יסוד הרשלנות של עוברן גבוה, המובילות 

לכתב אישום על פי החוק, יאפשר לעמוד על אופי הענישה והשיקולים בקביעת העונש, להצביע על הבדלים בין שופטים 

ובין בתי משפט, ולנסות לגלות את הסיבות לפערים בענישה במידה והם וקיימים.

קבוצות גיל )8, 11, 14( ואחד מהוריהם במשך שלוש שנים רצופות. בחודשים הקרובים יסתיים שלב איסוף הנתונים של 

השלב השלישי והמסכם. ממצאים ראשונים של המחקר הוצגו בכנסים מדעיים ועומדים להתפרסם בקרוב בכתבי עת 

מקצועיים.

Going Beyond Ascribed Identities: 

The Importance of Procedural Justice in Airport Security Screening in Israel

באדי חסייסי ודיויד וייסבורד

כיום מרבית שדות התעופה במדינות המערב נמצאים ברמת כוננות ביטחונית גבוהה. חלק משדות התעופה בעולם אף 

החלו להשתמש באמצעי בידוק ביטחוניים מאוד קפדנים כלפי הנוסעים דבר המעורר שאלות, לא רק של נוחות אלא 

גבוהה לביטחון בשדה התעופה.  נוסעים הנתפסים כמי שנשקפת מהן סכנה  שאלות חשובות אודות הטיפול בקבוצות 

המחקר שלנו בדק את ההשפעה של מוצאו האתנו-לאומי של הנוסע על תפיסת הלגיטימציה של ההליך הביטחוני בשדה 

ערבים  נוסעים  כי  מראה  שלנו  הסקר  בישראל.  בן-גוריון  ע"ש  התעופה  בנמל  ויהודים  ערבים  נוסעים  בקרב  התעופה 

מחזיקים בעמדות שליליות יותר כלפי הבידוק הביטחוני כאשר משווים אותם לנוסעים היהודים. יחד עם זאת, ניתוח 

רב משתני הראה כי השפעת מוצאו האתני של הנוסע )ערבי/יהודי( על תפיסות הלגיטימציה של תהליך הבידוק הביטחוני 

בשדה התעופה נעלמת בעת שמפקחים על אופן הטיפול שזכה לו הנוסע בתהליך הבידוק. הממצאים שלנו מראים כי 

עמדות הנוסעים כלפי תהליך הבידוק מושפעות בעיקר מאיכות הטיפול ופחות מהזהות האתנית של הנוסע. אנו טוענים 

ולא בהכרח תורם  גורם למבוכה בקרב הנוסעים  פעולות טרור  למנוע  דיפרנציאלי בשדה התעופה שתכליתו  בידוק  כי 
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אורחים במכון :
כמדי שנה, גם השנה,  אנו מארחים במכון חוקרים ומרצים מהזירה הבינלאומית.  ביקורים אלו תורמים רבות לפוריות 

המכון חלק מהאורחים שעתידים לבקר אצלנו השנה הם : 

ג'ורג'  וילסון מאוניברסיטת  דיויד  פרופ'  יארח את  נובמבר המכון לקרימינולוגיה  -  בתחילת  וילסון . 1 דיויד  פרופ' 
מאסון, פרופ' וילסון הוא מחבר הספר: Practical Meta-Analysis ומומחה בעל שם בתחום. במהלך הביקור הוא 
ילמד במכון סדנה בנושא של: Systematic Review & Meta-Analysis . הסדנה תתקיים ביום רביעי ה-3 לנובמבר 

בין השעות 10-15. )ניתן להרשם לסדנא דרך ד"ר באדי חסייסי, באמצעות הדוא"ל( 

– במהלך הסמסטר הראשון של שנה"ל תשע"א תגיע ד"ר טרי )תמי( מופיט מאוניברסיטת  ד"ר טרי )תמי( מופיט . 2
דיוק Duke University'. ד"ר מופיט תלמד מיני קורס בנושא : Developmental Criminology "קרימינולוגיה 
התפתחותית וגישת מהלך החיים", קורס בהיקף של 1 נ"ז, שיהיה פתוח לתלמידי המכון. )פרטים נוספים ניתן לקבל 

במזכירות המכון(.

פרופ' קטי ווידום,. 3 מאוניברסיטת ג'ון ג'יי תבקר במכון בחודש דצמבר, במסגרת תכנית החילופין של המכון, פרופ' 
ווידום אחת המומוחיות בתחומה, חקרה את ההשלכות של ההתעללות בילדים ואת ההשפעות של התעללות זו על 

מעורבותם בפשיעה ובהתנהגות אלימה. 

פרופ' דייויד נלקין, מאיטליה מאוניברסיטת macerata. 4 יבקר במכון בתחילת ינואר. פרופ' נלקין מבחירי התחום של 
משפט וחברה ולאחרונה מתמחה במערכת המשפט הפלילי ההשוואתי.

הציות  חקר  הם  שלו  ההתמחות  תחומי  מאי,  בחודש  במכון  יבקר  יורק,  ניו  מאוניברסיטת   , טיילור. 5 טום  פרופ' 
לחוק, לגיטימציה, ותחומים המשיקים לפסיכולוגיה וקרימינולוגיה. הוא ייתן הרצאה בנושא וייפגש עם תלמידים 

במכון.

, תחום ההתמחות שלו הוא הקשר בין אי  פרופ' ברוס ווסטרן,. 6 מהרוורד, יבקר במכון במסגרת תכנית החילופין 
שויון והגידול באוכלוסיית האסירים בארה"ב. כתיבתו נעה בין התחום הסוציולוגי לקרימינולוגי ויוצרת קשר  בין 

התחומים.  הוא עתיד ליצור קבוצת תלמידים משותפת לחוג לסוציולוגיה ולמכון, לצורך הפרייה הדדית. 

הם  מחקרו  תחומי  מרץ.  חודש  בסביבות  במכון  יבקר   7 .Bochum מאוניברסיטת  מגרמניה,  פלטס  תומאס  פרופ' 
קרימינולוגיה, מדיניות אכיפת חוק ומדעי השיטור. פרופ' פלטס הוא גם משפטן, הוא עתיד להיפגש עם תלמידים 

ולתת הרצאה בנושא.

לחיזוק הביטחון. ביטחון טוב יותר צריך להיות תוצאה של שיתוף פעולה ויחס הוגן כלפי הנוסעים, 

בעוד שימוש בבידוק ביטחוני דיפרנציאלי כלפי קבוצות מסוימות מוריד את רמת הלגיטימציה שלהן 

בתהליך הבידוק ומגביל את המוכנות שלהם לשתף פעולה עם התהליך.

 הדיווח התקשורתי של עבודת המשטרה בתקופות של איום ביטחוני
ד"ר רויטל סלע שיוביץ

לגיטימיות  לגבי  ועמדותיו  במשטרה  הציבור  אמון  על  מרכזית  השפעה  התקשורת  לאמצעי 

המשטרה.  

מרבית המחקרים בחנו את הסיקור התקשורתי לגבי עבודת המשטרה בתקופות של שגרה ללא איום 

בטחוני. המחקר הנוכחי בדק האם ישנה השפעה לאיום של הטרור בתקופת האינתיפאדה השנייה 

על אופן הדיווח בעיתונות לגבי עבודת המשטרה.  הסיקור התקשורתי של עבודת המשטרה נבדק בין 

השנים 1998 – 2007  באמצעות ארבעה מדדים: דיווח לגבי מידת האמון של הציבור במשטרה, דיווח 

לגבי יעילותה ומקצועיותה של המשטרה, היחס שניתן לאזרח, ודיווח לגבי הוגנות ההליכים בהם 

נוקטת המשטרה. בדיקת השפעת  איום הטרור נעשתה באמצעות מדד חודשי שכלל את המרכיבים: 

כי  הניתוח הראו  וכמות ההרוגים.  תוצאות  כמות הפצועים,  בחודש,  כמות האירועים שהתרחשו 

עבודת  של  הסיקור  אופן  לבין  הטרור  של  האיום  מדד  בין  סטטיסטית  מובהק  חיובי  קשר  קיים  

המשטרה.  בחודשים בהם הייתה עלייה במדד האיום של הטרור,  הסיקור של עבודת המשטרה היה 

חיובי בשלושה מבין ארבעת המדדים: האמון של הציבור במשטרה, הדיווח לגבי יעילות המשטרה 

ויחסה לאזרח. בסיקור התקשורתי לגבי הוגנות ההליכים וההחלטות של המשטרה לא נמצא שינוי 

מובהק. בנוסף, נמצא כי עם הירידה שחלה ברמת האיום של הטרור, התקשורת נטתה לדווח בצורה 

ביקורתית על עבודת המשטרה ובעיקר הדגישה את מחדליה. תוצאות המחקר מלמדות כי בתקופות 

של איום ביטחוני גבוה, התקשורת נוטה לדווח באופן חיובי לגבי עבודת המשטרה, כמעין " תקשורת 

מגויסת", באמצעות הדגשת האמון של הציבור והפוליטיקאים במשטרה והבלטת המקצועיות והיעילות שבעבודתה.  
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מפגשים וכנסים:
1( מפגש של קבוצת מחקר בין- לאומית של Eurogang   - גרמניה 14.6.10

בתאריך 14.6.2010  נערך בגרמניה מפגש של קבוצת מחקר בין- לאומית של Eurogang  , במסגרתה 

היווצרות  על  הגלובליזציה  תהליכי  השפעת  בנושא  שערכה  מחקר  שיוביץ  סלע  רויטל  ד"ר  הציגה 

ופעילות הכנופיה הניאו-נאצית בישראל."השפעת האינטרנט על היווצרות ופעילות הכנופיה הניאו-

נאצית "פטרול 36" בישראל". 

ספרות המחקר דנה בהרחבה בקשר שבין תהליכי הגירה לבין היווצרות כנופיות נוער בעיקר בקרב 

דור שני להגירה. עם זאת, מעט תשומת לב מחקרית ניתנה להשפעת האינטרנט על היווצרות הכנופיה 

ופעילותה. בחודש יוני 2010 התקיימה בגרמניה בריינלנד-פאלץ,  סדנת מחקר של Eurogang - קבוצת 

חוקרים בין-לאומית בנושא כנופיות הנוער.  הסדנא התמקדה  בשלושה נושאים מרכזיים: מאפייני 

הכנופיה, הדינאמיקה בין כנופיות והבדלי מגדר. ד"ר סלע- שיוביץ הייתה החוקרת היחידה מישראל 

שהשתתפה בסדנא והציגה את ממצאי מחקרה לגבי השפעת האינטרנט על היווצרות ופעילות הכנופיה 

הניאו-נאצית "פטרול 36" בישראל. המחקר בחן את הרקע והסיבות להיווצרות הכנופיה ופעילותה, 

באמצעות ראיונות מעמיקים עם חברי הכנופיה, בני משפחותיהם, גורמים מטפלים ואנשי משטרה. 

ממצאי המחקר הראו כי  הכנופיה הניאו-נאצית גובשה בעקבות חשיפה באינטרנט ללהקות מוסיקת 

יעיל להפצת  ". להקות אלו, משמשות כלי תעמולה   "White power music רוק השייכות לז'אנר

האידיאולוגיה של התנועה הניאו-נאצית בעולם. כמובן, שברקע היו קשיי קליטה, בעיה של זהות 

יהודית, עוני וחוסר הסתגלות חברתית . התקשורת שנוצרה באמצעות האינטרנט בין חברי הכנופיה 

לבין כנופיות ניאו-נאציות אחרות בעיקר ברוסייה וגרמניה, היוותה מקור לתמיכה ולסוציאליזציה 

לאידיאולוגיה ולפעילות של התנועה הניאו-נאצית. כמו כן, האינטרנט שימש עבור חברי הכנופיה 

לתיעוד פעילותם באמצעות האתר שהקימו. הממצאים שנאספו בראיונות מלמדים כי פעילות חברי הכנופיה וקשריהם 

עם כנופיות ניאו-נאציות אחרות באמצעות האינטרנט, תרמו להאצת הפעילות העבריינית, מתוך רצון להרשים ולטבוע 

חותם בתוך התנועה הניאו-נאצית בעולם. 

2( סמינר מחלקתי בנושא צדק מאחה

בסמסטר א' הושקה סדרת סמינרים מחלקתיים שייערכו פעמיים עד שלוש בשנה במכון לקרימינולוגיה. את הסמינרים 

התקיים  והוא   ,19.1.2010 שלישי,  ביום  נערך  הראשון  הסמינר  וויסמן.  וגלי  ברנבלום  תמר  הדוקטורנטיות  מארגנות 

במתכונת של פאנל עם ארבעה דוברים שהציגו את גישת הצדק המאחה ויישומה בישראל. 

הדוברים בפאנל היו גב' ורדה רפפורט מהנהלת שירות המבחן לנוער, גב' נאווה קידר מעמותת מוזאיקה, גב' דליה טאובר 

מעמותת קד"ם ילדים ונוער, וד"ר טלי גל מהמכון לקרימינולוגיה, שהנחתה את הדיון. 

טלי גל פתחה את הפאנל בהצגת הרקע התיאורטי לגישת הצדק המאחה: גישה הרואה עבירה כפגיעה באנשים ובמערכות 

יחסים, ועל כן מחפשת דרכים לאיחוי הפגיעות שנגרמו לקורבן ולאחרים. הליכי צדק מאחה מעבירים את כוח ההחלטה 

מידיהם של אנשי המקצוע )עובדים סוציאליים, עורכי דין ושופטים( – לידיהם של הנוגעים הישירים בדבר, בעיקר הפוגע, 

הנפגע, בני משפחותיהם והקהילות הסובבות אותם. הוזכרו התיאוריות המובילות המסבירות את הפוטנציאל הגלום 

בגישת הצדק המאחה, והתפיסות האידיאולוגיות שהשפיעו על התפתחות הגישה. 

היוועדות  של  תכנית  להפעיל   1992 בשנת  הוחל  כאשר  לנוער  המבחן  שירות  שעבר  המהפך  את  תיארה  רפפורט  ורדה 

פוגע-נפגע בבאר שבע, ומאוחר יותר ברחבי הארץ. הליכי ההיוועדות חייבו את שירות המבחן להיכנס, בפעם הראשונה, 

לעולמם של נפגעי עבירה, ובכך ניכרה השפעת הגישה בעבודת השירות גם מעבר להליכי ההיוועדות. כיום מתקיימים 

הליכי היוועדות פוגע-נפגע על ידי ארבע קצינות מבחן שעוסקות רק בכך, ברחבי הארץ, כאשר הקטין מבצע העבירה מודה 

וכאשר העבירה מתאימה )לא נכללות עבירות סמים, מין, אלימות במשפחה והריגה(. כל הצדדים מראים שביעות רצון 

רבה, אולם כיום עדיין אין נתונים לגבי האפקטיביות של ההליכים. 

דליה טאובר סיפרה על עמותת קד"ם ופעילותה בתחום הצדק המאחה: העמותה מפעילה, מכוח מכרז ארצי שבו זכתה 

בשנת 2008, את כל הליכי קד"ם – קבוצת דיון משפחתית – עבור בני נוער שביצעו עבירה ונמצאו מתאימים להליך על 

ידי שירות המבחן לנוער והמשטרה. פעילות העמותה מפוקחת על ידי שירות המבחן לנוער ונעשית בהתאם לנוהל שנקבע 

במשותף על ידי ועדת היגוי בין משרדית הכוללת את משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים, ומשרד המשפטים. התכנית 

מהווה אלטרנטיבה שאינה מתייגת – כחלופה להליך הפלילי – עבור נערים שביצעו עבירות שונות. גם כאן – עבירות 
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פרס שטוקהולם, - פרופ' דייויד וייסבורד

ב-15 ביוני 2010, הוענק  פרס שטוקהולם לקרימינולוגיה לשנת 2010 לפרופ' דיויד וייסבורד, בטקס 

מכובד המלווה בארוחת ערב חגיגית בבית העירייה בשטוקהולם. 

על  עבודותיו המבוססות  על  כהוקרה  ביאטריס אסק,   ע"י שרת המשפטים, השופטת  וייסבורד  לפרופ'  הוענק  הפרס 

 - עירוניים  באזורים  חמות''  ב''נקודות  בפשע  בהתמקדותו  היא  הייחודית  תרומתו  השיטור.  בתחום  מחקרים  סדרת 

נקודות המוגדרות ע''י המשטרה כמוקדי אלימות וונדליזם - ובמיוחד על עבודתו בנושא העתקה מרחבית של שיטור 

והשפעתה על שיעורי הפשיעה באזורים אלו. 

של  הייחודית  תרומתו  את  השופטים  ציינו  לפרס  הנימוק  בדברי 

פרופ' וייסבורד למדע הקרימינולוגי הבין-לאומי בנושאים של פשעי 

ניסויית  קרימינולוגיה  מתנחלים,  בקרב  לחוק  ציות  לבן,   צווארון 

ונושאים של תחום הפשיעה והשיטור בחברה הישראלית. 

פרס שטוקהולם הוא הפרס היוקרתי ביותר הניתן בקרימינולוגיה 

ומקביל  לפרס נובל.

הפרס הוענק לפרופ' וייסבורד במסגרת  3 ימי סימפוזיון בין-לאומי 

בהשתתפות למעלה מ-600 משתתפים מכל העולם, כולל חברי המכון 

ותלמידי הדוקטוראט של המכון. 

פרס עמית לחיים, - פרופ' שמחה לנדאו

התוקפנות    לחקר  הבין-לאומית  האגודה  מטעם   )Life Fellow Award( לחיים  עמית  בפרס  זכה  לנדאו  שמחה  פרופ' 

 )International Society for Research on Aggression(.

הפרס הוענק לו בכנס העולמי ה 19 של האגודה, שנערך ב 27-31.7.10 באוניברסיטת קונטיקט )סטורס, קונ.( בארה"ב. 

פרס זה מבטא את ההערכה הקיימת בעולם על תרומתו המדעית רבת השנים של פרופ' לנדאו לחקר התוקפנות והאלימות 

בחברה הישראלית. 

מחקריו של פרופ' לנדאו בנושא זה )ובנושאים אחרים בקרימינולוגיה ובוויקטימולוגיה( משתרעים על תקופה של למעלה 

מ 40 שנה. אחד ממחקריו הראשונים עסק בדפוסי רצח בישראל בשנים 1950-1964, תוך דגש על גורמים תרבותיים, 

עדתיים ודמוגרפיים, בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל - שנות העלייה ההמונית והמשברים החברתיים שאפיינו 

תקופה זו. חלק ניכר ממחקריו בשנים המאוחרות יותר עסק בקשר בין גורמי הלחץ השונים בחברה הישראלית )בעיקר 

ביטחוניים וכלכליים( לבין דפוסי אלימות בחברה )רצח ושוד(. מחקריו הצביעו על כך כי רמת האלימות בחברה קשורה 

פרויקטים פרסים ועדות אקדמיות וחברויות כבוד:

סמים, מין, אלימות במשפחה והריגה אינן מופנות להליכים חלופיים אלו. בהבדל מהליכי היוועדות 

פוגע-נפגע שמפועלות ישירות על ידי שירות המבחן, בקד"ם מושם דגש מיוחד על שיקום הנער, תוך 

שימוש בבני המשפחה המצומצמת והמורחבת לקבלת החלטות משותפת לגבי תכנית האיחוי, והכל 

תוך שיתוף ושימת לב לנפגע עצמו.

נאווה קידר סיפרה על פעילות עמותת מוזאיקה בתחום הצדק המאחה: העמותה מפעילה, בהתנדבות, 

הליכי היוועדות בין בגירים שביצעו עבירה ובין קורבנותיהם, בהשתתפות נציגי הקהילה. ההליכים 

ובנוסף לו, כאשר שופטים מקבלים לידיהם את תכנית האיחוי  מתבצעים במקביל להליך הפלילי 

שהתקבלה ורשאים להתחשב בה לעניין העונש המוטל על מבצע העבירה. ההשתתפות בהליך היא 

וולונטרית, והיוזמה להליך מגיעה מגורמים שונים, כגון מבצע העבירה או הסנגור, נפגע העבירה, 

הנושא  בהסדרת  הצורך  את  הדגישה  נאווה  הפרקליטות.  או  המשטרה  למבוגרים,  המבחן  שירות 

בחקיקה.

הפאנל עורר תגובות רבות ונערך דיון ער בסוגיות שונות. בין השאר נדונה שאלת ההפעלה של גישת 

ונכונות  בכלל  הקהל  דעת  לגבי  השערות  הועלו  הצדק?(;  )הפרטת  פרטי  גורם  ע"י  המאחה  הצדק 

המדינה בפרט להרחיב את השימוש בגישה באופן משמעותי; ונדונה שאלת הרגישות התרבותית.
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זר ברכות

באופן ישיר עם עוצמת גורמי הלחץ ובאופן הפוך לרמת גורמי התמיכה החברתית. נושאי מחקריו 

בשנים האחרונות כללו )בין היתר( רצח נשים ע"י בני זוגן במגזרים חברתיים שונים בישראל, ומחקר 

חלוץ רחב היקף על אלימות כלפי צוותי חדרי המיון בישראל. בשנת 1991 ערך פרופ' לנדאו את הכנס 

של האגודה הבינלאומית לחקר התוקפנות )ISRA( באוניברסיטה העברית. זה כמה שנים מעורב 

פרופ' לנדאו, עם שותפים אמריקאיים ופלסטינאים, במחקר אורך רחב היקף הבוחן את השפעת 

החשיפה לאלימות פוליטית על ילדים ישראליים )יהודים וערבים( ופלסטינאים. 

מחקריו של פרופ' לנדאו פורסמו בכתבי העת המרכזיים  בעולם בקרימינולוגיה וויקטימולוגיה. הוא 

משמש כחבר מערכת במספר כתבי עת בינלאומיים, ביניהם גם של Aggressive Behavior, כתב 

העת הרשמי של האגודה הבינלאומית לחקר התוקפנות.
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