
האוניברסיטה העברית בירושלים
המכון לקרימינולוגיה
הפקולטה למשפטים 2012   דצמבר  ,6   ון מס' גלי

קרימיניתון
דבר ראש המכון

חברי קהילת המכון היקרים,

אנחנו מאוד שמחים כמדי שנה לפרסם את ידיעון המכון – הקרימינתון ,  זו דרכנו לברך 

את כולכם לקראת השנה האקדמית החדשה ולעדכן בפעילויות שנעשו ושתעשינה במכון 

במהלך השנה הקרובה. זו שנה מרגשת למכון, אנו מקדמים בברכה חבר סגל חדש – ד"ר 

ברק אריאל, שסיים את  הדוקטורט  שלו  אצלנו  במכון, בשנים האחרונות שהה ד"ר 

אריאל באוניברסיטת קיימברידג' לצורך פוטס דוקטוראט. הצטרפותו של ד"ר אריאל 

למכון מחזקת את הדור החדש של החוקרים במכון. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לד"ר 

טל יונתן-זמיר שהתמנתה השנה כסגנית ראש המכון, על שהסכימה לשאת בנטל הניהול 

של המכון.

אנו  פותחים  את  השנה  עם מחזור סטודנטים  מאוד מרשים, התוכניות שלנו ממשיכות 

ביותר  ועובדי שטח מהמבטיחים  ביותר  בוגרי תכניות אקדמיות מהטובים  למשוך אליהן 

ממוסדות אכיפת החוק השונים. תכניות  המוסמך  של  המכון  מונות  כמאתיים  סטודנטים  

מצליחה  שלנו  המיוחדת  החד-שנתית  התוכנית  החוק.  ואכיפת  קרימינולוגיה   הלומדים  

ומוכיחה עצמה כמקור משיכה לאנשי מקצוע  מבטיחים  בעלי  הכשרה  אקדמית  המשולבים  

במערכות  אכיפת  החוק  השונות- 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. 

גם  לסגל  המכון הייתה  שנה  מוצלחת  באופן  מיוחד. חברי הסגל של המכון ממשיכים 

לפרסם בכתבי עת מובילים וזוכים בפרסים יוקרתיים ומענקי מחקר מרשימים עליהם נפרט 

בהמשך. ועל כך הם ראויים להערכה. חברי המכון גם מגלים מעורבות במתרחש במערכת 

אכיפת החוק, ויש להם השפעה על עיצוב מדיניות האכיפה והשיקום בישראל.

מן  מורים  של  איכותית  קבוצה  בזכות  גם  בהצלחה  מתקיימות  שלנו  הלימודים  תכניות 

החוץ שהם חלק בלתי נפרד מקהילת המכון וחלקם אף מעורבים בהנחיית עבודות מאסטר 

ודוקטורט. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מהם על המאמץ שהם משקיעים ועל התרומה 

שלהם לסטודנטים ולמכון.  

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

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

ממגוון  אוניברסיטאות מובילות בעולם בחקר הקרימינולוגיה ונרחיב את שיתוף הפעולה 

האקדמי עם אותן אוניברסיטאות. במסגרת המסורת השנתית של "כנס דרפקין", המכון 

יישום בפרקטיקה  וצדק:  "כיוונים חדשים בחקר פשיעה  בינלאומי שכותרתו:  כנס  יארח 

ובעיצוב מדיניות". בכנס צפויים להשתתף פרופ' דן נייגן מאוניברסיטת קרנגי' מילון, פרופ' 

ג'וליאן רוברטס מאוניברסיטת אוקספורד, ד"ר אנתוני ברגה מאוניברסיטת רטגרס, ועוד 

חוקרים מובלים מהארץ. פעילות רבה זו ממקמת את המכון כאחד המוסדות המרכזיים 

לחקר הקרימינולוגיה בקהילה האקדמית.   

אני מאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופורייה,

ד"ר באדי חסייסי,
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תאריכים חשובים

חדשות המכון: 

סיום סמסטר א' יום ו'  י"ד בשבט   - 25.01.2013
פתיחת סמסטר ב' יום א' ט"ז באדר   - 26.02.2013

כנס דרפקין יום ב' ב' בניסן   - 11.03.2013
כנס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה 11.05.2013  -09-  ה'-ש', כ"ט אייר-ב' בסיון 

סיום סמסטר ב' יום ו' יג' בתמוז   - 21.06.2013
פתיחת סמסטר קיץ )אכיפת חוק( יום ו' כ' בתמוז   - 28.06.2013

סיום סמסטר קיץ )אכיפת חוק( יום ב' כ"ז באלול    - 02.09.2013

דיקן חדש לפקולטה למשפטים : פרופ' יובל שני
פרופ' יובל שני התמנה השנה לדיקן הפקולטה למשפטים. בשנים האחרונות שימש פרופ'

מדינה. ברק  פרופ'  את  החליף  שני  פרופ'  מתקדמים,  ללימודים  הועדה  כיו"ר   שני 
מינויים חדשים נוספים בפקולטה הם :

ד"ר גיא הרפז – ממונה על תכנית הלימודים
פרופ' אסף חמדני – יו"ר ועדת הוראה וממונה על פניות תלמידים

ד"ר גיא דוידוב – יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים

אנו מאחלים לכולם הצלחה במילויי תפקידיהם.

חבר סגל חדש : ד"ר ברק אריאל
השנה הצטרף לסגל המכון לקרימינולוגיה ד"ר ברק אריאל. ד"ר אריאל כתב את עבודת הדוקטורט שלו בנושא "הציות 
לחוקי המס: מחקר אקספרימנטאלי" בהנחייתו של חתן פרס שטוקהולם פרופ' דייויד וייסבורד, וקיבל תואר דוקטור 
בקרימינולוגיה  שני  תואר  ושני במשפטים,  ראשון  תואר  )בהצטיינות(,  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר  לברק    .2009 בשנת 

ומוסמך בעריכת דין לאחר התמחות במחלקה הבינלאומית במשרד יגאל ארנון ושות'. 

לי  ג'רי  במרכז  שרמן  לורנס  פרופ'  של  הנחייתו  תחת  קיימברידג'  באוניברסיטת  אריאל  ד"ר  עשה  הפוסט-דוק  את 
כמרצה  הועסק  מכן  לאחר  הממצאים.  ופרסום  הדוקטורט  עבודת  בפיתוח  עסק  במסגרתו  ניסויית,  לקרימינולוגיה 
העולם,  מכל  בכירים  חוק  אכיפת  אנשי  והדריך  לימד  שם  קיימברידג',  באוניברסיטת  היוקרתית  השוטרים  בתוכנית 
לרבות מפכ"לים וראשי רשויות אכיפה, וזאת במקביל לעבודתו כאנליסט ראשי של מכון ג'רי-לי בקיימברידג'. כיום ברק 

הוא חוקר אורח של אוניברסיטת קיימברידג', במקביל לעשייתו אצלנו במכון. 

תחומי המחקר של ד"ר אריאל הינם קרימינולוגיה ניסויית, מחקר אמפירי של המשפט, תורת ההרתעה, שיטור, ופשיעת 
הצווארון הלבן.  ברק מעורב בכתריסר ניסויים ברחבי העולם, במימון מקיף של למעלה משלושה מיליון ₪, בתחומים 
שונים, לרבות שיטור בנקודות חמות )הניסוי הראשון באנגליה(, צדק מאחה, צדק תהליכי, שימוש בטכנולוגיה ושיטור 
לעולם  עבריינים  גיוס  מניעת  המשפחה,  בתוך  אלימות  בעברייני  טיפול  אישיות(,  במצלמות  בשימוש  הראשון  )הניסוי 
הפשע, סיירות הורים בישראל, שיטור מבוסס-קורבנות, ועוד.  ברק עוסק גם בפיתוח ובכתיבה על שיטות מחקר בתחום 
הקרימינולוגיה הניסויית, כמו למשל במודלים סטטיסטיים לביצוע הקצאות אקראיות של נבדקים במערכים ניסויים 

ובפישוט הליכי הניסוי באמצעים כלים אינטרנטיים .

 Journal-מס' פרסומים ב ,Criminology מאמריו התפרסמו במספר כתבי עת בעולם ובישראל, לרבות כתב העת היוקרתי
אמפיריים  למחקרים  שהוקדש  מיוחד  כרך  במסגרת  משפט,  עיוני  העת  בכתב  וכן   ,of Experimental Criminology

במשפט )ר' פרסומי השנה האחרונה מטה(. 

 The( ניסויית  לקרימינולוגיה  האקדמיה  מטעם  הצעיר  החוקר  בפרס  זכה  ולאחרונה  פרסים  במספר  זכה  אריאל  ד"ר 
.)Academy of Experimental Criminology Young Experimental Scholar Award

מחקר,  שיטות  בקרימינולוגיה,  תיאוריות  הקורסים:  את  במכון  מלמד  הוא  כיום 

קרימינולוגיה ניסויית, ופשעי צווארון לבן.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ג
אליו  חגיגי  במפגש  המכון  פתח  תשע"ג  הלימודים  שנת  את 
הוזמנו כל תלמידי המכון והסגל האקדמי. ראש המכון, ד"ר 

באדי חסייסי, ברך את התלמידים.
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כנס דרפקין :

השנה יתקיים במכון כנס דרפקין השנתי בתאריך 11.3.2013. הכנס מתקיים מידי שנה לזכרו של 

פרופ' ישראל דרפקין, מייסד המכון לקרימינולוגיה ומנהלו הראשון .

הכנס ייערך בקמפוס הר הצופים  בנושא :

"New Directions in Crime and Justice Research: Implications for Practice and Policy"

קול קורא: האגודה הישראלית לקרימינולוגיה
הכנס השנתי 2013

מלון דן קיסריה, ימים חמישי- שבת 9-11 מאי

"לחשוב מחוץ לקופסה": חידושים ואתגרים מחקריים בקרימינולוגיה 

התימה  האגודה.  של  הדו-שנתי  לכנס  להזמינכם/ן  שמחה  לקרימינולוגיה  הישראלית  האגודה 
ותלמידי  חוקרים  הקרימינולוגי.  במחקר  בחידושים  השנה  מתמקדת  האגודה  כנס  של  המרכזית 
עצמאיים  חוקרים  או  אקדמיים  ממוסדות  משיקים  ובתחומים  הקרימינולוגיה  בתחום  מחקר 
מוזמנים להגיש עבודות מחקר להצגה בכנס. יתקבלו בברכה עבודות שנכתבו במגוון דיסציפלינות 
יחיד,  להרצאות  להגיש הצעות  ניתן  ומתודולוגיות.  תיאורטיות  מגוון מסורות  על  הנשענות  וכאלו 
למושבים נושאיים ולפוסטרים בנושאים הקשורים לנושאי הכנס. עם זאת, הצעות אחרות הקשורות 
לתחום הקרימינולוגיה ייבחנו גם הן, ככל שהדבר יתאפשר. אנו מזמינים גם הצעות למיזמים או 

מיצגים אמנותיים מטעם גופים מקצועיים העוסקים בתחומי הקרימינולוגיה.

מושבים נושאיים אפשריים )ניתן להציע נושאים נוספים(: 

קרימינולוגיה של המקום  •

אמון הציבור במערכת אכיפת החוק  •

צדק מאחה וחלופות מאסר  •

גישות שיקומיות והערכתן  •

קרימינולוגיה מבוססת ראיות  •

קרימינולוגיה חיובית  •

ויקטימולוגיה וזכויות נפגעי עבירה  •

עבריינות וקורבנות בקרב אוכלוסיות מוחלשות  •

מגדר ופשיעה  •

קרימינולוגיה תרבותית  •

תקון וענישה   •

מושב עבודות של תלמידי מחקר  •

הצעות למושבים יכללו תיאור של נושא המושב ואת כל התקצירים הנכללים בו כאשר בראשם שם המושב אליו הם 

פרי  גלי  לגב'  להגיש  נא  מילות מפתח.   5-6 בצירוף  יחיד  יכללו תקציר  לפוסטר  או  בודדות להרצאה  מיועדים; הצעות 

לוועדה האקדמית של הכנס,  וטלפון,  תקצירים בהיקף של 300-400 מילים, בצירוף שם, שיוך אקדמי/מוסדי, דוא"ל 

israel.criminology.association@gmail.com  :בדוא"ל

משך הרצאה במושב ינוע בין 10-20 דקות.

המועד האחרון להגשת תקצירים הוא יום א' 13.2.2013

הוועדה האקדמית של הכנס )לפי א-ב(:

יושבי ראש: ד"ר באדי חסייסי וד"ר טלי גל

ד"ר יהודית בנדלק

דנה קלייזנר 

פרופ' נתי רונאל 

אתי רחמים 

ד"ר מלי שחורי

ד"ר טלי שימחון 

בין האירועים הצפויים בכנס:

קבלת פנים חגיגית שבמסגרתה יוענקו פרסי האגודה   •

לחוקר צעיר ולמפעל חיים

פאנל חגיגי של קובעי מדיניות במערכת אכיפת החוק   •

בישראל

המחקר  בין  הפער  על  לגשר  שמטרתם  מושבים   •

ליישום בשטח

הישראלית  האגודה  של  הכללית  האסיפה  ישיבת   •

לקרימינולוגיה

ארוחת בראנץ' בשבת  •
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 היידי הרפז: 
השפעותיהם של גורמי לחץ ותמיכה מצד ההורים על התנהגויות 

סטייה חברתית של בני נוער מהמעמד הבינוני-גבוה, בהדרכתו של 
פרופסור שמחה פ. לנדאו

נושא הסטייה החברתית של בני נוער  ממעמד סוציו-אקונומי בינוני-גבוה זכה לכיסוי מועט יחסית 
זו   דוקטורט  עבודת  בפרט.  בישראל  שדה  למחקרי  נושא  הווה  ולא  בכלל  הקרימינולוגית  בספרות 
הבינוני-גבוה,  מהמעמד  בעיקר   , נוער  בני  של  החברתית  הסטייה  בנושא  ממוקד  באופן  עוסקת 
ממפה את התופעה ומסביר אותה מתוך המסגרת התיאורטית של תיאוריות לחץ ותמיכה בספרות 

הקרימינולוגית.

 על בסיס תיאוריית הלחץ של אגניו, תיאוריית התמיכה של קלן ומודל הלחץ- תמיכה של לנדאו ובית 
הלחמי, הועלו ארבע השערות המתייחסות לקשר בין לחץ ותמיכה מצד ההורים לבין התנהגויות 
סטייה של בני נוער:  1. תמיכה מצד ההורים כגורם המהווה בלם לסטייה - ככל שהמתבגר יחווה 
יותר תמיכה הורית כך יפגין פחות התנהגויות סטייה חברתית. 2.  לחץ מצד ההורים כגורם דוחף 
יפגין התנהגויות סטייה חברתית  יותר מצד ההורים, כך  יחווה לחץ רב  - ככל שהמתבגר  לסטייה 
רבות יותר. 3   קשר הפוך בין לחץ ותמיכה - ככל שהנער/ה יחווה תמיכה רבה יותר כך יחווה מידת 
לחץ נמוכה יותר  4. פער בערכים ובתפיסות בין הנער להוריו מהווה סוג של לחץ ולכן הפער  דוחף 
לסטייה: ככל שהנער יחווה פער גדול יותר בינו לבין הוריו הוא יפגין רמה גבוהה יותר של  סטייה 

חברתית.

במחקר נבנה אינדקס לסטייה על בסיס התדירות וסוגי ההתנהגויות שעליהם דיווחו בני הנוער. הסטייה קוטלגה לחמישה 
סוגים מרכזיים: סטייה בית- ספרית קלה, ונדליזם וגניבה, אלימות, בריחה/ הימנעות, והתנהגויות סיכון עצמי. המחקר 
היה מחקר שטח, במסגרתו הועברו שאלוני דיווח עצמי לבני נוער ברחוב מערים מבוססות באזור השרון בזמנם הפנוי 

)שלא בעת שהותם במסגרת כלשהי(. 

הממצאים המעניינים והמגוונים שעלו מהמחקר מעידים כי התנסויות בהתנהגויות סטייה קלות נפוצות למדי, אך רק 
כ10% מבני הנוער  המשיכו בהתנהגויות אלה יותר משלוש פעמים בשנה האחרונה. קיימת שביעות רצון גבוהה יחסית של 
בני הנוער מהתמיכה שהם מקבלים מהוריהם, וחווית לחץ ודחייה נמוכה יחסית. כמו כן רוב בני הנוער מעידים כי אינם 
חווים פער גדול בין ערכיהם לערכי הוריהם. נמצא כי ככל שההורה מייחס חשיבות רבה יותר לערכי המעמד הבינוני,  גם 
הנער/ה מיחסים לערכים אלו חשיבות רבה יותר,   וכך גם בנוגע לערכים הרגשיים. ממצא זה מעיד על קשר חיובי בין 

ערכי הנער/ה להוריו, ולא על קשר של "יציאה כנגד" מערכת הערכים של ההורים. 

ממצאי המחקר מאששים את ההשערה שהתנהגויות של סטייה חברתית מתקיימות בקשר חיובי למידת הלחץ, ובקשר 
שלילי למידת התמיכה אשר חווים בני הנוער בקשר עם הוריהם. במחקר נמצאו מתאמים מובהקים ושליליים בין לחץ 
ותמיכה, וחיוביים בין לחץ וסטייה. ככל שחוויית התמיכה ההורית הייתה גבוהה יותר, כך תחושת הלחץ מצד ההורים 
היתה נמוכה יותר. לחץ מצד ההורים מהווה גורם "דוחף" לסטייה - ככל שתחושת הדחייה מצד ההורים נמצאה גבוהה 
יותר, כך התנהגויות הסטייה היו בתדירות גבוהה יותר. מהמחקר עולה קשר שלילי ומובהק בין תמיכת ההורים )אקטיבית 
ופאסיבית( לבין התנהגויות סטייה. ככל שהמתבגר חווה תמיכה הורית גבוהה יותר, כך הפגין פחות התנהגויות סטייה 
חברתית. כמו כן, נמצא כי ככל שתמיכת ההורים הייתה גבוהה יותר, הפערים שחש הנער בינו לבין הוריו היו נמוכים 

יותר. 

כמו כן, המחקר מאשש את ההשערה כי  פער בערכים ובתפיסות בין הנער להוריו אכן מהווה סוג של לחץ. ככל שחוויית 
הלחץ בקשר עם ההורים גבוהה יותר, הפערים שחש הנער/ה בינו לבין הוריו היו גבוהים יותר, וככל שהנער/ה חווה פערים 
גדולים יותר בינו לבין הוריו הוא הפגין תדירות גבוהה יותר של התנהגויות סטייה. לא נמצאו מתאמים מובהקים בין 

התנהגויות הסטייה למשתנים שונים המייצגים את המצב כלכלי. 

מממצאי המחקר עולה כי המידה שבה מחזיק הנער או דוחה את "ערכי המעמד הבינוני" הינה משתנה משמעותי בהסבר 
התנהגויות הסטייה. משתנה זה יחד עם המשתנים הסוציו-דמוגרפים כ-% 37 מהשונות המוסברת של הסטייה החברתית.

המעמד  ל"ערכי  גבוהה  חשיבות  הקניית  באמצעות  הסטייה  מהתנהגויות  חלק  לפחות  למנוע  ניתן  כי  עולה  מהמחקר    
הבינוני" בקרב בני הנוער, ערכים כמו: הישגים, אמביציה, הצלחה בלימודים, רכישת השכלה גבוהה, תכנון וניצול יעיל 

של הזמן הפנוי, תכנון העתיד, דחיית סיפוקים, השגת מעמד כלכלי גבוה וסטאטוס חברתי, וכד' .

ממצאי המחקר מעודדים בדיקה מעמיקה יותר של ההיבטים בתמיכה ההורית, אשר תורמים להטמעת ערכי המעמד 
הבינוני ובכך משמשים כבלם להתנהגויות סטייה, ומזמינים מיפוי של האופי  הספציפי של הרגשות השליליים המתעוררים 
עקב חוויית הלחץ ההורי והפער בערכים. כמו כן, הממצאים מזמינים את בחינת האופן שבו מוטמעים ערכי המעמד 

הבינוני בקרב בני הנוער, ואת השפעותיהם של הלחץ והתמיכה על היבט ספציפי זה. 

ההורות  הנוער,  בתחום  היומיומית  הפרקטיקה  על  הממצאים  של  אפשריות  השלכות  מגוון   נידונות  זו  עבודה  בסיום 
והחינוך, ומועלות המלצות ליישום התובנות ולמחקרי המשך בתחום. 
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 ספר חדש לד"ר גבי קאבליון ופרופ' אפרת שהם
ד"ר גבי קאבליון מלמד במכון שנים רבות קורסים 

בפסיכופתולוגיה וסחר בבני אדם 

בישראל,  חברתית  סטייה  של  חברתית  הבניה  של  בצורות  עוסק  זה  ספר 

חברה פוסט-מודרנית, פוסט-תעשייתית וגלובלית. בין הנושאים הנדונים: 

רוז  קדם,  הודיה  )למשל:  ילדים  רצח  קורידו(,  האחים  )למשל:  פדופיליה 

פיזאם(, רצח משפחות ונשים )למשל: משפחת סלומון, מייקל פישר(, שוד 

האוס  סלע,  בני  )למשל:  אונס  קופרמן-סגל(,  אילן  לייבוביץ,  רוני  )למשל: 

חן,  רצון, אליאור  גואל  )כת השטן,  וזרמים דתיים  בקיבוץ שומרת(, כתות 

משפחת א' בירושלים(, אלימות במשפחה והתעללות בילדים )למשל: אלימות בקרב העדה אתיופית(, 

זנות וסחר בנשים. 

ספר זה מתמקד בתגובה פורמאלית ובלתי פורמאלית לפשיעה ועבריינות כמו כן בהבניה תרבותית 

של צורות אחרות של סטייה שלא עומדות במוקד מערכת אכיפת החוק הישראלית. מודגש תפקיד 

התפקיד  סוטים.  של  ועלילות  דמויות  מבנה  שהאינטרנט  הדרך  ונדונה  הדיגיטלית,  התקשורת 

האקטיבי שך קהל הגולשים  בבלוגים, טוקבאקים, פייסבוק וכד', כמעצב את אופי הסטייה, עומד 

גם  במוקד הספר.

בפרקים השונים נידונים המתחים בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, חילונים-דתיים, תושבי הארץ- עולים ומהגרים, 

קיבוץ-חברה רחבה, מתחים שמבנים שיח של סטייה פנימית וחיצונית. 

כמו כן, ניתוח הספר מתמקד בציר של עוצמת תגובות חברתיות, בין אם מדובר בחוסר תגובה, התעלמות, הכחשה )למשל 

)למשל כת השטן(. הגרסה העברית,  וכד'  ציד מכשפות  יתר, פאניקה מוסרית,  לבין אם מדובר בתגובת  בנשים(,  סחר 

שתצא לאור בהוצאת "רסלינג", תשים דגש רב במאפיינים של החברה הישראלית בעשורים האחרונים, כמקרה בוחן 

והשוואה עם חברות מערביות אחרות.   

ספרים חדשים

מחקרים במכון:
 מחקר בנושא: 

עמדותיהם של קורבנות עבירה לגבי לגיטימיות המשטרה - גב' גלי אביב

רבים  רחבה.  לפופולריות  האחרונים  העשורים  בשני  זכה  החוק  אכיפת  לגופי  ביחס  הציבור  עמדות  בתחום  המחקר 

מהמחקרים עסקו בשאלת הלגיטימציה של החוק ושל כוחות השיטור כמפתח לשיתוף פעולה של הציבור עם המשטרה, 

בהתבסס על מודל הלגיטימציה של טום טיילר )Tom Tyler(. לפי המודל, עמדות הציבור כלפי המשטרה נשענות על שני 

הרחב,  הציבור  לעמדות  התייחס  בתחום  היעילות. מרבית המחקר  ותפיסת  הוגנות ההליך  תפיסת  עיקריים:  מנבאים 

ונמצא כי באופן גורף, מרכיב הוגנות ההליך הוא הראשון במעלה בתהליך העיצוב של עמדות כלפי כוחות אכיפת החוק. 

בשנים האחרונות התמקד המחקר העוסק בעמדות אלו באוכלוסיות ייחודיות, כגון מיעוטים, אסירים ואזרחים הנתונים 

לאיומי טרור. גם בקרב אוכלוסיות אלו חזר ובלט תפקידה של הוגנות ההליך כמנבא המרכזי של לגיטימציה. 

מרכזי  מחקרי  כגוף  הויקטימולוגיה  תחום  ומתחזק  הולך  חוק,  אכיפת  מערכת  כלפי  ועמדות  ללגיטימציה  במקביל 

בקרימינולוגיה. שאלת הפשיעה מבעד לעיניהם של הקורבנות מנתבת חשיבה ועשייה מחקרית רבה, אשר נפגעי העבירה 

עומדים במרכזה. 

המחקר הנוכחי מבקש לשלב שני גופי ידע מרכזיים אלה בקרימינולוגיה, ולהתבונן לראשונה בתהליך עיצוב העמדות 

ביחס למשטרה מבעד עיניהם של קורבנות עבירה. הכתיבה בתחום הויקטימולוגיה עשויה להוביל לתפיסה כי מקומה של 

היעילות כמנבא לגיטימציה יתעצם בקרב אוכלוסייה ייחודית זו, הזקוקה כל כך לטיפול אפקטיבי מצד המשטרה ואשר 

שיתוף פעולה מצדה מהווה מרכיב חיוני ביכולת המשטרה לפעול ולבצע את עבודתה. באמצעות סקר מקיף שכלל כ-4000 

נבדקים, מהם 470 קורבנות עבירה, ביקשתי לבדוק האם מקומם של הוגנות ההליך ויעילות כמנבאי לגיטימציה נשמר 

גם בקרב קורבנות, או שמא מדובר בקבוצה ייחודית בעלת קשר נבדל עם כוחות אכיפת החוק.
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ממצאי המחקר מצביעים על כוחו של מודל הלגיטימציה מחד, ועל ייחודיותה של קבוצת הקורבנות 

מאידך. באופן גורף, נמצא כי עמדות קורבנות כלפי המשטרה נמוכות מאלה של הציבור הכללי. בעוד 

שמקומה של הוגנות ההליך נשמר כמנבא מרכזי, הרי שחשיבותה של היעילות בקרב נפגעי עבירה 

בנוסף, למרות מקומה המרכזי של הוגנות ההליך,  יותר מאשר בכלל הציבור.  חזקה ומשמעותית 

נמצא כי יעילות היא המרכיב שבכוחו לשפר באופן משמעותי את עמדות הקורבנות כלפי המשטרה.

חשיבותו של מרכיב הוגנות ההליך הפכה בעשורים האחרונים לעבודה מחקרית, ההולכת וקונה לה 

חזקה גם בשטח. המחקר הנוכחי מצביע על כך שמרכיב זה אינו מאבד מחשיבותו גם בקרב קורבנות 

עבירה, אך מציע תפיסה חדשה, לפיה ליעילות השפעה לא פחותה על היכולת לשפר את עמדות נפגעי 

העבירה ביחס למשטרה. מסקנות אלה עשויות להיטיב את יכולותיה של המשטרה בהתמודדות עם 

נפגעי עבירה, ולהניח בידיה כלי משמעותי לשיפור הלגיטימציה ויצירת שיתוף פעולה, החיוני כל כך 

מול אוכלוסייה זו. 

 מחקר בנושא: 
לגיטימציה של כוחות אכיפת החוק בסיטואציה של מחאה 

פוליטית - המקרה של המחאה החברתית בישראל - גב' גלי פרי

מחאה פוליטית, כלי אזרחי מרכזי בחברות דמוקרטיות, הולכת ותופסת בשנים האחרונות מקום 

 Occupy Wall" משמעותי בעיסוקם של כוחות אכיפת החוק. המחאה החברתית, ובמרכזה תנועת

street" שהתעוררה בלבו של המשבר הכלכלי בארה"ב , קנתה לה חזקה במדינות אירופיות רבות 

והולידה הפגנות אלימות ששינו מן היסוד את היחס למשטרה במקומות שונים בעולם. 

שיטור הפגנות חברתיות מעמיד את כוחות אכיפת החוק בסיטואציה ייחודית ומורכבת, הדורשת שמירה קפדנית על סדר 

ציבורי במקביל להכלה של זכותו הדמוקרטית הבסיסית של אזרח להביע את עמדתו. האופן בו תופס האזרח המפגין 

את המפגש עם כוחות אכיפת החוק עשוי להשפיע על עמדותיו כלפי המשטרה, על מידת הלגיטימציה שהוא מייחס לה 

ועל נכונותו לשיתוף פעולה. הספרות העוסקת בשיטור הפגנות מצביעה על כך שעמדות המפגין ביחס למשטרה עשויות 

להשפיע לא רק על מהלכה של ההפגנה הספציפית, אלא על התפתחותן של תנועות חברתיות והפגנות עתידיות.

במודל  רבות  עסק  האחרונים  העשורים  בשני  החוק  אכיפת  מערכת  כלפי  העמדות  בתחום  המשמעותי  המחקר  גוף 

ביחס  האזרח  עמדות  גיבוש  בתהליך  עיקריים  מנבאים  שני  על  המצביע   ,)Tom Tyler( טיילר  טום  של  הלגיטימציה 

למשטרה: הוגנות ההליך מחד ויעילות מאידך. חשיבותה של הלגיטימיות כמאפשרת תפקוד יעיל של כוחות אכיפת החוק 

ושיתוף פעולה של אזרחים, ומקומם של המנבאים בתהליך עיצובה שב ועלה במחקרים רבים ובקרב קבוצות אוכלוסייה 

שונות, אך טרם נבדק בסיטואציה ייחודית של מחאה פוליטית.

"Occupy Israel", תנועת הבת  ומרתק של מחאה חברתית.  ייחודי  ישראל מקרה  בשנתיים האחרונות הציגה מדינת 

ולא  שקטה  מחאה  שבין  הציר  על  נע  מהלכן  אשר  הפגנות,  ממאה  למעלה  זו  בתקופה  הובילה  העולמית  המחאה  של 

ובעשרות מעצרים.  לפיזור הפגנות במרכזי ערים  בנזק לרכוש, שימוש באמצעים  אלימה להפגנות אלימות שהסתיימו 

המחקר הנוכחי עושה שימוש במחאה בישראל כמקרה בוחן לבחינת עמדות ציבור המפגינים כלפי כוחות אכיפת החוק 

והלגיטימציה שלה, וההשפעה של עמדות אלה על הנכונות לשיתוף פעולה עתידי.

המחקר הקיף כ-350 מפגינים בלמעלה מ-30 הפגנות בין מרץ לספטמבר 2012, וכלל ניתוח כמותני ואיכותני של תצפיות, 

שאלונים, ראיונות עומק וטקסטים כתובים מרשתות חברתיות. ממצאים ראשוניים מהניתוח האיכותני מצביעים על 

הבדלים משמעותיים באופי המפגש עם המשטרה ועמדות המפגינים בין הערים השונות ובין הפגנות ששוטרו בידי גופים 

נבדלים העוסקים באכיפת חוק, ביניהם כוחות צבא ושיטור עירוני. בנוסף, בולטת מרכזיותו של מרכיב השקיפות במפגש 

עם המשטרה כגורם מכריע בתהליך עיצוב העמדות. המשך ניתוח הממצאים ירחיב את הידע על עמדותיהם של מפגינים 

האזרחים  כלל  זכויות  על  שמירה  תוך  הפגנות  שיטור  של  המורכב  בתהליך  לסייע  ועשוי  החוק,  אכיפת  לכוחות  ביחס 

בחברה דמוקרטית.
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מפגשים, כנסים וועדות

סדנת מחקר בנושא: "חידושים מחקריים כתגובה 
למחקרים בנושאים פשיעה ואכיפת חוק" - 

אוניברסיטת אובייאדו - ספרד

וייסבורד, פרופ'  דיוד  בין התאריכים 15-17 לאוקטובר 2012 הוזמנו פרופ' 

מימי אייזנדשטדט, ד"ר באדי חסייסי וד"ר טלי יונתן זמיר להשתתף בסדנת 

מחקר באוניברסיטת אוביידו )Oviedo( שבספרד. נושא הסדנה היה: 

RESEARCH INNOVATIONS AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES 
OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: COMPARATIVE 
CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE OF ISRAEL AND SPAIN

במהלך הסדנה, שארכה כשבוע, הציגו חברי המכון את המחקרים שלהם בנושאים של: פשע ומקום, 

מיעוטים ופרופיילינג, שיטור וצדק פרוצודורלי, תרבות ואכיפת החוק ופשע והגירה. מלבד מרצים 

מהתביעה  נציגים  בסדנה  השתתפו  וגרנדה,  אוביאדו  מאוניברסיטת  ומשפטים  בקרימינולוגיה 

והמשטרה בספרד. באמצעות מפגשים כאלו משמר המכון את המוניטין המחקרי שלו ומחזק את 

הקשרים עם הקהילה הבינלאומית.

 - מלבורן  אוניברסיטת   - "הגירה"  בנושא:  מחקר  סדנת 
אוסטרליה

בפברואר השנה, פרופ' מימי אייזנשטדט נסעה עם משלחת של האוניברסיטה העברית 

לסדנת מחקר משותפת בין האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת מלבורן באוסטלריה. 

המשלחת כללה מרצים מפקולטות שונות מירושלים , ביניהם תומר ברוידא ממשפטים.  

במהלך הביקור, חברי המשלחת נפגשו עם קולגות מאוניברסיטת מלברון ולמדו ביחד 

סוגיות שונות. פרופ' אייזנשטדט הייתה חלק מקבוצת מחקר , אשר התמקדה בתחום 

של הגירה: היבטים חברתיים, פסיכולוגיים, משפטיים וקרימינולוגיים. במהלך הביקור 

משפטי  החברתי-  היחס  מהגרים,  של  אזרח  זכויות   ביניהן  מגוונות,  סוגיות  נידונו 

למהגרים ולפליטים והאסטרטגיות שפותחו בכדי להתמודד עם תופעת ההגירה החדשה 

במהלך  שהתפתחו  והפרקטיקות  האלה  השונים  ההיבטים  בין  השוואות  נערכו  הזאת. 

השנים באוסטרליה ובישראל. נמצאו קווים משווים רבים שמקורם בעיקר בכך ששתי 

הגירה  גלי  עם  בעידן חדש, מתמודדות  וכיום  הגירה  החברות הוקמו כחברות קולטות 

אשר שונים באופיים מהאוכלוסיות שהגיעו אליהן בזמן הקמתן ומהווים אתגר מורכב למערכות המשפט, אכיפת החוק, 

הבריאות , החינוך והרווחה. 

כנס של הקרן הלאומית האמריקאית למדע בנושא: "תרגום זכויות האדם לפרקטיקה"

ד"ר ג'וש גצק'ו הוזמן להציג את מחקרו על השפעת ההתדיינות של רפורמות בכליאה על מערכת הכליאה האמריקאית 

בכנס בינלאומי שהתקיים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת אריזונה בחסות הקרן הלאומית האמריקאית למדע. 

של  התדיינות  ופוליטיות.  אזרחיות  זכויות  ביישום  התמקדות  תוך  לפרקטיקה  האדם  זכויות  תרגום  היה  הכנס  נושא 

רפורמות במערכת הכליאה התבסס בעיקר על הגנה על אסירים מ"ענישה אכזרית ויוצאת דופן" – זכות שהובטח על 

פי התיקון השמיני של החוקה האמריקאית. מחקרו של ד"ר גצק'ו הראה כי לא רק שברוב המקרים ההתדיינות כשלה 

בהשגת מטרותיה, לעיתים אף הייתה לה השפעה הפוכה לזו שרצו מגישי התלונות. לדוגמא, נמצא כי לא רק שתביעות 

שהוגשו על מנת להקל על הצפיפות בבתי הכלא לא הצליחו בפועל להשפיע על המצב בכלא; תביעות אלו נוצלו על ידי 

פוליטיקאים ופקידים בכלא במאמצם להחמיר בענישה. הם השתמשו בתביעות אלו לקדם את הגדלת הקיבולת בכלא 

שאפשר את הצמיחה העצומה בכליאה שהתרחשה בתקופה זו בארצות הברית. ההיסטוריה של ההתדיינות של רפורמות 

בכליאה מספרת סיפור זהיר על איך החלטות בית המשפט שמטרתם קידום זכויות אדם לעיתים מפורשות ומנוצלות 

בדרכים לא צפויות. 
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מלגת פולברייט -  אייסף  2012-2013 שומרון מויאל
לאחרונה השלים מר שומרון מויאל את עבודת הדיסרטציה שלו בנושא אי-ציות, מחאה ואלימות 

החל  לימודיו  השלמת  עם  וייסבורד.  דייוויד  ופרופ'  חוסייסי  באדי  ד"ר  של  בהנחייתם  פוליטיים, 

ללימוד  שומרון  ייצא   2013 ינואר  ובחודש  חיפה,  באוניברסיטת  פוסט-דוקטורט  בלימודי  שומרון 

בתר-דוקטורט באוניברסיטת פנסילבניה. שומרון מעורב כיום בפרויקטים מחקריים שונים בתחום  

פרוצדוראלי  וצדק  ובני-נוער,  בילדים  ומינית  פיזית  פגיעה  פוליטיים,  ואלימות  מחאה  הענישה, 

בהתנהגות המשטרה. שומרון זכה במענק "פולברייט-אייסף" היוקרתי לשנת 2012/2013, המוענק 

מידי שנה למועמד אחד או שניים מבין כלל המתמודדים, הזוכה לדירוג הגבוה ביותר בקריטריונים 

של הצטיינות אקדמית, פעילות חברתית וכושר מנהיגות מוכח בפעילות זו. בשנים האחרונות פעל 

ייעוץ  מתן  על-ידי  היתר  בין  גבוהים,  ללימודים  להמשיך  מהפריפריה  סטודנטים  לעידוד  שומרון 

ובניית  "אייסף;"  עמיתיי  לסטודנטים  והסטטיסטי  המתודולוגי  בתחום  אישית  והנחייה  אקדמי 

והנחיית המחזור הראשון של התכנית "עם הפנים לפריפריה" באוניברסיטה העברית.

מלגת פדרמן - גלי פרי וגבריאלה סוסינסקי
זכו השנה במלגה מטעם משפחת  וגבריאלה סוסינסקי, תלמידת MA במסלול המחקרי  דוקטורנטית במכון  פרי,  גלי 

ז''ל.  פדרמן  דודו שמואל  ולזכר  ז"ל,  פדרמן  יקותיאל  אביו  לזכר  פדרמן הקדיש את תרומת משפחתו  מיכאל  פדרמן. 

כיהן  רבות  שנים  הכלכלית.  לצמיחתה  חשובה  תרומה  ותרם  ישראל  מדינת  של  לפיתוחה  רבות  פעל  פדרמן  יקותיאל 

בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית ותרם בנדיבות למחקר, למלגות, לתשתיות וכן להקמת הקתדרה למלונאות. 

את ידידותו ומסירותו הנחיל יקותיאל פדרמן למשפחתו. בנו מיכאל משמש סגן יושב ראש חבר הנאמנים והוא מעורה 

בפועלה של האוניברסיטה וממשיך את מסורת הנדיבות של אביו. 

המחאה  של  המקרה  פוליטית:  מחאה  של  בסיטואציה  הביטחון  כוחות  של  בלגיטימציה  עוסק  פרי  גלי  של  מחקרה 

קיימים הבדלים ברמת הפחד מפשיעה של  עוסק בשאלה האם  גבריאלה סוסינסקי  ומחקרה של  בישראל,  החברתית 

תושבים המתגוררים ברחובות שונים של אותה שכונת מגורים.

מלגת פדרמן נועדה לתמוך במחקרים עיוניים שמרכזם בישראל, כדי לאפשר לתלמידים מצטיינים להקדיש את מלוא 

זמנם למחקר ולכתיבה.

מלגת נשיא לשנה"ל תשע"ג– תמר ברנבלום
מלגת נשיא ניתנת מדי שנה לדוקטוראנטים מצטיינים, המלגה ניתנת ל-3 שנים, בהתאם להתקדמות בעבודת הדוקטוראט. 

שני תלמידים בלבד נבחרו מכלל תלמידי המכון לקרימינולוגיה והפקולטה למשפטים  וגב' תמר ברנבלום זכתה במלגה 

באופן  כרוך  ובסטייה  בפשיעה  שהעיסוק  כיוון  האינטרנטי".  במרחב  וקורבנות  "פשיעה  בנושא:  שעוסק  מחקרה  בשל 

הדוק בשאלת ההתמודדות עם תופעות אלו ובאופני הפיקוח והתגובה החברתית ביחס אליהן, עוסקת עבודת הדוקטורט 

של תמר, באינטרנט כמרחב לפיקוח חברתי על פשיעה וסטייה ובוחנת את הנושא מנקודת מבטם של מנהלי אתרים. תוך 

שימוש בשיטות מחקר כמותניות ואיכותניות מבקשת תמר לבחון את התפתחות הפרקטיקות לפיקוח חברתי ולהסדרת 

הגלישה ברשת כאשר נתקלים בפעילות סוטה ו/או אלימה בעקבות השימוש ברשת ו/או באמצעותה. מטרת המלגה היא 

לעודד את פועלם של חוקרים מצוינים.
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זר ברכות

• לד"ר ברק אריאל על הצטרפותו לסגל המכון לקרימינולוגיה	
• לד"ר היידי הרפז על קבלת תואר דוקטור	
• לד"ר שומרון מויאל על קבלת תואר דוקטור	
• לד"ר ברק אריאל על הולדת הבן	

פרס מייבר - גלי פרי

גב' גלי פרי, תלמידת דוקטוראט במכון  זכתה 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 ושמש 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 ירושלים".  עיקר  עיסוקו  היה  התמודדות  עם  פשיעה,  ובהמשך  הוא  פעל  

רבות  בתחום  שיקום  האסירים,  מתוך  הבנה שהדבר חיוני לבריאות החברה.

מצטיינים  בתלמידים  לתמוך  נועד  שמו  על  הפרס  מחלה.  לאחר   ,1984 בשנת  נפטר  מייבר  ישראל 

להשלים את עבודתם המדעית במטרה לקדם את היכולת של החברה לזהות, להבין ולהתמודד עם 

הפשיעה בישראל.

הפרס הוענק לגב' גלי פרי על מחקרה בנושא "לגיטימציה של כוחות הביטחון בסיטואציה של מחאה 

פוליטית – המקרה של המחאה החברתית בישראל". הפרס הוענק ע"י ד"ר יואב מייבר ואשתו רון.
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