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דבר ראש המכון
למורי ותלמידי המכון שלום רב,

אני שמח לקדם את פניכם מעל במת הקרימינתון עם פתיחת שנת הלימודים החדשה במכון לקרימינולוגיה.  
שיוצרות  הסדר  וחוסר  הבלבול  נמנע  ובכך  כסדרה  נפתחה  תשס"ט  הלימודים  שנת  השביתה,  איומי  למרות 

שביתות מכל סוג שהוא.

לנו  יש  שעברה,  בשנה  גם  כמו  השנה,  וותיקים.  חדשים  סטודנטים  כ-130  עם  השנה  את  לפתוח  שמחים  אנו 
קבוצת סטודנטים הלומדים במסלול MA משולב עם המחלקה לעבודה סוציאלית. ובנוסף, יש לנו גם קבוצה 

.BA/MA חדשה של תלמידי

אנו מתכננים לקיים השנה פגישה כללית, בה נדון במסלולי הלימוד ובהתאמתם לצרכי הסטודנטים, ואני מקווה 
שתשתתפו באירוע זה. חשוב לנו לשמוע מהסטודנטים והמורים שלנו, ואנו מעוניינים שתיקחו חלק בצמיחת 

המכון. בעתיד הקרוב נעדכן אתם בדבר מיקום ומועד הפגישה.

לפגוש  מצוינת  הזדמנות  הייתה  זו   .15.12.08 בתאריך  שהתקיים  השנה,  פתיחת  באירוע  לראותכם  שמחתי 
סטודנטים נוספים ואת סגל המכון בסביבה בלתי פורמאלית, ולחגוג את פתיחת שנת הלימודים – הישג לא 

מבוטל השנה!

אני רוצה לנצל אגרת זו להעלות מספר נושאים שעשויים לסייע לכם במהלך הלימודים במכון: 

הודעות שוטפות בנושאי הוראה וציונים מתפרסמות באתר הפקולטה למשפטים ובאתר המכון   .1
לקרימינולוגיה. עיינו באתר בקטגוריה "חדשות ואירועים" כדי להתעדכן. גם הנחיות וחומר קריאה 

 לקורסים השונים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפקולטה למשפטים:
htpp://mishpatim.mscc.huji.ac.il/newsite

בשאלות בנושא ההוראה יש לפנות לגב' ירדנה שוחט במזכירות לקבלת התלמידים.       
שעות הקבלה:  יום א' 12:00-14:30, ימי' ב'-ה' 10:00-13:00 טל: 588-2545        

במכון ישנה מסורת של יחסים בלתי פורמליים בין התלמידים וצוות המורים. יחד עם זאת הנכם מתבקשים לפנות למורים   .2
השעות  בין  כהן,  בלהה  גב'  המכון  במזכירת  להיעזר  ניתן  הצורך  בשעת  אתם.  פגישה  מראש  לתאם  או  הקבלה  בשעות 
08:00-14:00 טל': 588-2502 - 02  ובגב' מירי מסקל, עוזרת לענייני הוראה, טל': 02-588-0485, בימים ב' ו-ד'  בין השעות 

09:00-14:00 ובימים א', ג', ה' בין השעות 09:00-12:30.

הנכם מתבקשים לעיין היטב בשנתון הפקולטה  ובאתר המכון באינטרנט לגבי הכללים  והתקנות המחייבים את תלמידי   .3
השיעורים  בכל  מלאה  נוכחות  על  מאד  מקפידים  אנו  השיעורים.  מן  אחד  בכל  המוטלות  בחובות  היטב  עיינו  המכון. 

והסמינרים. שימו לב כי מרצה רשאי לבטל את השתתפותו של תלמיד בקורס  בשל היעדרות.

לימודי המ.א. בקרימינולוגיה מחייבים שימוש תכוף בספרייה. אנו עושים כמיטב יכולתנו שחומר הקריאה הדרוש יימצא   .4
על המדפים. הספריות העומדות לרשותכם הן: ספריית הפקולטה למשפטים: החלק הקרימינולוגי בספריה הנו בתהליך 
מתמיד של הרחבה. חומר הקריאה שהוא חובה מצוי באגף השמור. ספריות נוספות בהן נמצאים חומרים הקשורים לפשיעה  
וסטייה הן: ספריית ביה"ס לעבודה סוציאלית וביה"ס לחינוך, הנמצאות במבנה אחד והספרייה המרכזית של קמפוס הר-

הצופים, הממוקמת בין הפקולטה למדעי החברה והפקולטה למדעי הרוח.
 

לרוב המורים במכון אתר אלקטרוני עבור הקורסים אותם הם מלמדים. באתרים אלו מרוכז המידע הקשור לקורס )כולל   .5
חומר קריאה(, דבר המקל מאד על התלמידים. מומלץ לברר בכל קורס את דבר קיומו של אתר כזה ולהיעזר בו לאורך כל 

השנה.   
 

מלבד תוכנית הלימודים הרגילה, מקיים המכון ימי עיון וכנסים שונים, המהווים מסגרת לדיון בנושאים עכשוויים שאינם    .6
זוכים לכיסוי הראוי בחומר הלימודים הרגיל. אנא התעדכנו לגבי ימי העיון באמצעות אתר האינטרנט.

ראו הנחיות בשנתון בקשר לזכאות לסדור מיוחד בבחינות בגלל קשיי למידה.  .7

בברכה, ובאיחולי הצלחה בלימודים,

פרופ' דיויד וייסבורד
ראש המכון
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תאריכים חשובים

אורחים במכון

28.12.08 ............................ חופשת חנוכה

8.2.09 ............................ סיום סמסטר א'

פתיחת סמסטר ב'.......................... 8.3.09

ימי שינויים במערכת הקורסים.... 8-19.3.09

חופשת פורים.......................... 10-11.3.09

5-17.4.09 ............................ חופשת פסח

ערב יום הזיכרון........................... 27.4.09

יום הזיכרון ויום העצמאות......... 28-29.4.09

יום הסטודנט.............................. 21.5.09

28-29.5.09 ....................... חופשת שבועות

סיום סמסטר ב' .......................... 19.6.09

בשנת תשס"ט עתידים להתארח במכון מספר חוקרים מוכרים וידועים בתחום הקרימינולוגיה.

 בחודש ינואר יגיע למכון Dr. Arie Blokland חוקר מאוניברסיטת NSCR	  בהולנד.

דר' בלוקלנד יגיע במסגרת תכנית חילופי מרצים מחו"ל. תחומי מחקרו כוללים: התפתחות 

ההתנהגות העבריינית, עבריינות מין בקרב בני נוער וגישות שונות להבנת עבריינות 

  	Prof.( ,אורח נוסף אשר יגיע גם הוא בחודש ינואר במסגרת תכנית החילופין הוא פרופ' טוד קלייר

 Todd Clear(, מאוניברסיטת John Jay, ניו יורק. 

 פרופ' קלייר יעביר שתי הרצאות, האחת בנושא:

 "The Debate about Mass Incarceration in the United States" 

 והשנייה בנושא:

"Understanding the Effects of Mass Incarceration on Communities"

החודש מגיע למכון Prof Gerben Bruinsma	  מאוניברסיטת ליידן, פרופ' ברוינסימה מנהל מרכז 

מחקר ב NSCR , והוא מגיע למכון כדי לקדם מספר פרויקטים משותפים עם סגל המכון.

http://law.huji.ac.il : ניתן להתעדכן במועדי ההרצאות במזכירות המכון או באתר



מחקרים במכון
מחקר בנושא : "השפעת שיטור הטרור על המשטרה, על יעילות המשטרה בלוחמה 

בפשיעה, ועל עמדות הציבור כלפי המשטרה: הניסיון הישראלי"
מאז פיגועי הטרור שהתרחשו ב- 11 בספטמבר 2001 בארה"ב, משטרות רבות ברחבי העולם הגבירו את 
מעורבותן ואת הדגש שניתן בעבודתן על לוחמה בטרור ושמירה על ביטחון הפנים. משטרת ישראל עסקה 
במניעת טרור ובשמירה על ביטחון הפנים כבר מ- 1974, ואולי אף קודם לכן, והתמודדה מאז עם אינספור 
רבות  מרובה, שאלות  אף השקעת משאבים  ועל  זאת,  עם  אינתיפאדות.  במהלך שתי  ופיגועים  התראות 
עומדות פתוחות בכל הנוגע לתפקידה של משטרת ישראל בפרט, ומשטרות בעולם הדמוקרטי בכלל, בכל 

הנוגע למלחמה בטרור. 
בארץ,  טרור  שיטור  בנושא  מחקר  לקרימינולוגיה  במכון  מתנהל  האחרונות  השנים  שלושת  במהלך 
פרי,  סימון  ד"ר  חסיסי,  באדי  ד"ר  חלק  לוקחים  אף  במחקר  וייסבורד.  דיוויד  פרופ'  של  הנחייתו  תחת 
ה:  של  מרכז   ,START Center ה-  ע"י  כיום  ממומן  המחקר  אביב.  וגלי  יונתן  טל  והדוקטורנטיות 
Department of Homeland Security, העוסק במחקרים במדעי החברה הנוגעים ללוחמה בטרור, וע"י 

ה- National Institute of Justice האמריקאי, המקביל למעשה למשרד לביטחון הפנים בארץ. 
 Criminal Justice and“ המאמר הראשון שנכתב במסגרת הפרויקט הוכן עבור כרך מיוחד של כתב העת
Behavior”. במאמר זה מתואר המודל של משטרת ישראל להתמודדות עם הטרור, כולל שלושת מעגלי 
לשיטור  הנוגע  בכל  המרכזיות  השאלות  המחברים  מעלים  בנוסף,  בהם.  הכרוכות  והפעולות  ההתערבות 
יעילות  לבחון  ביותר  הנכונה  יעילותו של המודל הישראלי לשיטור טרור? מהי הדרך  טרור. למשל, מהי 
מודל שכזה? מהן "תופעות הלוואי" של מעורבות משטרתית רבה בלוחמה בטרור? למשל, מהי המשמעות 
מבחינת חלוקת תקציבים, כולל זמן וכוח אדם? מהי המשמעות מבחינת הלוחמה בפשיעה, מבחינת נכונות 

הציבור לדווח למשטרה, ולשתף עמה פעולה בתחום זה? מהי ההשפעה על אופי השוטר הישראלי? מהי המשמעות מבחינת 
יחסי המשטרה עם האזרחים, בקרב אוכלוסיית הרוב כמו גם בקרב אוכלוסיות מיעוט? 

על  הפנים  בביטחון  ישראל  משטרת  של  הרבה  למעורבותה  שיש  הפוטנציאליות  בהשפעות  מתמקד  המחקר  זה  בשלב 
המשטרה עצמה. למשל: האם מעורבות רבה בלוחמה בטרור מצמצמת את יעילות המשטרה בביצוע תפקידיה האחרים, 
כלפי  הציבור  עמדות  על  בטרור  בלוחמה  ישראל  הרבה של משטרת  מעורבותה  כיצד משפיעה  בפשיעה?  הלוחמה  כגון 

המשטרה? 
ממצאים ראשונים מהמחקר, אשר עולים על הכתב בימים אלו, מעוררים עניין רב. ראשית, נראה כי מידת איום הטרור 
עמה מתמודדת תחנת משטרה מסוימת הנה בעלת השפעה על אחוז התיקים הגלויים באותה תחנה )"תיק גלוי" הנו למעשה 
תיק חקירה שבסופו זוהה העבריין. אחוז התיקים הגלויים מהווה את אחד המדדים ליעילות המשטרה בפעילויותיה(. 
נמצא כי, באופן כללי, רמות איום טרור גבוהות יותר מובילות לאחוז גילויים קטן יותר. אנו משערים כי מקור התופעה 
הוא בפחות מיקוד בעבריינות "קלאסית" מצד המשטרה, כאשר רמת איום הטרור גבוהה. עם זאת, נמצא אפקט נוסף 
של אינטראקציה בין האופי האתני של היישוב וחומרת האיום. עפ"י אינטראקציה זו, ככל שרמת איום הטרור עולה 
בישובים ערבים אל מול ישובים יהודים, אחוז התיקים הגלויים עולה. עם כי ממצא זה עדיין נבדק, הוא מעלה שאלות 

חשובות לגבי כיצד שיטור מושפע באופנים שונים בישובים יהודים מול ישובים ערבים בארץ. 
ממצאים מעניינים נוספים עולים בכל הנוגע לקשר בין מידת מעורבות המשטרה בלוחמה בטרור ועמדות הציבור כלפי 
המשטרה. עמדות הציבור כלפי המשטרה הנן בעלות חשיבות מרובה בכל הנוגע לנכונות הציבור לשתף פעולה עם המשטרה 

ולסייע לה בביצוע תפקידיה. מניתוח עמדות האוכלוסייה היהודית הבוגרת בארץ לאורך 
זמן, עולה כי קיימים הבדלים מובהקים בעמדות רבות בין שלוש נקודות זמן: מיד לפני 
הטרור  איום  וכאשר   ,)2002( האינתיפאדה  בשיא   ,)2000( השנייה  האינתיפאדה  פרוץ 

ובעיקר  שנבדקו,  רבות  בעמדות   .)2007( האינתיפאדה  לאחר  ביותר  הנמוכה  לרמתו  ירד 
באילו הקשורות לאמון במשטרה ובהערכות לגבי יעילותה, נמצאה עלייה מובהקת עד לשיא 

בשנת  העמדות  רבות  פעמים  האיום.  החלשות  עם  מובהקת  ירידה  ולאחריה  האינתיפאדה, 
נוספים אשר  גורמים  וישנם  יתכן  כי  נמוכות מאילו שנראו בשנת 2000. אם  2007 נמצאו אף 

השפיעו על עמדות הציבור כלפי המשטרה במהלך העשור האחרון, נראה כי למעורבות המשטרה 
בלוחמה בטרור השפעה משמעותית. נראה כי עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, בטווח הקצר חלה 

עליה משמעותית בעמדות הציבור כלפי המשטרה ובתפיסות לגבי יעילותה והלגיטימיות שלה. עם 
זאת, מדובר בהשפעה קצרת-מועד. בטווח הארוך עמדות הציבור חזרו לרמותיהן הקודמות, ואף ירדו 

נמוך מכך. 
למחקר מתוכננים שלבים נוספים, הכוללים ביצוע סקר אוכלוסיה נרחב באזורים שונים בארץ, הנבדלים 

זה מזה במאפיינים שונים כולל רמת איום הטרור, ביצוע ראיונות עומק עם נציגי אוכלוסיה ועם קציני 

משטרה בכירים בדימוס, וניתוח היסטורי של תפקיד משטרת ישראל במסגרת המלחמה בטרור.      

דבר ראש המכון

תאריכים חשובים

אורחים במכון

מחקרים במכון

מפגשים וכנסים

קרימינולוגיה בשטח...

חברי סגל מפרסמים

מענקי מחקר

פרויקטים, פרסים, 
ועדות אקדמיות 

וחברויות כבוד

זר ברכות



דבר ראש המכון

תאריכים חשובים

אורחים במכון

מחקרים במכון

מפגשים וכנסים

קרימינולוגיה בשטח...

חברי סגל מפרסמים

מענקי מחקר

פרויקטים, פרסים, 
ועדות אקדמיות 

וחברויות כבוד

זר ברכות

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

הפלילי."
עם פרישתו מהוראה של פרופ' שמחה לנדאו,  המכון לקרימינולוגיה עורך כנס בינלאומי בנושא :   

מלחמה, טרור ולחץ חברתי: השפעות על פשיעה  ועל מערכת הצדק הפלילי.
פרופ' לנדאו הוא אחד ממקימי המכון לקרימינולוגיה, הוא כיהן שלוש פעמים כראש המכון, וליווה את 
הקרימינולוגית  לקהילה  כן  וכמו  במכון  ולמחקר  להוראה  רבות  תרם  הוא  היום.  עד  התפתחויותיו  כל 

הארצית.
ולאורך השנים הוא לקח על עצמו גם  ניכר מעבודתו עוסק בתחומי התוקפנות, האלימות והמתח,  חלק 

תפקידים ציבוריים .

הכנס לכבודו יתקיים ב-4 מאי 2009 . בכנס ישתתפו קרימינולוגים, משפטנים וחוקרים מפורסמים מהארץ 
ומחו"ל, ביניהם: 

 Prof. Robert Agnew מהמחלקה לסוציולוגיה מאוניברסיטת אמורי, אטלנטה
Prof. Murray Strauss  מאוניברסיטת ניו-המפשיר, דורהם

Prof. Rowell Heusmann  מאוניברסיטת מישיגן

כנס בנושא : "החמרת תקריות האלימות כנגד צוותי בתי החולים"
דקירתו  מקרה  לרבות  האחרונה  בתקופה  החולים  בתי  צוותי  כנגד  האלימות  תקריות  החמרת  בעקבות 
ופציעתו הקשה של ד"ר גיא מריוס מבית החולים קפלן ברחובות , קיים אגף הביטחון של משרד הבריאות 

כנס חרום בנושא בתחילת חודש יוני 2008.
מטרת הכנס במעמד שר הבריאות הייתה לעדכן, לדווח ולתאם בין כלל הגורמים במערכת הבריאות ומחוצה לה, כמו גם, 
להעלות את המודעות ולגבש דרכי פעולה להתמודדות עם תופעה זו. בין משתתפי הכנס נכללו: הנהלות בתי"ח , הנהלות 

קופ"ח, יחידות בתחום הרפואה והבריאות, ממוני ביטחון בבתי החולים וכן גורמים נוספים.
בכנס זה הוצגו גם ממצאי מחקר עדכניים של פרופ' שמחה לנדאו ובנדלק יהודית בנושא "החשיפה לאלימות של צוותי 

חדרי המיון בישראל", שנערך ב- 25 בתי חולים כלליים בישראל.  
המחלקות לרפואה דחופה מהוות את "שער הכניסה" לכל יתר מחלקות בתי החולים. הן מאופיינות בלחץ עבודה רב, 
לאורך כל שעות היממה ובתחלופת חולים גבוהה. לפיכך, קיים בהן פוטנציאל גבוה לביטויי אלימות. ממצאי המחקר 
מראים כי 65% מכלל אנשי הצוות במחלקות לרפואה דחופה היו קורבנות לאלימות, ו- 10% היו עדים לאלימות כלפי 

אחרים. רק לגבי 25% מאנשי צוות המחלקות לרפואה דחופה לא קיים דיווח על חשיפה לאלימות.
עוד עולה מהמחקר כי בנוגע למקרי האלימות החמורים ביותר, במחצית התקריות )52%( מדובר באלימות מילולית, 
בשליש )32%( מן המקרים מדובר באיומים מילוליים וב- 16% מדובר באלימות פיזית כלפי אנשי הצוות בחדרי המיון. 
סיכויי קורבנות גדולים יותר לאלימות חמורה נמצאו בקרב אנשי הביטחון, האחיות והרופאים. רוב התקריות מתרחשות 
במשמרת הערב בהעדר תקשורת מילולית בין התוקף לקורבן, כאשר עיקר התוקפים הינם צעירים ממוצא אסיה/אפריקה 

או עולים חדשים.
ממצאי המחקר צוטטו בעתירה לבג"צ מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל כנגד משרד הבריאות )יוני 2008(, ליישום 
ההנחיות הקבועות בחוזר מנכ"ל משנת 2000 בנושא "הערכות להתמודדות מול מקרי אלימות במערכת הבריאות" וכן 

לגיבוש ויישום תוכנית חרום למיגור ולטיפול בבעיית האלימות במערך הבריאות.
בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2008 הוצגו ממצאי המחקר בפני הפורום הבכיר למנהלים בסקטור הרפואי בכפר המכביה, 

כמו כן, ביום העיון של יחידת הדין המשמעתי של משרד הבריאות בקיבוץ מעלה החמישה.  
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קרימינולוגיה בשטח...
חלק מחברי המכון פועלים במסגרות שונות בחיי היום יום, אנו מביאים כאן דוגמאות להתנסותם 

האישית בשטח.
ד"ר ברוך בר אב, מורה לסטטיסטיקה במכון לקרימינולוגיה, מנהל זו שנה שנייה מעון לנערים, הידוע בשם 'בית חנה', 
נפשיות והתנהגותיות קשות.  בני 18-14 אשר סובלים מהפרעות  ובטוח ומרכז טיפולי לנערים  מקום המהווה בית חם 
)הנערים  פתוח  קרי מהווה מקום  ולנוער,  לילד  לשרות  שייך  טיפולית אחרת. המקום  נפלטו מכל מסגרת  נערים אשר 
נמצאים מבחירה ומהבנה שהם צריכים עזרה וטיפול( ובמקרים רבים בגדר של "תחנה אחרונה" לפני מעבר למוסד סגור 
על  בעיקר  או מוסד אישפוזי-פסיכיאטרי(. התפיסה הטיפולית מתבססת  הנוער  לעבריינים השייכים לחסות  )מוסדות 
תורתו של ד"ר יחזקאל )חזי( כהן, ששימש שנים רבות כמנהל הכללי של מסגרת "בני ברית", אליו שייך המעון. גישה 
טיפולית זו אומצה בשנים האחרונות ע"י מסגרות רבות העוסקות בתחום. חלק מהנערים במעון הם בוגרי בית הילדים 

של מוסד 'בני ברית' אשר זקוקים למסגרת המשך לפני כניסתם למסגרות נורמטיביות בחברה הישראלית.
המעון מטפל בכ- 15  נערים בשנה, כבר למעלה מ-30 שנה. כולם נדרשים להשתתף במסגרות לימודים או עבודה בשעות 
הבוקר. הנערים לומדים בבתי-ספר מקצועיים או אקדמאים; חלקם עובדים כשוליות להכשרה מקצועית. השאיפה היא 

לנסות למצוא מסגרת לימודית שתוציא את המיטב מכל נער וחלקם אף מצליח לסיים תעודת בגרות מלאה. 
כל הנערים מקבלים תוכנית טיפולית אינטנסיבית ואינדיבידואלית, הניתנת ע"י צוות הפסיכולוגים ועובדים סוציאליים 

במעון. 
משפחות הנערים מהוות חלק בלתי-נפרד מהמערכת הטיפולית. כל הורה מחויב להגיע אחת לשבוע למפגש עם העובד 

הסוציאלי, כחלק מהטיפול בנער. 
במסגרת המעון, בשעות אחה"צ , הנערים משתתפים בתוכניות העשרה במעון ומחוצה לו )תכניות ספורט, מחשב, וכו'(. 

חלקם מרצים שם עונשים על עבירות שביצעו )עבודות שרות, מעצר בית וכו'( 
רובם – כ-65% - משתקמים בהצלחה )הנורמה המקובלת באירופה ובצפון אמריקה היא של 35%-30% הצלחה( חלקם 
הגדול מתגייס לצה"ל בגיל 18 ומצליח לחזור לקהילה ולנהל חיים נורמטיביים, כאשר במקרים רבים המעון עוזר לבוגרים, 

באופן לא פורמאלי, גם בחייהם לאחר יציאתם מהמעון.
כיוון שמדובר בנערים קשים ביותר, המגיעים מכל הארץ, והמעון שואף ליצור אווירה ביתית וטיפולית, קיים צוות גדול 
מאוד הכולל שני פסיכולוגים, שני עובדים סוציאליים, אם בית, אב בית, רכז, שבעה מדריכים ומדריכי לילה, טבחית, 
מנקות, כובסת ובני שרות לאומי. זאת לצד פסיכיאטר המלווה את המקום )אם כי חשוב לציין, שהשאיפה היא לנסות 
פסיכיאטריים  כדורים  אותו.  לטשטש  ולא  בו  ולטפל  החולי  את  'להציף'  מנת  על  פסיכיאטרית,  התערבות  ללא  לטפל 
ניתנים רק כאשר ברור שבלעדיהם הנער סובל או עלול לסכן את עצמו/אחרים. למען הסר ספק- ריטלין וקונצרטה אינם 

כדורים פסיכיאטריים(  ולצד חוגים חיצוניים שאנו קונים למקום. 
המעון המצא כיום ברחוב אתיופיה, אך מאילוצים שונים יעבור בספטמבר הקרוב לרחוב דגן בשכונת גילה )ניתן לראות 
בכתבות במקומונים את התנגדות השכנים למעבר שלנו, כפי שקורה בכל ניסיון להקים מוסדות ומעונות בתוך הקהילה.( 

וישנה את שמו.

כנס בין לאומי  בנושא "פיקוח ויכולת שליטה על הטרור"
ויכולת שליטה על הטרור" הכנס  בחודש אפריל 2008 התקיים בגרמניה כנס בין לאומי  בנושא "פיקוח 
התקיים במרכז הבינתחומי של אוניברסיטת בילפלד בגרמניה, וד"ר רויטל סלע שיובץ הוזמנה להשתתף בו. 
הדיון בכנס היה בשני נושאים מרכזיים: טרור ופונדמנטליזם אסלאמי במזרח התיכון, ודרכי התמודדות 
סוציולוגיה,  היסטוריה,  המדינה,  מדעי  )כגון:  שונים  דעת  מתחומי  חוקרים  השתתפו  בכנס  הטרור.  עם 
תיאולוגיה, פסיכולוגיה חברתית וקרימינולוגיה( וממדינות שונות )אירופה, ארה"ב, המזרח התיכון כולל 
איראן וסוריה(. למרות שהמוקד בכנס היה הטרור במזרח התיכון, חלק מהדיונים נסבו גם לגבי הטרור 
כיום במדינות שונות בעולם ובתקופות שונות לאורך ההיסטוריה. המפגש עם חוקרים מתחומי דעת שונים 
ומדינות שונות היווה חלון הזדמנות לפיתוח קשרי עבודה. דר סלע שיוביץ היתה החוקרת היחידה בכנס 
מישראל,  ונושא הרצאתה היה "מחבלים מתאבדים בישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה:מאפיינים, 
מגמות ודרכי התמודדות". ההזמנה לכנס הייתה בעקבות המחקר שבצעה על מאפייני מחבלים מתאבדים 

בתקופת האינתיפאדה:

 ,Sela- Shayovitz, R. )2007(. Suicide bombers in Israel: Their motivations
 characteristics, and prior activity in Terrorist Organizations. International
.Journal of Conflict and Violence, 1)2(, 160 -168  

במהלך הכנס התפרסם ראיון עם ד"ר סלע-שיוביץ גם לעיתון הגרמני "Neue Westfaelische". ובעקבות 
ההרצאה היא הוזמנה להשתתף במפגש נוסף של קבוצת חוקרים בנושא פיקוח על האלימות שהתקיים 

בחודש ספטמבר 2008 ע"י המרכז הבינתחומי באוניברסיטת בילפלד. 



Ajzenstadt, Mimi and Barak Ariel .2008. "Terrorism and risk management: The Israeli case". Punishment and 
Society 10(4): 355–374.

 
Ajzenstadt, Mimi .2008. “Women, Violence Against.” In: Kurtz, Lester (ed.) Encyclopedia of Violence, Peace 

and Conflict. San Diego CAL: Academic Press. 2nd edition: 2468-2481.

Gideon, Lior, Ruth Geva, and Sergio Herzog (alphabetic order). 2008. Traditional policing in an era of 
increasing homeland concerns: The case of the Israeli Police. In Comparative Policing: The Struggle for 
Democratization, eds. Maria Haberfeld and Ibrahim Cerrah. Los Angeles: Sage Publications.

Hasisi B. 2008. "Does Ethnic Composition Make a Difference?    
           Citizens’ Assessments of Arab Police Officers in Israel",  
           Policing and Society, (with Ron Weitzer), 18 (4): 362-376.  

Hasisi, B. 2008. "Police, Politics and Culture in a Deeply Divided  
            Society", Criminal Law and Criminology, 98 (3): 1119-
             1146.  

Bernstein D. and Hasisi, B. 2008. "Buy and Promote the National 
              Cause: Consumption, Class Formation and Nationalism   
               in the Mandatory Palestinian Society", Nations and 
               Nationalism, 14 (1): 127-150.  

Herzog, Sergio. 2008. An attitudinal explanation of biases by criminal justice agents: An empirical testing of 
defensive attribution theory. Crime and Delinquency 54(3):457-481.

Herzog, Sergio. 2008. "The lenient social and legal response to trafficking in women: An empirical analysis of 
public perceptions of seriousness in Israel". Journal of Contemporary Criminal Justice 24(3): 314-333.

Weisburd, David, Wim Bernasco and Gerben Bruinsma (Eds.).  
           (2008). Putting Crime in  Its Place:  Units of Analysis in 
           Spatial Crime Research.  New York: Springer Verlaag.

Joshua Hinkle, and David Weisburd. (2008)  “The irony of broken        
           windows policing:  A micro-place study of the relationship    
            between disorder, focused police crackdowns, and fear of 
            crime.” Journal of Criminal Justice 36:503-512.

Weisburd, David and Alex Piquero.  (2008) "Taking Stock of How 
           Well Criminologists Explain Crime: A Review of 
            Published Studies."  Crime and Justice Vol 17.
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פרויקטים, פרסים, וועדות אקדמיות וחברויות כבוד
פרס האישה הפנומינלית של אוניברסיטת קליפורניה לשנת 2008 ופרס קרן גרובר לזכויות אדם 

לשנת 2008.
ברכות לחברתנו דר' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן על זכייתה בשני פרסים יוקרתיים אלו:  

פרס האישה הפנומינלית של אוניברסיטת קליפורניה הוענק לדר' שלהוב-קיבורקיאן ביום 8 בנובמבר. הפרס מוענק 
לנשים שפעילותן היא התגלמות העשייה הפמיניסטית, פעילות התורמת לקידום החברה ולהפיכתה לחברה דמוקטית, 

צודקת ושיוויונית יותר.
דר' שלהוב קבורקיאן זכתה בפרס זה על מחקריה בנושא נשים באיזורי קונפליקט, בדגש על נשים פסלטיניות, ועל האופן 
בו החוק המקומי והחוק הבני"ל, מתמודדים עם הפגיעה בנשים ובילדים. מחקרה בנושא רצח נשים וערעורה על המינוח 

"רצח על כבוד המשפחה" השפיעו על פעילותם של ארגונים ואקטיביסטים בתחום.
פרס קרן גרובר הוענק לדר' שלהוב קבורקיאן ביום 11 בנובמבר בניו-יורק. קרן גרובר היא קרן פרטית ששמה לה למטרה 
את קידום החינוך למצויינות, צדק חברתי והשגים מדעיים התורמים לשיפור הקיום האנושי. דר' שלהוב-קיבורקיאן 
זכתה בפרס על תרומתה לקידום השיוויון בין המינים, על פועלה להפסקת האלימות נגד נשים פלסטיניות ועל מחקריה 

בנושא ההשפעה של מיליטריזציה על אלימות נגד נשים, פשיעה וניצול של עוצמה.
הפרס הוענק לדר' שלהוב-קיבורקיאן בביה"ס למשפטים באוניברסיטת קולומביה, בהמשך להרצאתה בנושא אלימות 

כלפי נשים ומערכת המשפט באיזורי קונפליקט.
הזכייה בפרסים אלו היא כבוד גדול לדר' שלהוב קבורקיאן ולמשפחת המכון לקרימינולוגיה.

חברי סגל מפרסמים



זר ברכות
	 לפרופ' דייויד וייסבורד על הולדת הנכדה דניאלה.

	 לגלי אביב על הולדת בתה רומי.
	 לדר' באדי חסייסי על הולדת הבן רם.

	 לפרופ' מימי אייזנשטדט על קבלת תואר פרופ' חבר.
	 לברק אריאל על יציאתו לפוסט דוק באוניברסיטת קיימברדג'

דבר ראש המכון

תאריכים חשובים

אורחים במכון

מחקרים במכון

מפגשים וכנסים

קרימינולוגיה בשטח...

חברי סגל מפרסמים

מענקי מחקר

פרויקטים, פרסים, 
ועדות אקדמיות 

וחברויות כבוד

זר ברכות

קרימיניתון
עריכה: מירי מסקל

מערכת מייעצת: פרופ' דיוויד וייסבורד, פרופ' מימי אייזנשטט

עיצוב גרפי: הילה צריקר

בהוצאת המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים, הר-הצופים ירושלים 91905
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פרס Joan McCord – לקרימינולוגיה ניסויית.
וייסבורד כהוקרה על  . פרס זה ניתן לפרופ'   Joan McCord וייסבורד זכה  השנה בפרס פרופ' דיויד 
תרומתו לתחום הקרימינולוגיה הניסויית. חברי הועדה הכירו במחויבותו לקידום תחום זה ומיצובו 
במקום מרכזי בשדה מחקר הקרימינולוגי. בקבלת פרס זה, מצטרף פרופ' וייסבורד לשורה של חוקרים 
מצטיינים ומובילים אשר זכו בפרס לפניו כמו: פרופ' ריצ'רד טרמבלי מאוניברסיטת מונטריאול, פרופ' 
ג'ואן  ופרופ'  פנסילבניה  ומאוניברסיטת  מקימברידג'  שרמן  לורנס  פרופ'  מקברידג',  פרינגטון  דיויד 

פטאראסליה מאוניברסיטת קליפורניה, אירוין.


