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דבר ראש המכון
שלום רב,
אני שמח להביא לעיונכם את ידיעון המכון השנתי  -הקרימינתון ,שדרכו אנו נוהגים לעדכן על הפעילות של המכון
בשנה החולפת .תחושתי הפעם שאני מדווח על ציוני דרך היסטוריים בהתפתחות של המכון לקרימינולוגיה.
במהלך השנה החולפת קיבל המכון את אישור המועצה להשכלה גבוהה להענקת תעודת "בוגר בקרימינולוגיה"
במסלול הדו חוגי .השנה אנו שמחים לבשר על המחזור הראשון שמסיים לימודי בוגר בקרימינולוגיה ,אירוע מרגש
ביותר עבור כל צוות המכון .המטרה שלנו בלימודי הבוגר היתה להשפיע על החינוך הקרימינולוגי בישראל וכמו
כן לבנות את דור העתיד של תלמידי המחקר במכון .אני שמח לבשר שחלק מהבוגרים הטריים שלנו כבר נרשמו
ללימודים מתקדמים במכון.
חידוש נוסף במכון החל לפני כשנה כאשר האוניברסיטה זכתה במכרז של ההשכלה האקדמית של משטרת ישראל
ללימודי בוגר ומוסמך ,בתכניות לימוד אלו המכון הוא שחקן ציר לצד שותפים בפקולטה למדעי החברה והרוח.
המטרה שלנו בתכניות אלו היא להשפיע על חינוך דור העתיד של המפקדים במשטרת ישראל ,חינוך המבוסס על
מדיניות מבוססת  -עובדות ושימוש בידע האקדמי ככלי לקבלת החלטות במשטרה.
בחודש מאי החלה תכנית הבוגר בקרימינולוגיה ובתוכנית לימודים רב תחומית לצוערי המשטרה ,קבוצת הצוערים
הם למעשה אנשי משטרה מיחידות ותפקידים שונים ומגוונים המיועדים לקצונה .הלימודים באוניברסיטה העברית
זו הזדמנות מצוינת להעשיר את ידיעותיהם של מי שעתידים לשרת בתפקידי פיקוד ,ולקרב אותם למה שנעשה
בשדה המחקר האקדמי .תכנית הלימודים לבוגר היא תכנית דו חוגית המשלבת לימודי קרימינולוגיה עם לימודי
חטיבה במדעי הרוח וחטיבה במדעי החברה והשנה התחילו אותה כ 82-סטודנטים.
באוקטובר הקרוב יצטרפו למכון כ 30 -קצינים וקצינות ללימודי תואר מוסמך בקרימינולוגיה בהתמחות באכיפת
חוק ,קצינים אלה מיועדים לשרת בתפקידים בכירים במשטרה ,תפקידים שדורשים ידיעות והכשרה ברמה של
תואר מוסמך ישים .זו הזדמנות להודות לרכז האקדמי של תוכניות אלו ,ד"ר דרור ולק ,שמגלה מסירות גבוהה
להצלחת המיזם.
עם אישור תכנית הלימודים לבוגר ופתיחת התוכניות לבוגר ולמוסמך בקרימינולוגיה עבור משטרת ישראל,
התרחב גם הסגל האקדמי והמנהלי של המכון .השנה קלטנו את ד"ר נתנאל דגן ,שלמד את כל תאריו האקדמיים
באוניברסיטת בר-אילן :תואר ראשון במשפטים ( )2008ובקרימינולוגיה ( )2009שאת שניהם סיים בהצטיינות,
תואר שני ( מחקרי) ( )2012גם הוא בהצטיינות ותואר שלישי ( )2014כאשר נושא עבודת הדוקטור היה The Paroling
 , - Authority and its Discretion over Sentencingבהנחיית פרופ' רות קנאי .את השתלמות הבתר-דוקטורט עשה
ד"ר דגן באוניברסיטת אוקספורד באנגליה בהנחיית פרופ'  . .Julian V. Robertsתחום המחקר העיקרי של ד"ר דגן
הוא תורת הענישה (פנולוגיה) .הוא כתב מספר מחקרים שהתפרסמו כמאמרים בכתבי עת מובילים כדוגמת Law
 & Social Inquiry ; Criminal Justice Ethics; Criminal Law & Philosophy ; Criminal Justice & Behaviorועוד.
אנו מברכים את נתנאל על הצטרפותו למשפחת המכון ומאחלים לו הצלחה .אנחנו גם מקווים שנמשיך לקלוט סגל
אקדמי נוסף כדי לשמור על ההתפתחות של המכון לקרימינולוגיה.
השנה גם קלטנו עובדת מנהלית חדשה .עינת סרי נבחרה כמנהלנית הוראה ותלמידים אשר מרכזת את תוכניות
השוטרים החדשות במכון ,עינת הגיעה מביה"ס להנדסה ומדעי המחשב .עינת עושה עבודה מצוינת בתכנית
השוטרים וזוכה לשבחים מהתלמידים .ברכות להצטרפות למזכירות הנהדרת של המכון ואיחולי הצלחה בתפקיד.
בכדי לטפח את דור תלמידי המחקר העתידי נוסדה בשנת תשע"ט סדנת המצטיינים של תלמידי שנה ג' לתואר
בוגר בקרימינולוגיה במכון .אני שמח לבשר שחלק מהתלמידים המצטיינים ימשיכו בשנה"ל הבאה את לימודיהם
לתארים מתקדמים בקרימינולוגיה .את הסדנה הנחתה גב' חגית סבו בראנץ לצד פרופ' שמחה לנדאו והשנה
תנחה את הסדנה ד"ר טל יונתן-זמיר .אנו רואים חשיבות עצומה לקיום סדנה זו שמהווה מבחינתנו תשתית לאיתור
תלמידים מצטיינים וטיפוחם .כאן ההזדמנות להודות לגב' חגית סבו בראנץ ולפרופ' שמחה לנדאו על עבודתם
המסורה ואיחולי הצלחה לד"ר טל יונתן-זמיר בסדנה.
קרימינולוגיה הוא אחד מתחומי הדעת שמאופיין בזיקה חזקה לעולם המעשה ולכן אנו רואים חשיבות רבה
בהתקשרות עם סוכנויות ומערכות ממשלתיות ואחרות שיש להן זיקה לתחום הקרימינולוגיה .חיזוק קשר זה מוביל
לעשייה מחקרית ענפה (ויש כאלה הרבה במכון) והוא גם מסייע לחשיפת הסטודנטים שלנו לאפשרויות התעסוקה
לאחר השלמת הלימודים .השנה התקיים בפעם הראשונה במכון לקרימינולוגיה יריד השמה לתלמידים .אל המכון
הגיעו גופים שונים כמו משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר ,הרשות לשיקום האסיר ,כנסת ישראל ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,ועוד ,במטרה לעניין את בוגרי המכון ואת מוסמכיו באפשרויות תעסוקה .אני רוצה להודות לד"ר גלי
פרי שארגנה וליוותה את היום בהצלחה גדולה ותודה גם לכל הגופים שלקחו חלק ביום.
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אחת הדרכים לפתח את המכון היא חיזוק הקשר לקהילה האקדמית הבינלאומית .גם השנה ביקרו במכון
קרימינולוגים מובילים בעולם ,ממדינות רבות ,חלקם לימדו קורסים ( )Sally Simpsonואחרים היו אורחינו בכנס
דרפקין הבינלאומי .רשימת האורחים כוללת:

דבר ראש המכון
תאריכים חשובים

Mr. James Burch (The National Police Foundation, USA); Dr. Charlotte Gill (George Mason University,
USA); Dr. Laura Jaitman (The Ministry of Treasury, Argentina); Prof. Lorraine Mazerolle (University of
Queensland, Australia); Dr. Peter Neyroud (University of Cambridge, England); Dr. James Willis (George
-Dr. Cody Telepו )Mason University, USA); Prof. Lawrence Sherman (University of Cambridge, England
(Arizona State University, USA).

מקבלי תואר דוקטור

הכנס זכה להצלחה מרשימה ובימים אלה אנו שוקדים בהובלה של פרופ' דיויד וייסבורד על הוצאת ספר בהוצאה
מוכרת שמסכם את הכנס.

פעילויות המכון

סגל המכון ממשיך להוביל בהישגים מעוררי כבוד בקרב הקהילה האקדמית בעולם ,הן בפרסים בינלאומיים,
פרסום בבמות מובילות ,כמות הציטוטים וזכייה במענקי מחקר גדולים וחשובים ,בהמשך יפורטו חלק מאותם
הישגים .גם השנה ,חברי המכון ממשיכים להדק את הקשר המחקרי עם מערכת אכיפת החוק בצמתיה השונים,
החל ממשטרת ישראל ,עבור במשרד המשפטים וכלה בשירות בתי הסוהר והרשות לשיקום האסיר ,וחותרים
לקידום הטמעת המדע וסיוע בביסוס מדיניות המבוססת על נתונים ועובדות באותן מערכות.
חלק בלתי נפרד מסגל המכון הם המורים והמורות מן החוץ ,העושים מלאכה מצוינת ותרומתם אינה מוגבלת רק
להוראה ,שכן חלקם מנחים גם עבודות מוסמך ודוקטורט .אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מהם על תרומתם
למכון.
תכניות הלימוד שלנו ממשיכות לקצור הצלחה רבה ,השנה הצטרפו אלינו כ 252-סטודנטים חדשים 95 ,תלמידי
בוגר 75 ,תלמידי מוסמך ו 82 -שוטרים .הם מצטרפים ל כ 183-סטודנטים הלומדים במכון לקרימינולוגיה .אני רוצה
לברך את כל הסטודנטים החדשים ולאחל להם חוויה לימודית מהנה ומעשירה.
השנה ,המכון יממן שבעה סטודנטים מלגאים (תלמידי מוסמך ודוקטור מצטיינים) ,במסגרת תכנית ה,”full time" -
שבמסגרתה הם מקדישים את מלוא זמנם לפעילויות המכון ,מחקר והוראה .מסלול זה הצמיח עד היום פרסומים
בכתבי עת מובילים ,מלגות בתר-דוקטורט יוקרתיות וחברי סגל צעירים שהשתלבו במערכת ההשכלה הגבוהה
בארץ כולל במכון שלנו .השנה גם זכינו לתמיכתה הנדיבה של האוניברסיטה בשתי מלגות מחייה מלאות לתלמידי
דוקטורט .מלגות אלה חשובות ביותר בכדי למשוך למכון תלמידי מחקר מצטיינים .אנו מאחלים הצלחה לכל
מלגאי המכון.
תכנית החונכות של המכון לקרימינולוגיה ,לתלמידי שנה א' בתואר הראשון שעברית אינה שפת אימם נחלה אף היא
הצלחה רבה בשלוש השנים האחרונות מאז הקמתה .גם השנה נמשיך במתכונת זו ,בה אנו מעניקים לסטודנטים
שלא דוברים עברית כשפת אם ,תמיכה וליווי לאורך השנה ע"י תלמידי התואר השני ודוקטורנטים .החונכים
מסייעים לסטודנטים בכל הקשור לשפה ,ניסוח ,הבנת הנקרא וכו' .אנו ממליצים מאוד לכל סטודנט לתואר ראשון
שמרגיש כי הוא זקוק לסיוע וליווי אישי לפנות אלינו.
במכון פועלת גם מזכירות נפלאה ,שדלתה תמיד פתוחה ואצלה תמצאו מענה לבעיות שאתם נתקלים בהם,
סגל וסטודנטים כאחד .התברכנו גם במזכירות פקולטה שירותית ואכפתית הזוכה להערכה על הטיפול שלה
בסטודנטים של הפקולטה ואני בטוח שנמשיך ליהנות משירותיה.

שתהיה לנו שנה טובה
פרופ' באדי חסייסי
ראש המכון לקרימינולוגיה
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תאריכים חשובים

דבר ראש המכון

לוח שנת הלימודים תש"ף 2019-2020

תאריכים חשובים

פתיחת שנת הלימודים
במכון

יום שני כ"ט בתשרי

28.10.19

פתיחת שנה"ל

חדשות המכון

חופשת חג המולד

יום רביעי כ"ז בכסלו

25.12.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת חנוכה

יום ראשון א' בטבת

29.12.19

לא יתקיימו לימודים או בחינות

מקבלי תואר דוקטור

סיום סמסטר א'

יום שלישי ב' בשבט

28.1.20

סיום סמסטר א'

פורים ושושן פורים

יום שלישי ,רביעי י"ד10-11.3.20 ,
ט"ו באדר

פעילויות המכון

לא יתקיימו לימודים או בחינות

ספרים חדשים

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון י"ט באדר

15.3.20

פתיחת סמסטר ב'

חופשת פסח

יום שני עד יום שישי
י"ב בניסן  -כ"ג בניסן

6.4.20-17.4.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

מפגשים ,כנסים וועדות

ערב יום הזיכרון לשואה
ולגבורה

יום שני כ"ו בניסן

20.4.20

הלימודים מסתיימים בשעה 18:00

פרסים ומענקי מחקר

ערב יום הזיכרון

יום שני ג' באייר

27.4.20

הלימודים מסתיימים בשעה 16:00

זר ברכות

יום הזיכרון ויום העצמאות

יום שלישי ,רביעי
ד'-ה' באייר

28-29.4.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

יום ירושלים
ויום הסטודנט

יום חמישי כ"ז באייר
(הוקדם)

21.5.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

חופשת שבועות

יום חמישי ה' בסיוון

28.5.20

לא יתקיימו לימודים או בחינות

סיום סמסטר ב'

יום שלישי ח' בתמוז

30.6.20

סיום סמסטר ב'

פתיחת סמסטר קיץ

יום שישי י"א בתמוז

3.7.20

פתיחת סמסטר קיץ

תשעה באב

יום חמישי ט' באב

30.7.20

פתיחת סמסטר קיץ

עיד אל אדחא

יום שישי י' ב אב

31.7.20

סיום סמסטר קיץ

סיום סמסטר קיץ

יום שני כ"ה באלול

14.9.20

סיום סמסטר קיץ

חדשות המכון
תכנית בוגר בקרימינולוגיה
בחודש מאי השנה קיבל המכון את אישור המועצה להשכלה גבוהה להענקת תעודת "בוגר בקרימינולוגיה"
במסלול הדו חוגי.
עם סיום שנה"ל תשע"ט השלים המחזור הראשון של תלמידי תואר הבוגר את למודיו במכון ,וזאת לאחר  3שנים
מוצלחות של לימודים מרתקים ומעניינים ובשילוב עם חוגים מגוונים .כ  50 -בוגרי המחזור הראשון יקבלו את
תעודת הבוגר בטקס רשמי שיחול במהלך שנה"ל תש"ף ,ואנו מקוים שחלקם ימשיכו במכון גם לתארים מתקדמים.

תכנית בוגר בקרימינולוגיה ותוכנית לימודים רב תחומית לצוערי המשטרה
בחודש מאי השנה החלו כ  82 -צוערים וצוערות של משטרת ישראל את לימודיהם לתואר בוגר בקרימינולוגיה
ובתוכנית לימודים רב תחומית באוניברסיטה העברית.
תכנית הלימודים לבוגר היא תכנית דו חוגית המשלבת לימודי קרימינולוגיה עם לימודי חטיבה במדעי הרוח
וחטיבה במדעי החברה.
כל הצוערים החלו את לימודיהם במכינה הקדם אקדמית למשך מספר חודשים בה הם למדו מספר מקצועות
וביניהם :אנגלית ,מתמטיקה ,כתיבה אקדמית וקורס אקדמי בנושא "פשעי סייבר".
קבוצת הצוערים הם למעשה אנשי משטרה מיחידות ותפקידים שונים ומגוונים המיועדים לקצונה ושלא יכלו לצאת
ללימודים בשל דרישות התפקידים בהם הם משרתים.
הלימודים באוניברסיטה העברית זו הזדמנות מצויינת להעשיר את ידיעותיהם של מי שעתידים לשרת בתפקידי
פיקוד ,ולקרב אותם למה שנעשה בשדה המחקר האקדמי.
באוקטובר הקרוב יצטרפו כ  25 -קצינים וקצינות ללימודי תואר מוסמך בקרימינולוגיה בהתמחות באכיפת חוק,
קצינים אלה מיועדים לשרת בתפקידים בכירים במשטרה  ,תפקידים שדורשים ידיעות והכשרה ברמה של תואר
מוסמך ישים.
הרכז האקדמי של תוכניות אלו הוא ד"ר דרור ולק ,ששירת כראש מחלקת מחקר ואסטרטגיה בשב"ס ומלמד במכון
קורסים בנושא פסיכולוגיה ופשיעה.

חברי סגל מפרסמים

דיקנית חדשה לפקולטה למשפטים
פרופ' דפנה לוינסון-זמיר מונתה בחודש מרץ השנה לדיקנית הראשונה של הפקולטה
למשפטים באוניברסיטה העברית .פרופ' לוינסון-זמיר היא הדיקנית ה 26-של
הפקולטה ,שהחליפה את פרופ' מיכאיל קרייני.
לוינסון-זמיר ,המשמשת פרופ' מן המניין באוניברסיטה ,מחזיקה בקתדרה לדיני
הסביבה ע"ש לואיס מרשל בפקולטה למשפטים ונחשבת אחת החוקרות המובילות
בישראל ובעולם בתחום דיני הקניין ודיני התכנון והבנייה .היא עשתה את תאריה
האקדמיים בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית (תואר ראשון בהצטיינות,
ותואר שלישי ,בהנחיית פרופ' יהושע ויסמן ,בהצטיינות יתרה) ,שימשה עוזרת מחקר לפרופ' גד טדסקי ,התמחתה
בבית המשפט העליון ,אצל השופט דב לוין ,ז"ל ,וב 1994-הצטרפה לסגל הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה
העברית.
מחקריה עוסקים במשפט הפרטי והציבורי ,ובמיוחד בשאלות המתעוררות בקשר להתערבותה של המדינה
ורשויותיה בקניין הפרטי ובאוטונומיה של הפרט .מחקריה התפרסמו בכתבי עת מובילים ומכובדים והיא פירסמה
שלושה ספרים.
במהלך השנים שימשה לוינסון-זמיר חוקרת ומרצה אורחת במוסדות מובילים כמו בית הספר למשפטים של
הרווארד ,ייל ואוניברסיטת ניו-יורק ,והשנה תשמש פרופ' אורחת בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת שיקגו.
על הצטיינותה האקדמית של לוינסון-זמיר מעידים הפרסים והמענקים הרבים שהיא קיבלה עד כה  -כמו פרס
צלטנר לחוקר בכיר מצטיין במשפט ( ,)2017פרס צלטנר לחוקר צעיר מצטיין במשפט ( ,)1995מלגת פולברייט
ורוטשילד ומענק מחקר מהקרן הלאומית למדע (פעמיים)
פרופ' לוינסון זמיר נשואה לפרופ' אייל זמיר אשר משמש אף הוא פרופ' מן המניין בפקולטה למשפטים ולהם שתי
בנות.
אנו מאחלים לה הצלחה רבה בתפקידה החדש.

דיקנית משנה חדשה לפקולטה למשפטים
בתחילת חודש יוני החלה ד"ר אפרת פיין את תפקידה כדיקנית משנה בפקולטה ,במקום גב׳ איילת ארז שהיתה
דיקנית המשנה בפקולטה בשנים האחרונות.
אפרת הגיעה לפקולטה מהמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת ,אותו היא ניהלה למעלה מ 10 -שנים .במכון
מתקיימים מחקר והוראה בכל הנושאים של מדעי הים (אקולוגיה ,ביולוגיה ,אוקינוגרפיה וכו׳) ,על ידי חוקרים
וסטודנטים מכל המוסדות האקדמיים בארץ ומהעולם.
אפרת בעלת תואר ראשון בביולוגיה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני ושלישי בביולוגיה ימית מאוניברסיטת
תל אביב.
אפרת נשואה לפרופ' מעוז פיין ויש להם שני בנים.
אנו מאחלים לה הצלחה רבה בתפקידה החדש.

ד"ר נתנאל דגן
השנה הצטרף לסגל המכון לקרימינולוגיה ד"ר נתנאל דגן ,נתנאל מחזיק בתואר ראשון בקרימינולוגיה ובשלושה
תארים במשפטים אותם סיים בהצטיינות באוניברסיטת בר אילן .עבודת הדוקטורט שלו נכתבה בנושא "שחרור
מוקדם ממאסר :הסמכות המשחררת ושיקול דעתה בעיצוב העונש" ,בהנחיית פרופ' רותי קנאי.
נתנאל ביצע פוסט דוקטורט במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטת אוקספורד ,תחת הנחייתו של פרופ' ג'וליאן
רוברטס ,במסגרתו עסק בפיתוח עבודת הדוקטורט תוך התמקדות בתיאוריה העונשית של מאסרים ממושכים.
לאחר מכן ,עבד נתנאל כשלוש שנים כעוזר משפטי בכיר בבית המשפט העליון לכב' המשנה לנשיאה ,השופט חנן
מלצר ,ובהמשך כשנתיים בפרקליטות הפלילית ,במחוז ירושלים ,בה ניהל הליכים פליליים מגוונים .החל משנת
 2018נתנאל מלמד במכון לקרימינולוגיה  ,תחומי המחקר שלו הם פנולוגיה על היבטיה השונים בגזירת הדין
ויישומה .נתנאל מתמקד בעונשי מאסר ,ובהיבטים נורמטיביים ותיאורטיים של צדק וזכויות אדם בכליאה ,שחרור
מוקדם ממאסר ושיקום במאסר ובקהילה.
מאמריו התפרסמו במספר כתבי עת בעולם ובישראל ,לרבות כתבי העת Law & Social Inquiry, Criminal Justice
 & Behavior, Criminal Law & Philosophy, Criminal Justice Ethicsובספרים בספרים ערוכים בהוצאת Hart
ו ,Palgrave-וכן בכתבי העת הישראליים :קרימינולוגיה ישראלית ,מחקרי משפט ,משפט וממשל ,וחוקים.
נתנאל לימד את הקורס "תקון ומערכת הכליאה" במכון לקרימינולוגיה ,ועתיד ללמד את הקורסים "תיאוריות
בסיסיות בקרימינולוגיה"" ,סוגיות יסוד בתי סוהר"" ,מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה" ו"מבוא למערכת אכיפת
החוק".
עבודותיו של נתנאל אוזכרו עשרות פעמים בפסיקת בית המשפט העליון .נתנאל זכה בפרס הרקטור ובפרס עמותת
אומץ על מחקריו.
נתנאל נשוי לשלומית ולהם שתי בנות

דבר ראש המכון
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התרחבות הצוות במכון לקרימינולוגיה
עם אישור תכנית הלימודים לבוגר ופתיחת התוכניות לבוגר ולמוסמך בקרימינולוגיה ,עבור משטרת ישראל,
התרחב גם הסגל המנהלי של המכון.
עינת סרי נבחרה כמנהלנית הוראה ותלמידים אשר מרכזת את תוכניות השוטרים החדשות במכון ,עינת הגיעה
מביה"ס להנדסה ומדעי המחשב היא נשואה לבן ואם לשני ילדים.

דבר ראש המכון
תאריכים חשובים
חדשות המכון
מקבלי תואר דוקטור

מקבלי תואר דוקטור

פעילויות המכון

ד"ר בלה קובנר

ספרים חדשים
מעצר ילדים ונגישות לצדק במזרח ירושלים

מפגשים ,כנסים וועדות

ד״ר בלה קובנר
מחקר זה בוחן את יכולתם של ארגוני זכויות אדם ,פרקליטים ,ועובדי רווחה למלא את המנדט לפעולתם ואת
האחריות המוטלת עליהם להגן על ילדים החשודים ואלו שנאשמו בביצוע עבירות ביטחוניות במזרח ירושלים.
המחקר מורכב משלושה מאמרים אשר פורסמו ומעלה את השאלות הבאות :מהם המאפיינים של מעצר ילדים
במזרח ירושלים? כיצד מערכת אכיפת החוק הישראלית והמערכת המשפטית מתייחסות לקטינים פלסטינים
במזרח ירושלים בעת מעצרם? ובהתאם להנחיות הבינלאומיות בנוגע לזכויות הילד ,מהם המנדט ,התרומה
והאתגרים עימם מתמודדים ארגוני זכויות אדם ואנשי משפט ורווחה במאמציהם ל״הגן״ על זכויות ילדים תושבי
מזרח ירושלים?
מתודולוגיה :כדי לענות על שאלות המחקר ,השתמשתי בניתוח איכותני המבוסס על תאוריה מעוגנת בשדה
1
( . )Grounded Theory Methodologyהמידע נאסף בין  2014ל 2016-וכלל ראיונות עם פעילי זכויות-אדם ואנשי
מקצוע המייצגים את מערכת אכיפת החוק הישראלית ,ומערכות המשפט והרווחה; תצפית משתתפת בדיונים
שאורגנו על ידי הוועדה לזכויות הילד בכנסת ישראל; קבוצת דיון ושולחן עגול אשר נערכו באוניברסיטה העברית
בירושלים בהשתתפות חוקרים ואנשי מקצוע; ניתוח מידע אשר נאסף על ידי משטרת ישראל בין השנים 2015-
 ;2010ניתוח תוכן של שבעה פסקי דין מהשנים  2015-2013העוסקים בקטינים ממזרח ירושלים אשר נעצרו
בגין עבירות בטחוניות; דיווחים ישראלים ופלסטיניים באמצעי תקשורת אינטרנטיים; סקירת דו"חות של ארגוני
החברה האזרחית ,ארגונים בינלאומיים וסוכנויות האו"ם; איסוף מידע מדו"ח מבקר המדינה משנת  2014וסקירת
פרוטוקולים של ישיבות בכנסת ישראל ,אשר במהלכן נדונו נושאים כגון מעצר ילדים ונגישות לצדק.
מחקר זה מצא כי במציאות הישראלית בה הפוליטיקה של האידיאולוגיה המדינית משפיעה על אופן קריאת החוק
ויישומו ,עלינו לנתח את מצבם של קטינים שנעצרו ,בהקשר של פוליטיקה מדינית מפלה המכוונת כלפי קטינים,
בייחוד אלו המשתייכים לקבוצות המתויגות כ"אחרות" ,והשפעת המדיניות על הצדקת אלימות מערכתית נגדם
(2.)Kovner & Shalhoub-Kevorkian , 2016
בנוסף ,המחקר מצא כי משטר השליטה הקולוניאליסטי ניכר הן בתפקוד המשטרה והן בהתנהלותה של המערכת
המשפטית אשר ,ברוב המקרים ,נוטה להעדיף אידיאולוגיה ביטחונית הרואה בילד איום בטחוני ,ולרוב אינה
מתבססת על המסגרת החוקית הקיימת לגבי ילדים .היישום המפלה של החוק הישראלי מתייג באופן אוטומטי
3
קטינים פלסטינים ומייצר אותם כאיום בטחוני שיש לפקח עליו ( . )Kovner & Shalhoub-Kevorkian , 2017בהקשר
שבו הדיון על זכויות הילד פוגש את השיח הבטחוני  4,אני מטילה בספק ביכולתם של ארגוני זכויות אדם ופרקליטים
האמונים על ההגנה על זכויות הילד לאתגר ולפעול כנגד המערכות הקיימות.
במהלך מחקרי ,איששתי את הטענה כי מצבם הנוכחי של ילדים פלסטינים תושבי מזרח ירושלים יוצר מעגל אכזרי
שבו ארגוני זכויות האדם תלויים במימון וחקיקה ממשלתיים בעוד הקטינים עצמם נותרים מאחור ,במציאות בה
הנגישות לצדק חסומה בפניהם .מכיוון שהגופים הרשמיים והלא רשמיים ,נמצאים תחת פיקוחה של המדינה
המקדמת אידיאולוגיה הרואה בילד איום בטחוני ,שמירה על זכויות ילדים נפגמת ,וילדים ובני משפחותיהם
5
מתמודדים עם מציאות של הדרה מצדק ומהליכים נאותים ( .)Kovner & Shalhoub-Kevorkian , 2017מצב זה
1

Strauss, A. and Corbin, J. (1994). Grounded Theory Methodology, an overview, Handbook of Qualitative Research.
Thousand Oaks, California: Sage Publications.

2

Kovner, B. and Shalhoub-Kevorkian, N. (2016). Children’s Rights, State Criminality and Settler Colonialism:
Violence and Child Arrest in Occupied East Jerusalem, State Crime Journal, 5(1), 109-138. https://doi.org/10.13169/
Statecrime.5.1.0109.

3 Kovner, B., & Shalhoub-Kevorkian, N. (2017). Child Arrest, Settler Colonialism, and the Israeli Juvenile System:
A Case Study of Occupied East Jerusalem. The British Journal of Criminology, 58(3), 709–729.
https://doi.org/10.1093/bjc/azx05.

4 Ibid.
5 Kovner, B. and Shalhoub-Kevorkian, N. (2017). Children, Human rights organisations, and the law under cupation:
the case of Palestinian children in East Jerusalem, The International Journal of Human Rights, 22(5), 616-639.
https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1397635

פרסים ומענקי מחקר
זר ברכות
חברי סגל מפרסמים

מחזק את הלגיטימציה ,השרידות ,והמנדט של בעלי העניין ,הרשמיים והבלתי רשמים ,הממונים על ידי המדינה
ועל ידי קהילות מקומיות ובינלאומיות ,על מנת לפעול להגנה על ילדים.
מניעת נגישות לצדק לא רק שמשפיעה על רווחתם של ילדים ,אלא גם עלולה לסכן את שלמות מערכת המשפט
בכלל ויכולתה לפעול על פי סטנדרטים בינלאומיים לשמירה על זכויות הילד בפרט .נכון לעכשיו ,פרסום מחקר
זה ,מציב את השאלה האם ילדים השייכים למיעוטים אתניים עם היסטוריה של סכסוך פוליטי מול המדינה ,כמו
הקטינים הפלסטינים אשר נחקרו במחקר ,זכאים ליהנות כשווי זכויות מהליך הוגן ומנגישות לצדק ,או ,לחלופין,
נחשבים ילדים ללא הזכות להיות בעלי זכויות?
אני טוענת ,שמניעת הזכות לצדק ,פוגעת קשות בזכויות ילדים ,אינה מיישמת את המלצותיה של ועדת רוטלוי,
וגם מסכנת את יושרה של מערכת המשפט בישראל ,כמו גם את יכולתה לשמור על האמנות הבינלאומיות והחוק
המקומי .השמירה על אחריות מוסרית במערכת הצדק והמשפט בישראל ,בהתאם לאמנת האו"ם לזכויות הילד
ובהתאם להתחייבות לשמירה על שלום הילד הינה ,לעניות דעתי ,אלמנט הכרחי בכל דמוקרטיה.

פעילויות המכון
תואר שני בקרימינולוגיה במסלול מדע פורנזי
פרופ' אבי דומב  -מרכז התכנית
בימים אלה הסתיים הקורס האחרון בתכנית למודי תואר שני במדע פורנזי ,רפואה משפטית וביולוגיה פורנזית.
בקורס נחשפו הסטודנטים לשיטות העבודה במכון לרפואה משפטית שכלל הבנה של תהליך ניתוח גופות מזירות
פשע ,קביעת גיל ומין שלד על פי מבנה העצמות והשימוש בבדיקת די.אן.אי לזיהוי חללים ואיתור חשודים.
במסגרת קורס נושאים במדע פורנזי ,שהתקיים במהלך הסמסטר השני ,חוו הסטודנטים את תהליכי העבודה של
חוקרי מז"פ בזירת פשע במעבדה שהתקיימה בבית הספר לרוקחות .במקום בוימה זירת פשע בה פוזרו ממצאים
כמו כתמי דם ,סכינים קליעי אקדח ,עקבות נעל וטביעות אצבע .הסטודנטים אספו את הממצאים ועבדו אותם
במעבדה לגילוי טביעות אצבע ,השוואת תרמילי אקדח ושימוש בערכות זיהוי סמים וחומרי נפץ .בתכנית השנה
השתתפו סטודנטים מרשות האכיפה ,עורכי דין ,אנשי כוחות הביטחון ואף שופט.
אנו כבר נערכים לקבלת המחזור הבא...

סדנה למצטיינים
בשנת תשע"ט יצאה לדרך סדנת המצטיינים של תלמידי שנה ג' לתואר בוגר בקרימינולוגיה במכון .מטרת הסדנה
היתה להציג מגמות ונושאים במחקר הקרימינולוגי העכשווי ולקדם מיומנות מחקר בקרב תלמידים מצטיינים
הנמצאים לקראת סיום לימודי התואר הראשון .הסדנה הורכבה מסדרת הרצאות שניתנו על ידי חברי סגל המכון
ואורחים מבחוץ וכן מסיורים בעולם השטח הקרימינולוגי .שמונה תלמידות מצטיינות לקחו חלק בסדנה ואנו
שמחים שחלקן ימשיכו בשנה"ל הבאה את לימודיהן לתארים מתקדמים בקרימינולוגיה.

יום השמה
השנה התקיים בפעם הראשונה במכון לקרימינולוגיה יום השמה לתלמידי המכון ,אל המכון הגיעו גופים שונים
במטרה לעניין את בוגרי המכון ואת מוסמכיו באפשרויות תעסוקה.
יום ההשמה החל בהרצאות רבות משתתפים בהן הציגו המוסדות השונים את הנעשה במוסד ונתנו מידע על
אפשרויות ההשתלבות בו .לאחר סדרת ההרצאות יכלו המתעניינים לפגוש את נציגי הגופים באופן אישי ולבדוק
התאמה למשרות המוצעות .כמו כן הוצעו מסלולי לימוד לתארים מתקדמים בקרימינולוגיה ואפשרויות להשתלב
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במחקר הקרימינולוגי באוניברסיטה העברית.
את היום יזמה ,ארגנה וליוותה ד"ר גלי פרי ,חברת סגל אקדמי במכון.
הגופים ובעלי התפקידים שלקחו חלק ביום זה היו :
סנ"צ פיה פורת ,ראש ענף מצוינות ,משטרת ישראל
כלאי דורית חיו ,קצינת איתור ,שירות בתי הסוהר
גב' אירית יפתח-שרצקי ,מנהלת שירות אבחון ושיקום בקהילה ,הרשות לשיקום האסיר
עו"ד הודיה קין ,מנהלת מרכז המחקר והמידע ,הכנסת
גב' דפנה חפץ ,סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
גב‘ מירי מסקל וד"ר טל יונתן-זמיר ,תואר שני בקרימינולוגיה ומחקר אקדמי
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הרצאה במכינה הקדם צבאית
ד"ר רונן זיו המלמד במכון קורסים בנושא שיקום עבריינים ומסלולי חיים עבריינים הרצה מטעם המכון בפני
תלמידי המכינה הקדם-צבאית הירושלמית .הרצאתו סקרה את הרעיונות שבבסיס התיאוריות הקרימינולוגיות
המרכזיות והאופן שבו הרעיונות הללו באים לידי במערכת החוק והמשפט .ההרצאה היתה מאוד מהנה ,החבר׳ה
הצעירים התעניינו בתחום ושאלו שאלות יפות.

מה חדש ברשות לשיקום האסיר?
מרכזי שוש"ן  -שיקום ושילוב נוער וצעירים ברשות לשיקום האסיר -
ד"ר רותם אפודי ,מפקחת ארצית ומ"מ מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר מלמדת במכון מספר שנים קורס העוסק
במערכות תקון ושיקום עבריינים מביאה מדבריה של ליאת שוסטרי-זיני  -קרימינולוגית שיקומית ,ראש תחום נוער
וצעירים ברשות לשיקום האסיר

"כשהשתחררתי מהכלא רק רציתי הביתה ,לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך קשה...
תוך שבוע הייתי בחזרה בכלא" (נ' ,בן )16
תחום הנוער ברשות לשיקום האסיר פועל משנת  1999ומטפל בנערים וצעירים בגילאי .14-21
נערים עד גיל  18כלואים בבית הסוהר "אופק" ,ואילו הצעירים משולבים בבתי כלא בכל רחבי הארץ .הנערים
שמגיעים לבתי הסוהר הם בעלי צרכים מורכבים ביותר ,שכן לא הצליחו להיתרם מהמערכות השונות ,באופן
שהעצים את תחושת הייאוש והיעדר המסוגלות .הם נשפטו בגין עבירות חמורות שביצעו ,נמצאים בסיכון גבוה
לעצמם ולסביבתם ,ממשיכים לבצע עבירות נוספות ומתקשים לקחת אחריות למעשיהם .מאפיינים אלו מקשים
על גיוסם להליכי שיקום ודורשים תשומות ייחודיות ופעולות אינטנסיביות לשיקומם .מדובר באוכלוסייה מודרת,
אנטגוניסטית וחשדנית.

במהלך השנים האחרונות תחום הנוער ברש"א לקח על עצמו את האתגר בשיקומם של קטינים אלו ופיתח תפיסת
עבודה מקצועית ומותאמת לאוכלוסייה לצד שימוש בכלים רבים ובעיקר במסירות גדולה לשיקומם .המורכבות
הגדולה שמביא עמו גיל ההתבגרות אשר מאופיין בתחושות כעס ומרדנות ,לצד מאסרים קצרים ותקופות פיקוח
קצרות ,אשר אינן מאפשרות טיפול משמעותי ,הובילו לאחוזי רצידיביזם גבוהים.

תאריכים חשובים

בשנה האחרונה חלו תמורות רבות בארץ ביחס לשיקומם של קטינים ,בעיקר לאור הנתונים המדאיגים ותחושה
שכל המערכות בארץ אשר מטפלות בקטינים אלו אינן מתמודדות בהצלחה עם התופעה.

חדשות המכון

"כשיצאתי ממאסר הרגשתי כמו נמלה קטנה ,בעולם ענקי .כולם רק רצו לדרוך עלי.
עד שהגעתי למרכז שוש"ן .שם אני יכול באמת להירגע ולהמשיך לעבוד על עצמי"
(ל' ,15 ,השתחרר ממאסר בן  9חודשים).
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בזכות תקציב ייעודי לשיקום נוער וצעירים ,נפתחו בשנה החולפת ברחבי הארץ  4מרכזי שוש"ן – שיקום ושילוב
נוער וצעירים .המרכזים פרוסים בכל המחוזות בארץ ,מתווכים והמווי עבור הצעירים גשר בין הכלא לבין הקהילה
ונותנים מענה טיפולי הוליסטי ,בכל ימות השבוע.
במרכז פוגש הנער צוות רב מקצועי הכולל :מנהל מרכז ,עו"סים ,יועצי תעסוקה ,מדריכי שיקום ,סטודנטים
ומתנדבים אשר עומדים לצדו ומלווים אותו בכל הצמתים המשמעותיים בחייו .המרכז מאפשר לנערים "רגיעה" –
מקום חם ומקבל בו הם יכולים לנוח ,ליהנות מארוחה חמה ,לשמוע מילה טובה ולהיטען מחדש לקראת ימים רבים
של התמודדות ואתגרים.
במהלך תקופת הטיפול ,משולבים הנערים בתוכניות שיקומיות מגוונות הכוללות הדרכת הורים ,טיפולים פרטניים
וקבוצתיים ,פעילויות חברתיות והעשרה ,התנדבות ,הכשרה וליווי בתעסוקה ,קבלת מענקים ,תקציב לסיוע אישי,
הכוונה וסיוע בהשתלבות במסגרות נורמטיביות לרבות השלמת השכלה ,שירות לאומי ,מכינות קדם צבאיות ועוד.
באמצעות כל אלו ,רוכשים הנערים כלים ומיומנויות חברתיות אדפטיביות ,ומחזקים את הקשר עם משפחותיהם
וגורמי חוץ בקהילה.
אנו מאמינים כי יצירת מעטפת חזקה ,המושתתת על יצירת קשר ייחודי הנרקם בין הנער למטפליו ,מסייעת לו
לחלום שבאפשרותו לבחור אחרת.
ואם הוא יכול לחלום על זה  -הוא גם יכול לעשות את זה.
אנו מזמינים בחום את כל השותפים לבקר במרכזים ,לשתף עמנו פעולה ולקחת חלק במשימה החברתית החשובה
הזו ,כי

"כל ילד צריך מבוגר אחד שמאמין בו"

ספרים חדשים
Police Innovation: Contrasting Perspectives - Prof. David Weisburd and Anthony
A. Braga Prof.
Over the last forty years, policing has gone through a period of significant change
and innovation. The emergence of new strategies has also raised issues about
effectiveness and efficiency in policing, and many of these proactive strategies have
become controversial as citizens have asked whether they are also fair and unbiased.
Updated and expanded for the second edition, this volume brings together leading
police scholars to examine these key innovations in policing. Including advocates and
critics of each innovation, this comprehensive book assesses the impacts of police
innovation on crime and public safety, the extent of implementation of these new
approaches in police agencies, the dilemmas these approaches have created for police management,
and their impacts on communities.
Weisburd, David and Anthony A. Braga (Eds.). (2019). Police Innovation: Contrasting Perspectives (Revised
Second Edition). Cambridge: Cambridge University Press.
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סטטיסטיקה יישומית למדעי החברה ולמשפטים  -פרופ' דייויד וייסבורד ופרופ' רוני
פקטור
הספר סטטיסטיקה יישומית למדעי החברה ולמשפטים מציג בצורה בהירה ,ברורה ומודרנית את המרכיבים
העיקריים של הסטטיסטיקה היישומית הדרושים לביצוע מחקר במדעי החברה ובמשפטים .הספר נועד
לסטודנטים הלומדים קורסי מבוא וקורסים מתקדמים בסטטיסטיקה ולחוקרים המעוניינים לרכוש הבנה בשיטות
סטטיסטיות מקובלות במדעי החברה ומשפטים .המטרה העיקרית של הספר היא להציג לסטודנטים ולחוקרים
מושגים ושיטות בסטטיסטיקה שיעניקו להם ביטחון וכלים להתמודד בעצמם עם בעיות מורכבות .בכך הספר מציג
לעורכי דין ,חוקרי המשפט ,קרימינולוגים וחוקרים העוסקים בתחומים אחרים של מדעי החברה דרכים חדשות
להבנת סטטיסטיקה ומוביל ליצירת מחקרים אמפיריים טובים יותר שגם יסייעו בקביעת מדיניות המבוססת ראיות.
הספר נוקט בגישה ייחודית הנותנת דגש רב להבנה ,יישום ופירוש המבחנים והמודלים הסטטיסטיים במחקר במדעי
החברה ומשפטים .גישה זו נועדה להנגיש את החומר לקורא ,תוך הקנית הבנה עמוקה של השיטות הסטטיסטיות
המסייעות לבחינה של המציאות החברתית .פרקי הספר מלווים בדוגמאות רבות הממחישות לקורא את השיטות
הסטטיסטיות והאופן בו ניתן ליישמן במחקר ,זאת תוך כדי למידה המשלבת שימוש בתוכנות סטטיסטיות נפוצות,
כגון  SPSSו .Stata -בסיום כל פרק מוצגים מושגי מפתח והגדרות קצרות שנדונו בפרק ,שאלות לחזרה ותרגילים
המתבססים על תוכנות סטטיסטיות.
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"משפט ושיטור :זכויות אדם וסמכויות משטרה"  -ד"ר עמיקם הרפז
הספר "משפט ושיטור :זכויות אדם וסמכויות משטרה" ,של עמיתנו ד"ר עמיקם הרפז ,בשותפות
עם עו"ד מרים גולן יצא לאור בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה ונבו.
ספר חשוב זה מאיר את תחום השיטור מפרספקטיבה משפטית ומצטרף לספרו הקודם של
ד"ר הרפז שעסק באסטרטגיות שיטור.

מפגשים ,כנסים וועדות
הכנס הבינלאומי השנתי ע"ש פרופ' ישראל דרפקין
הכנס הבינלאומי השנתי ע"ש פרופ' ישראל דרפקין התקיים השנה בין התאריכים  5-6ביוני  .2019כותרת הכנס:
Evidence Based Policing: The Frontiers of Research, Policy and Practice
שני ימי הכנס נפתחו בהרצאה מרכזית ( )keynote lectureולאחר מכן נערכו דיונים בקבוצות עבודה סביב שולחן
עגול בנושא שיטור מבוסס-ראיות ,בהשתתפות חברי הסגל של המכון ,אורחים מחו"ל וכן תלמידי מחקר ומוזמנים
נוספים.
ההרצאה המרכזית ביום הראשון של הכנס ניתנה על-ידי פרופ' לורנס שרמן (המכון לקרימינולוגיה ,אונ' קיימברידג',
אנגליה) ,אשר סיכם את ההתפתחות בתחום השיטור מבוסס הראיות בעשורים האחרונים .ביום השני ההרצאה
המרכזית ניתנה על-ידי ד"ר סיימון פרי (המכון לקרימינולוגיה ,האונ' עברית) אשר התייחס לקידום נושא השיטור
מבוסס הראיות בישראל.
האורחים שהגיעו מחו"ל השנה הם:
)Mr. James Burch (The National Police Foundation, USA
)Dr. Charlotte Gill (George Mason University, USA
)Dr. Laura Jaitman (The Ministry of Treasury, Argentina
)Prof. Lorraine Mazerolle (University of Queensland, Australia
)Dr. Peter Neyroud (University of Cambridge, England
)Dr. James Willis (George Mason University, USA
)Prof. Lawrence Sherman (University of Cambridge, England
)Dr. Cody Telep (Arizona State University, USA
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הכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה2019 ,
הכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה התקיים השנה במלון "רמדה נתניה" ב 29-30 -למאי.
בכנס נכחו מעל ל 200-משתתפים והוצגו בו  107הרצאות ב 24 -מושבים וכן פאנל נוסף בו התקיים רב-שיח .בכנס
ניתן היה להתרשם ממגוון הנושאים ,אופני המחקר וצבירת הידע של הקהילה הקרימינולוגית בישראל.
בכנס הוצגה קשת רחבה של נושאים ,החל ממחקרים הקשורים להבטים מסורתיים של קרימינולוגיה ,כגון,
מחקרים אודות עבריינים ,אסירים ומאסר ,מאפיינים של עבירות ,שיטור ופיקוח חברתי ,דרך היבטים משפטיים
כמו גם הבטים של חלופות למשפט המסורתי הפלילי ולענישה.
בנוסף ,ניתנו הרצאות המתבססות על מחקרים אינטר-דיסציפלינאריים ,וחלק לא מבוטל מהרצאות הכנס עסק
בנפגעי העבירה ,בשיקום ,בהבטים של חיבור העשייה הקרימינולוגית לצדק חברתי ומגמות של הומניזם ,הבטים
של גלובליזציה והשפעותיה על דפוסי וסוגי עבריינות ועוד.
ניתן היה להתרשם כי המחקר האיכותני והפילוסופי הולכים ותופסים מקום מכובד בשיח המחקרי והתאורטי
בקרימינולוגיה הישראלית.

דבר ראש המכון
תאריכים חשובים
חדשות המכון
מקבלי תואר דוקטור
פעילויות המכון
ספרים חדשים
מפגשים ,כנסים וועדות

לכנס הגיעו גם דוברים משדה המעש שהעשירו את השיח והשפה ,וגם לא מעט אורחים מחו"ל שהביאו עימם
רעיונות ייחודיים ומעניינים של המחקר הנעשה בעיקר בארצות-הברית.

פרסים ומענקי מחקר

גם נציגים מגופים מחקריים ומבצעים העוסקים בפועל ביישום הקרימינולוגיה לקחו חלק בכנס ,ביניהם ,מרכז
המחקר והמידע של הכנסת ,משטרת-ישראל ,הרשום לשיקום האסיר ,שירות בתי הסוהר ,משרד המשפטים
והסניגוריה הציבורית ,נציגי עמותות העוסקות בשיקום ובחלופות לענישה ועוד.

זר ברכות

קבוצה נוספת שהשתתפה בכנס היו תלמידי התוכניות לתואר שני ושלישי .חלקם הציגו במושבים ,חלקם הציגו
פוסטרים וחלקם נכחו בהרצאות והתרשמו מהיקף המחקר המתקיים בארץ.
בסיום היום הראשון של הכנס נערכה קבלת פנים חגיגית שהנוכחות בה היתה מרשימה .בקבלת הפנים חולקו פרסי
האגודה הישראלית לקרימינולוגיה :פרס מפעל חיים בקרימינולוגיה הוענק לפרופ' גיורא רהב ,פרס האגודה ע"ש
מנחם אמיר לתרומה לאגודה לקרימינולוגיה הוענקו לד"ר מאיר חובב ולפרופ' אפרת שוהם ופרס נשיא האגודה
לקידום מדיניות מבוססת נתונים בקרימינולוגיה הוענק למר רוני אלשייך ,המפכ"ל היוצא.

פרסים ומענקי מחקר
Prof. David Weisburd awarded the James Short Senior Scholar Award
The ASC’s Community and Place Division is announcing the James Short Senior Scholar Award to recognize
the best paper or book published (online or in print) in the past two years by division members. Associate
or Full Professors, and senior employees (seven years or more since terminal degree) in non-academic
settings are eligible for the award. Papers or books can be sole-authored, or co-authored, as long as the
senior scholar (i.e., the applicant) is the first author. There is no restriction on the rank or number of coauthors. One submission per applicant is permitted.
פרס פתאל למצוינות בחקר המשפט הוענק לפרופ' באדי חסייסי  .זו השנה החמישית שבה ניתן הפרס על ידי
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה לחוקר עד גיל  ,50וזאת בתחום משפטי שנבחר על ידי ועדת ההיגוי של
הפרס .התחומים שנבחרו השנה היו תחום המשפט הפלילי (דיוני ומהותי) והקרימינולוגיה .תחום המחקר העיקרי
של פרופ' חסייסי הינו שיטור בדגש על שיטור בחברות שסועות ויחסי משטרה ומיעוטים .בתוך זמן לא רב ,הצליח
באדי לבסס את עצמו כאחד החוקרים המובילים בתחום בתוך ישראל ואף מחוצה לה .מחקריו מצטיינים ביסודיות,
בדייקנות וכן ביכולת מרשימה לחבר בין תיאוריה למחקר כמותי.
באדי יחלוק את הפרס השנה עם פרופ' טליה פישר מאוניברסיטת ת"א.
מלגת הצטיינות לדוקטורנטים בסך  ₪ 10,000מטעם מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי,
שבאוניברסיטת תל אביב ,הוענקה השנה לנועם חביב ,דוקטוראנט ומרצה במכון  .נושא המחקר בחן את ההשפעות
הדיפרנציאליות של תוכנית השיקום הקבוצתי על אסירים יהודים וערבים.
מענק מחקר בסך  ₪ 6,000מטעם מכון סאקר וכתב העת "חוקים"  -הוענק לנועם חביב דוקטוראנט ומרצה במכון.
הצעת מחקר שנבחרה עוסקת בנושא "זכויות אסירים בישראל"  -ולה שותפים פרופ' באדי חסייסי ופרופ' דיויד

חברי סגל מפרסמים

דבר ראש המכון
תאריכים חשובים
חדשות המכון
מקבלי תואר דוקטור
פעילויות המכון

 המחקר בחן את ההשפעה הדיפרנציאלית של ההיסטוריה הפלילית על סיכויי ההצלחה בתכנית שיקום.וייסבורד
.באמצעות השכלה
 הוענקה לעו"ד, ש"ח מטעם מרכז חשין ללימודי משפט מתקדמים לשנה"ל תש"פ84,000 מלגת הצטיינות בסך של
 דוקטורנטית בפקולטה למשפטים ואסיסטנטית שלב ב' במכון לקרימינולוגיה מלגת חשין ניתנת על,רחלה אראל
.בסיס הצטיינות אקדמית
 המילגה.מלגת קבלה ע"ש פרופ' מנחם אמיר לשנת תשע"ט ניתנה השנה לשלושה תלמידי מוסמך במסלול המחקרי
ניתנה כמילגת מחיה חד פעמית לתלמידים שנתוני הקבלה שלהם היו הגבוהים ביותר מבין כלל המתקבלים
 אור טל שילה:  שלושת הזוכים במלגה הם. מתוך מטרה לעודד תלמידים אלו לכתוב תיזה,למסלולים המחקריים
. צליל תמר ביטון ויונתן דויד חי,ברון

ספרים חדשים
 כנסים וועדות,מפגשים
פרסים ומענקי מחקר
זר ברכות
חברי סגל מפרסמים

זר ברכות
לבילהה כהן על פרישתה לגמלאות
לד"ר נתנאל דגן על הצטרפותו לסגל המכון
לפרופ' אריאל ברק על קבלת התואר פרופ' חבר
לפרופ' רון פקטור על קבלת התואר פרופ' חבר
: וגם על התרחבות משפחת המכון
 אחות לרם ומירה,לפרופ' באדי חסייסי על הולדת הבת לאנא
 אחות לנווה,לנטע וערן איצקוביץ על הולדת בתם עפרי
לנועם חביב על הולדת בנו מעיין אח לעילאי ועמית
למאור שי על הולדת בתה על הולדת בתה סוואנה אחות להללי והירואי
און אח ללביא ואריאל-לחגית סבו ברנץ על הולדת בנה לי
 אחות לנעמי,לפרופ' רוני פקטור על הולדת בתו עמליה
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