
שלום רב לכל חברי קהילת המכון,

אני שמח להביא בפניכם את ידיעון המכון השנתי- הקרימינתון, שדרכו אנו נוהגים לשתף את קהילת המכון במגוון 

הפעילויות שלנו בשנה החולפת והתכניות לעתיד. המכון לקרימינולוגיה נמצא במגמת התפתחות וצמיחה, השנה 

הצטרפה אלינו חברת סגל חדשה, בוגרת המכון, ד"ר גלי פרי, ואנו מברכים אותה על הצטרפותה למשפחת המכון. 

תכניות הלימוד שלנו גם הן מתחדשות וממשיכות להצליח, השנה הצטרפו אלינו כ- 135 סטודנטים חדשים, 80 

מהם בתכנית הבוגר החדשה )מחזור ב'( והם מצטרפים ל כ 150 סטודנטים הלומדים במכון לקרימינולוגיה. אני 

רוצה לברך את כל הסטודנטים החדשים והותיקים ולאחל להם חוויה לימודית מהנה ומעשירה. 

במכון,  האקדמית  לפעילויות  זמנם  מלוא  את  מקדישים  תלמידים  שבה   FULL TIME-ה בתכנית  ממשיך  המכון 

משתתפים במחקר וצוברים ניסיון בהוראה. והשנה משתתפים שבעה סטודנטים, מסטרנטים ודוקטורנטים מלגאים 

מצטיינים לעומת ששה שהשתתפו בשנה שעברה. מסלול זה הצמיח עד היום מחקרים חדשים ופרסומים בכתבי 

ובמערכת  לקרימינולוגיה  במכון  שהשתלבו  צעירים  סגל  וחברי  יוקרתיות  בתר-דוקטורט  מלגות  מובילים,  עת 

ההשכלה הגבוהה בארץ.   

א' בתואר הראשון, שעברית אינה שפת  בשנה החולפת הוקמה במכון בהצלחה תכנית החונכות לתלמידי שנה 

אימם. תכנית זו מעניקה לסטודנטים שלא דוברים עברית כשפת אם, תמיכה וליווי לאורך השנה ע"י תלמידי תואר 

שני ודוקטורנטים. החונכים מסייעים לסטודנטים בכל הקשור להתמודדות עם השפה העברית, ניסוח, הבנת הנקרא 

וכו'. לאור הצלחת התכנית, אנו ממשיכים בה גם בתשע"ח וממליצים מאוד לכל סטודנט לתואר ראשון שמרגיש 

שהוא זקוק לסיוע וליווי אישי לפנות אלינו. נשמח ללוות כל סטודנט שזקוק לסיוע זה. 

סגל המכון ממשיך להוביל בהישגים מעוררי כבוד בקרב הקהילה האקדמית בעולם ובישראל, בפרסים בינלאומיים, 

חלק  יפורטו  בהמשך  וחשובים,  גדולים  מחקר  במענקי  וזכייה  השפעה  במדדי  הובלה  מובילות,  בבמות  פרסום 

מאותם הישגים מעוררי הערכה. גם השנה, חברי המכון ממשיכים להדק את הקשר המחקרי עם מערכת אכיפת 

החוק בישראל בצמתיה השונים, משטרת ישראל, משרד המשפטים, שירות בתי הסוהר והרשות לשיקום האסיר 

וארגונים רבים נוספים, מתוך כוונה לקדם ולהטמיע את המדע, ואת השותפות המחקרית בין האקדמיה לפרקטיקה, 

וכן לעודד את הפרספקטיבה של מדיניות המבוססת על נתונים ועובדות באותן מערכות.  

חלק בלתי נפרד מסגל המכון הם המורים והמורות מן החוץ, העושים מלאכה מצויינת, ותרומתם אינה מוגבלת 

רק להוראה, שכן חלקם מנחים גם עבודות מוסמך ודוקטורט. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מהם על תרומתם 

להצלחת המכון.   

אנחנו  שנה  מדי  בעולם.  הקרימינולוגית  הקהילה  עם  בינלאומיים  קשרים  בביסוס  טמון  המכון  מהצלחת  חלק 

מקיימים כנס בינלאומי ע"ש פרופ' דרפקין, אליו מוזמנים קרימינולוגים מובילים מהעולם, שמציגים עבודות פורצות 

דרך בתחום. בכנס דרפקין האחרון אירחנו את ריצ'רד טרימלביי מאוניברסיטת מונטריאול, מומחה עולמי בתחום 

האפי-גנטיקה ופשיעה וחתן פרס סטוקהולם לקרימינולוגיה, אשר השתתף במושב שהתמקד בחידושים של מחקרי 

אפי-גנטיקה ופשיעה, לצד חוקרים מובילים מארה"ב ואירופה.

 

המכון התברך גם בסגל אדמניסטרטיבי נפלא, בלהה, מירי ונטע, שדלתן תמיד פתוחה ואצלן תמצאו מענה לכל 

עניין או בעיה, סגל וסטודנטים כאחד. התברכנו גם במזכירות פקולטה שירותית ואיכפתית הזוכה להערכה על 

הטיפול שלה בסטודנטים של הפקולטה ואני בטוח שנמשיך ליהנות משירותיה.

אני רוצה לאחל לנו שנה אקדמית פורייה

פרופ' באדי חסייסי

ראש המכון לקרימינולוגיה

קרימיניתון
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סגל חדש במכון – ד"ר גלי פרי

בנושא  שלה  הדוקטורט  עבודת  את  כתבה  פרי  ד"ר  פרי.  גלי  ד"ר  לקרימינולוגיה  המכון  לסגל  מצטרפת  השנה 

"עמדותיהם של מפגינים ביחס ללגיטימיות המשטרה: המקרה של המחאה החברתית בישראל" בהנחייתם של חתן 

.לד"ר פרי תואר  וקיבלה תואר דוקטור בשנת  2016  זמיר,  וד"ר טל-יונתן  וייסבורד  דייויד  פרס שטוקהולם פרופ' 

במשרד  מחקר  כעמיתת  שימשה  לאחריהם  בהצטיינות(,  )שניהם  בקרימינולוגיה  שני  ותואר  בפסיכולוגיה  ראשון 

עשתה  שלה  פוסט-הדוקטוראט  את  ואידאולוגים.  דתיים  מיעוטים  של  ברדיקליזציה  והתמחתה  הממשלה,  ראש 

ויקסטרום במרכז  ד"ר פרי במכון לקרימינולוגיה שבאוניברסיטת קיימברידג', תחת הנחייתו של פרופ' פר-אולוף 

לקרימינולוגיה התפתחותית. 

במסגרת זו לקחה דר' פרי חלק בניתוח נתוני PADS+ - מחקר אורך ראשון מסוגו העוסק בנתיבי התפתחות לפשיעה, 

וחקרה את ההשפעות של חשיפה לסביבה עבריינית על קיצונות ואלימות פוליטית. במקביל, היתה שותפה בפרויקט 

המחקר PRIME במימון האיחוד האירופי שעסק במפגעים בודדים, יחד עם פרופ' באדי חסייסי וד"ר סיימון פרי. 

התפרסמו  מאמריה  התפתחותית.  וקרימינולוגיה  וטרור,  פוליטית  אלימות  שיטור,  הם  פרי  ד"ר  של  המחקר  תחומי 

 Studies in Conflict &-ו ,Law and Society Review במספר כתבי עת בעולם ובישראל, לרבות כתב העת היוקרתי

Terrorism. ד"ר פרי זכתה במספר פרסים, בכללם פרס מייבר לקרימינולוגיה ופרס נציב שב"ס למאמר מצטיין. השנה 
תלמד במכון את הקורס מבוא לפנולוגיה וויקטימולוגיה.

ד"ר פרי נשואה לטל ואמא לנעמי ואלה.

תכנית בוגר בקרימינולוגיה

השנה יצא לדרך המחזור השני של תכנית הלימודים " בוגר בקרימינולוגיה". 

התכנית הנלמדת במסגרת דו חוגית, מאפשרת ללומדים בה לשלב כל חוג ממגוון החוגים המוצעים באוניברסיטה 

העברית.

בשנה זו הצטרפו אלינו כ – 80 תלמידים חדשים.

תאריכים חשובים

חדשות המכון
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תכנית החונכות לתלמידי שנה א' בוגר בקרימינולוגיה

האגודה  בחסות  למשפטים,  הסטודנטים  אגודת  מטעם  חונכות  תכנית  לקרימינולוגיה  בחוג  לפעול  החלה  השנה 

הכללית ובשיתוף המכון לקרימינולוגיה.

במסגרת התוכנית, גויסו 4 מדריכים מצטיינים מקרב תלמידי הבוגר בשנה ב'  כאשר כל מדריך חונך קבוצה של 

סטודנטים משנה א'. התוכנית כוללת מספר מפגשים מובנים  וכן ליווי מתמשך בקבוצות קטנות.

כל מדריך אמון על כ - 20 חניכים ומהווה עבורם "אח גדול"- בתמיכה אישית, בגיבוש קבוצתי  וגם בעצות וטיפים 

להתמודדות עם הלימודים.

בנוסף, ובאופן ייחודי לתוכנית זו, המדריכים מעבירים לחניכים תכנים של מיומנויות למידה במספר מפגשים מובנים 

לאורך השנה וכן יעבירו מפגש נוסף שמטרתו חיבור לעשייה במכון )היכרות עם הסגל, חשיפה לעשייה האקדמית 

של המרצים ושל תלמידי המוסמך(.

התוכנית מאורגנת ומפוקחת על ידי אחראית תכנית, עדי דוידוביץ תלמידת שנה ב' , אשר דואגת להכשרת המדריכים 

זאת, כדי להביא לשילובם המיטבי של הסטודנטים  - כל  ולהתאמת התכנים לצרכי השנתון החדש לאורך השנה 

והצלחתם בלימודים.

ביקור הנינה של פרופ' ישראל דרפקין – מייסד המכון לקרימינולוגיה

המכון  את  שייסד  דרפקין  ישראל  פרופ'  של  הנינה  דרפקין,  שרה  במכון  לביקור  הגיעה   2017 נובמבר  בחודש 

לקרימינולוגיה בשנת 1959. שרה שלומדת בימים אלו בבית ספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג הגיעה לביקור מלווה 

באמה בת' שהיא עורכת דין שעוסקת בענייני בריאות. בתום הסמסטר שרה עתידה לנסוע לטבריה כמתנדבת במגן 

דוד אדום. אביה של שרה הוא הנכד של פרופ' דרפקין, והוא חוקר בתחום הסרטן באוניברסיטת פן, לשרה יש גם אח 

צעיר בשם ישראל דרפקין.

וספרים  רבא  הסבא  של  תמונתו  את  לראות  ששמחו  ושרה  בת'  את  אירחו  חסייסי  באדי  ופרופ'  סבה  לסלי  פרופ' 

שכתב. פרופ' סבה העניק להן עותק של הספר "Criminology in Transition" שנערך בשיתוף עם פרופ שמחה לנדאו 

לכבודו של פרופ דרפקין. יצוין כי נינה אחרת של פרופ' דרפקין, אביב זלדיס, שמשפחתה גרה בארץ, לומדת גם היא 

באוניברסיטה העברית )משפטים וחשבונאות(.

סמינר פורנזי

על  הפורנזיות  הראיות  את  להעמיד  המדעית  והקהילה  המשפט  בתי  של  והגוברת  ההולכת  הדרישה  בעקבות 

ובכך לסייע בקבלת החלטות.  ואובייקטיבית  ניסיונות להעריך את הממצאים בצורה כמותית  נעשים  בסיס מדעי, 

לאחרונה החלו שיתופי פעולה בין חוקרי מז"פ לחוקרים מהאוניברסיטה העברית במחלקה לסטטיסטיקה ובמכון 

לקרימינולוגיה. בתחילת שנת הלימודים נפתח סמינר פורנזי הפתוח לאנשים בעלי זיקה לנושא שמשתתפים בו אנשי 

הפורנזי  המדע  על  ללמוד  היא  הסמינר  מטרת  ומשפטנים.  לקרימינולוגיה  מהמכון  חוקרים  סטטיסטיקאים,  מז"פ, 

בין  פתוח  דיון  ולאפשר  האקדמיה  ואנשי  המשטרה  המשפט,  בתי  של  מבטם  מנקודת  התחום  שמציב  והאתגרים 

האוכלוסייה המגוונת שמגיעה אליו. עד כה הרצו בסמינר מר סער וילף יו"ר  PointGrab ומייסדן של חברות נוספות 

שהרצה על כשלים במח האנושי, והראה כיצד  כשלים אלה גורמים לשגיאות חמורות במערכת המשפט ואכיפת 

החוק, וכיצד  ניתן לתקן אותם באמצעות תורת ההסתברות. בהרצאתו הציג מר וילף את "מכונת האמת המוחלטת" 

אשר עוררה שאלות באשר לדרך הנכונה לחישוב ההסתברות שאדם אשם בפשע מסוים.  

הרצאתו של מר ירון שור, מומחה בהשוואת עקבות נעליים במעבדת סימנים וחומרים בחטיבה לזיהוי פלילי במשטרת 

ישראל היתה על הנושא: "האם הסטטיסטיקה משפרת את הביטחון בקביעת עובדות משפטיות". בהרצאתו  הסביר 

מהי התאמה "סוגית" ומה יכולה הסטטיסטיקה להוסיף בהצגת תוצאות לבית המשפט.  בהרצאה הוצג גם מחקר 

אמפירי שנערך לאישוש טענה נפוצה במדע הזיהוי הפלילי.  

כותרת הרצאתו של פרופ' יוסי אלמוג ממרכז קזאלי לכימיה יישומית במכון לכימיה באוניברסיטה העברית, שכיהן 

בעבר כראש מז"פ, הייתה "מדע פורנזי והרשעות שווא, תשובה למקטרגים: המדע הוא המחסום היעיל ביותר כנגד 

הרשעות שווא". בהרצאתו הסביר פרופ' אלמוג מדוע יש להחליף את הביטוי "מדע זבל" ב"עדות זבל", והציג פרשיות 

פשע חמורות שלא היו נפתרות אלמלא השימוש במדע פורנזי. כמוכן, הוצגו  מקרים בהם ההסתמכות על המדע 
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אפשרה להפריך חשד, מנעה העמדה לדין, ואף והביאה לזיכוי מאוחר של מי שכבר הורשעו בדין. 

הניתוח  על  האחראי  ישראל,  במשטרת  פלילי   לזיהוי  בחטיבה  וביולוגיה  דנ"א  מעבדת  קצין  ווסקובויניק,  לב  מר 

הראיות  לאחת   DNA-ה הפך  האחרונים  בעשורים  איך  בהרצאתו  הסביר  במשטרה,  דנ"א  ראיות  של  הסטטיסטי 

הבסיס  את  יש   DNA ה-  לראיית  האלה,  הראיות  מבין  המשפט.  ובתי  האכיפה  רשויות  עבור  המרכזיות  הפורנזיות 

המפותח ביותר לניתוח סטטיסטי. בהרצאה הסביר מדוע הניתוח הסטטיסטי קל יחסית עבור DNA לעומת ראיות 

אחרות, ומהם הקשיים הקיימים בניתוח של תערובות פרופילי DNA מורכבות. לבסוף הוצגו פיתוחי מודלים ותוכנות 

חדשניות המנסים להתמודד עם הקשיים של תערובות DNA מורכבות.

בהמשך צפויים להרצות בסמינר עו"ד שילה ענבר, פרופ' יהודה היס, פרופ' קריסטוף שמפו, ד"ר עמית פונדיק עו"ד 

ד"ר ענת הורוביץ, ד"ר יורם יקותיאלי ודוברים נוספים. 

הסמינר  מתקיים אחת לשבועיים ביום שני בין השעות 12:15-13:15, בחדר הסמינרים של המחלקה לסטטיסטיקה, 

חדר 4412 בבניין חברה ומאורגן ע"י נעמי קפלן דמרי המסיימת לכתוב את עבודת הדוקטורט שלה בנושא "שיטות 

סטטיסטיות להערכת ראיות פורנזיות". המעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של הסמינר יכולים לשלוח מייל לנעמי 

.naomi.kaplan@mail.huji.ac.il :בכתובת

התועלת שבהסמכת מעבדות חטיבת הזיהוי הפלילי במשטרת ישראל
ד"ר אלעזר )עזי( צדוק, תנ"צ )דימוס( ר' מז"פ, 2000-2007 , מרצה במכון לקרימינולוגיה

בימים אלו הסתיים בחטיבת המז"פ במשטרת ישראל בהצלחה רבה מבדק ההסמכה מחדש של מעבדותיה לתקן 

מז"פ קיבלה את הסמכתה לראשונה בשנת 2006, לאחר   .ISO/IEC 17025 -הבינלאומי להסמכת מעבדות בדיקה

תהליך ארגוני ממושך שארך כ-5 שנים. ההסמכה ניתנת לכל ארגון לתקופה של שנתיים, שבסיומה הוא עומד למבדק 

מחודש ע"י הגורם המסמיך, לשם חידוש הסמכתו. הסמכת מעבדות לתקנים בינלאומיים מבוצעת בארץ ע"י הרשות 

 International הלאומית להסמכת מעבדות, שהיא גורם הסמכה מוכר ע"י ארגוני הסמכה בינלאומיים גדולים כגון

.)Laboratories Accreditation Cooperation) ilac

מז"פ הינה חטיבה באגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל. מז"פ הינה הגוף הממסדי היחיד במדינת ישראל 

העוסק בתחומי המדע והטכנולוגיה הרלבנטיים לחקירת אירועים פליליים )ואירועי טרור(, אשר מגיש מטעם המדינה 

חוות דעת מקצועיות של מומחים לבתי המשפט. בתור שכזו- מעמידה מז"פ את שרותיה לא רק לרשות משטרת 

גורמי האכיפה והביטחון השונים במדינה, כצה"ל, שב"כ, משרדי הממשלה השונים  ישראל, אלא גם לרשות מגוון 

ועוד. במדינת ישראל, בניגוד לחלק ניכר ממדינות העולם, מז"פ הינה גורם יחיד מסוגה. בארה"ב- בכדי להדגים את 

הקיצוניות השנייה- קיימים מאות- אם לא אלפי- מז"פים: החל מן הרמה הפדראלית )FBI, ATF ואחרים(, דרך רמת 

ה-STATE ועד לרמת ה-COUNTY או העיר. נוסף על כך, בארה"ב וברב המדינות המערביות קיימים אין ספור ארגונים 

ומומחים פרטיים, היכולים- כל אחד על פי מומחיותו- להציע שרותי בדיקה פורנזיים לרשות ההגנה. דהיינו- אין מז"פ 

נתונה לשום תחרות במדינת ישראל.

יתר על כן, מז"פ איננה גורם מסחרי. הסמכה שלה ע"י הרשות הממלכתית המוסמכת איננה יכולה להועיל להגדלת נפח 

"עסקיה". בנוסף- מז"פ- מטבע בריאתה- מחויבת לאובייקטיביות, מהימנות מקצועית ושקיפות מרבית בהתנהלותה, 

והכרזה על מי מהם כלא מהימן משמעותה סתימת  יום-יומי בפני הרשות השופטת,  שכן מומחיה עומדים למבחן 

הגולל על מעמדו והקריירה המקצועית שלו. נוסיף לכך את האחריות הגדולה המוטלת על כל אחד ואחת ממומחי 

מז"פ- החורצים גורלות של רוצחים, אנסים ושאר עבריינים במחי חוות דעתם- וברור שחייבת להיווצר בה תרבות 

ארגונית של מצוינות מקצועית והקפדה בקלה כבחמורה.

מז"פ, המצדיק את ההשקעה  אין, לכאורה, ערך מוסף משמעותי להסמכת  הנ"ל בכפיפה אחת-  כל  נשים את  אם 

הארגונית האדירה ואת ההשקעה האישית הרבה שהשקיע כל אחד מהעובדים במהלך חמש שנות תהליך ההסמכה 

וממשיך להשקיע בתחזוקתה השוטפת של ההסמכה. עם זאת, ברור כיום לכל אנשי מז"פ ולקוחותיה )חוקרי משטרה, 

זו אינה המסקנה אליה מגיעים כל המעורבים בבואם להעריך את תרומת ההסמכה לארגון.  פרקליטים, שופטים( 

להלן סקירת חלק מהתועלות שהפיקה מז"פ מתהליך ההסמכה:

תהליך ההסמכה היה עבור הארגון תהליך מחשל ומלכד. היו בו אלמנטים רבים של שיפור ארגוני, החל מדיונים 

בין  פנימיים  גישה  והבדלי  מכשולים  על  התגברות  תוך  האיכות,  מדריך  של  משותפת  כתיבה  ארגון,  חוצי  פנימיים 

מעבדות או דיסציפלינות שונות. נוצרה תחרות פנימית מבורכת בין המעבדות השונות, הוארו פינות שונות בתהליכי 
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העבודה שהיו "מובנים מאליהם", אך העלו דילמות וגרמו לחידושים תוך כדי הניסיון לנסחם לכדי נוהל או הוראת 

עבודה, ועוד. התנגדויות פנימיות שצצו בפינות שונות של מז"פ בתחילת התהליך, נעלמו או צומצמו עם הזמן ונוצרו 

שפה משותפת חדשה וערכים חדשים, המובילים לאחידות ויוצרים גם גאוות יחידה. כיום, ההסמכה היא נחלתו של 

כל אחד מהעובדים- לכולם יש בה חלק.

מז"פים  בתהליך.  יחידים  איננו  כי  לנו  הסתבר  המערבי-  בעולם  לשלנו  דומים  ארגונים  לעבר  מסביב-  בהביטנו 

לאומיים רבים הבינו והפנימו את חשיבות ההסמכה לפעילותם, ושני הארגונים המובילים בעולם המדע הפורנזי- 

ENFSI )ארגון המז"פים הלאומיים של אירופה( ו-ASCLD )ארגון ההסמכה של המז"פים בצפון אמריקה( אינם מקבלים 
חברים לארגוניהם אלא אם הוסמכו, או, לפחות, הוכיחו שהם נמצאים בהליך הסמכה מתקדם. באמריקה היו לכך גם 

ביטויים מעשיים: ארגונים שהוכיחו INCOMPETANCE מקצועי- טופלו בחומרה.

הפרקליטויות  המשפט,  )בתי  המשפטית  הקהילייה  בקרב  מודעות  האחרונות  בשנים  והולכת  נוצרת  בארץ  גם 

והסנגורים הפליליים( לנושא קבילותן של חוות- דעת של מומחה. שאלות כגון "מי הסמיך אתכם?", "על סמך איזה 

נוהל או שיטה קבעתם את חוות דעתכם?", "האם אתם נתונים למבחנים חיצוניים אובייקטיביים 

)PROFICIENCY TESTS( המעריכים את רמתכם המקצועית ואיכות עבודתכם?" צפות ועולות יותר ויותר. הדבר ילך 

פורנזי מרכזי בעבודת  דנ"א( ככלי  )ובמאגר פרופילי  וגדל בדנ"א  ויגבר, להערכתי, במיוחד לאור השימוש ההולך 

הזיהוי הפלילי. כלי זה מייצר רגישויות חברתיות רבות בכל העולם, ושימוש בו ע"י ארגון מוסמך לתקן בינלאומי עשוי 

להקהותן ולהגביר האמון במערכת אכיפת החוק. תהליך ההסמכה ושימורו הוא המענה המרכזי לשאלות כגון אלו.

ולסיום- שתי תובנות שראוי לשימן בראש מעיינינו:

לעיתים ראוי לו, לארגון מונופוליסטי, ובמיוחד לכזה המהווה חלק ממערכת הירארכית מובנית כמשטרת ישראל- 

שיפתח את דלתותיו לתהליך מסמיך ומבקר של גורם אובייקטיבי חיצוני. הדבר מוסיף לו אמינות, שקיפות ומגביר את 

בטחונו הוא בתהליכיו ויכולותיו, וכמובן את אמון הציבור בו.

הנושא השני- שהוא נכון למז"פ ולמעשה לכל ארגון אחר שעבר הסמכה- הוא חשיבות ההכרה בכך שהמבחן האמיתי

של הארגון המוסמך הוא ארוך טווח: יכולתו לשמר ולהעמיק את ההישג ולהימנע מלנוח על זרי הדפנה. נדרשות לכך 

מחויבות ארגונית והצבת נושא האיכות באופן קבוע במקום חשוב בסדר יומו של הארגון.

קבוצת עבודה חדשה בנושא פשיעת סייבר

 )ESC( לקרימינולוגיה  האירופאית  האגודה  במסגרת  שהוקמה  סייבר  פשיעת  בנושא  החדשה  העבודה  קבוצת 

בכנס  פעילותה  את  החלה   ,HUJI( ברנבלום  תמר  ודר'   )NSCR( לוקפלד  רוטחר  דר'  בהובלת  האחרון  בספטמבר 

שהתקיים בקרדיף ב-2017(. 

הקבוצה תעסוק בהיבטים שונים של מגוון פשעי מחשב וסייבר - העבריינים, הקורבנות והתגובה החברתית ביחס 

לפשעים אלו. המטרות העיקריות של קבוצת העבודה הן קידום ידע ומחקר על פשעים ברשת האינטרנט ויצירת רשת 

לחילופי מידע ולשיתוף פעולה בינלאומי בין חוקרות/ים, סטודנטיות/ים לתארים מתקדמים, סוכנויות ממשלתיות 

וארגונים פרטיים המעורבים במחקר בתחום. 

וקרימינולוגיה,  פלילי  משפט  מגוון:  בינתחומי  מרקע  וחוקרות/ים  שטח  נשות/אנשי  לקבוצה  להצטרך  מוזמנות/ים 

סוציולוגיה, מדע המדינה, כלכלה, טכנולוגיית מידע ומדעי המחשב העוסקות/ים בתחום במגוון דרכים ומתודולוגיות.

.working-group-on-cybercrime מידע נוסף על הקבוצה ניתן לקרא בקישור זה

tamarindy1@gmail.com :המעוניינות/ים להצטרך לקבוצה מוזמנות/ים לכתוב לד"ר תמר ברנבלום

מה חדש ברשות לשיקום האסיר?
פעילות, מחקר ומיזמים חדשים

ד"ר רותם אפודי, מפקחת ארצית ומ"מ מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר.  מרצה במכון לקרימינולוגיה.
 

מהי רש"א ?
והשירותים  )רש"א( היא תאגיד ממשלתי הפועל תחת אחריותו של שר העבודה, הרווחה  הרשות לשיקום האסיר 

החברתיים. חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג – 1983 מגדיר את תפקידי הרשות, ביניהם: לגבש מדיניות שיקום 

לאסירים; להכין תכניות שיקום לאסירים ולהפעילן לאחר שחרורם; לפעול לקליטת האסירים ולשיקומם בקהילה; 

ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר; לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ולאחריו ועוד. 

חקיקת חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 שינה באופן מהותי את אופן פעילותה של רש"א, אשר מטיפול 

באסירים משוחררים באופן וולונטארי, החלה להפנות את מירב משאביה להכנת תכניות שיקום לאסירים משוחררים 

ברישיון )"שליש"(, פיקוח אחר תפקודם ודיווח לוועדות השחרורים. 

תכניות השיקום לאסירים משוחררים נחלקות לשיקום בקהילה ולשיקום בהוסטלים. בשנת 2016 טופלו כ- 3,000 

משוחרר  אסיר  לכל  בהוסטלים.  שהו  משוחררים  ואסירים  אסירות   172 ו-  בקהילה,  משוחררים  ואסירים  אסירות 

ופיקוח  ליווי  תחת  סדירה  עבודה  כוללות  השיקום  תכניות  כל  ואולם  ואפיוניו,  צרכיו  לפי  שיקום  תכנית  מותאמת 

תעסוקתי, טיפול פרטני וטיפול קבוצתי ייעודי. 

שחרור מוקדם ככלי בניהול מדיניות הענישה
המקצועית  עמדתה  )"שליש"(.  ברישיון  משוחררים  אסירים  הם  ברש"א  המטופלים  המשוחררים  האסירים  מרבית 

של הרשות לשיקום האסיר הנה כי יש בכוחה של תכנית שיקום בפיקוח להפחית את המסוכנות הנשקפת מהאסיר 

המשוחרר, היות והאסיר המשוחרר משולב בטיפול ייעודי המפחית מסוכנות ונמצא תחת תנאי פיקוח וטיפול. זאת 

http://www.esc-eurocrim.org/index.php/activities/working-groups/68-the-european-society-of-criminology-working-group-on-cybercrime
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ועוד, האסיר המשוחרר מחויב בעבודה סדירה, ובכך הוא הופך לאזרח יצרן המסוגל לכלכל את עצמו ואת משפחתו 

בכבוד. 

אף מחקרי מועדות בארץ מעידים כי לתכניות השיקום ישנה הצלחה גבוהה במניעת מועדות חוזרת. מתוך נתוני שב"ס 

ניתן ללמוד כי לאסירים אשר השתחררו בשחרור מוקדם יש סיכוי נמוך באופן משמעותי לשוב למאסר חוזר - 28.2% 

מועדות בקרב אסירים אשר השתחררו בשחרור מוקדם אל מול 47.1% מועדות בקרב אסירים שהשתחררו באופן 

מלא . חרף זאת, בשנים האחרונות חלה ירידה מתמדת במספר האסירים הזוכים להשתחרר בשחרור מוקדם .

האם זה בכלל עובד ?
פעילותה של רש"א מלווה בשנים האחרונות במחקרי הערכה אמפיריים, המאפשרים לנו לעמוד על האפקטיביות של 

תהליכי השיקום ועל מדדי המועדות בקרב מסיימי תכניות השיקום. ממצאי המחקרים עולה כי יש בכוחן של תכניות 

השיקום בקהילה להפחית את אחוזי המועדות של אסירים באופן משמעותי  – כך למשל עלה ממחקרי ההערכה של 

הפיקוח האלקטרוני על אסירים משוחררים, מחקר הערכה על אסירים משוחררים בשיקום התורני , מחקר הערכה 

על מרכז שיקום תעסוקתי לאסירות משוחררות   וממחקר אשר הסתיים לא מכבר על ליווי תעסוקתי בקרב אסירים 

משוחררים . כל המחקרים המתבצעים ברש"א מלווים ע"י ועדת מחקר אקדמית בלתי תלויה המורכבת מחוקרים 

ועדת  נענתה  לאחרונה,  שהם.  אפרת  פרופ'  של  בראשותה  הסוציאלית,  והעבודה  הקרימינולוגיה  מתחומי  בכירים 

המחקר לבקשתו של מנכ"ל רש"א לשמש גם כוועדה אקדמית המייעצת להנהלת הרשות לשיקום האסיר.

מה חדש ברש"א ?   
בשנה האחרונה אושרו ותוקצבו מספר מיזמים חדשניים לשיקום אסירים ואסירות משוחררים :

⇐ שיקום נוער וצעירים – לאחרונה הגדיל משרד האוצר את התקציב המופנה לשיקום נוער וצעירים לאחר שחרורם 
בצרכים  מאופיינת  והצעירים  הנוער  אוכלוסיית  זו.  גיל  קבוצת  בקרב  הגבוהים  המועדות  אחוזי  לנוכח  מהכלא, 

ייחודים, המקשים על גיוסם לטיפול ולשיקום ומציבים סיכון להמשך פעילות עבריינית בעתיד. בני הנוער הכלואים 

דיספונקציונליות,  ממשפחות  מגיעים  מרביתם  חוק.  עוברי  נערים  בקרב  לטיפול  ביותר  הקשה  לגרעין  נחשבים 

וריכוז, חסכים  נפלטו בגילאים צעירים ממסגרות חינוך וטיפול, בעלי רקע של הפרעות אישיות, הפרעות קשב 

השכלתיים ורגשיים. רבים מהם מאופיינים בחשדנות גבוהה, אנטגוניזם וניכור כלפי סביבתם, הם בעלי מוטיבציה 

נמוכה להשקיע בטיפול ולרוב מבטאים חוסר אמון במערכות הממסדיות. לאור האתגרים הללו, תכנית הנוער - 

אשר החלה לפעול החל מהשנה הנוכחית, כוללת הרחבה משמעותית של המענים השיקומיים והטיפוליים לבני 

נוער ולצעירים, קליטת כוח אדם ייעודי, הוספת תקני מדריכים ויועצי תעסוקה, לימודים והכשרה מקצועית ועוד. 

בשנה הבאה מתוכנן להיפתח מרכז לינה לבני נוער מחוסרי קורת גג. 

⇐ טיפול דיאדי לאסירות משוחררות וילדיהן – בשנה הקרובה מתוכננות להיפתח מספר קבוצות דיאדיות )אם-
ילד( ברחבי הארץ, לשיקום הקשר בין אימהות אסירות משוחררות לילדיהן, כחלק מתפיסתה המקצועית של 

רש"א לפיה הטיפול במשפחות האסירים מהווה חלק בלתי נפרד משיקומם בחברה. כ-70% מהאסירות השוהות 

במאסר הן אימהות לילדים, רובן ליותר מילד אחד, וכ- כ40% מהן אימהות לילדים רכים. אין ספק כי כאב המאסר 

המרכזי של האסירות האימהות הינו קושי הפרידה מן הילדים, וכי האיחוד המחודש עם ילדיהן מהווה את עיקר 

ונזקי  יסייע בשיקום כאב הפרידה הכפויה  וילדיהן  ייעודי באימהות  המוטיבציה שלהן לשיקום. טיפול קבוצתי 

המאסר, ויסייע ברכישת מודלים הוריים פנימיים מיטיבים, לצד מניעת המשך פגיעה בילדים והנצחת ההשפעה 

הבין-דורית של התעללות, הורות לקויה, שימוש בסמים ופשיעה. 

משוחררות  לאסירות  לוויין  דירות   2 של  פתיחתן  מתוכננת  הקרובה  בשנה   - משוחררות  לאסירות  לוויין  דירות   ⇐
פרטנית  התערבות  מתכנית  כחלק  מהכלא,  שחרורן  לאחר  מגורים  מקום  ומחוסרות  משפחתי  עורף  חסרות 

וקבוצתית כוללנית. דירת מגורים תענה על הצורך הבסיסי והקיומי של רבות מהאסירות המשוחררות לקורת גג 

בטוחה, כתנאי מקדים לקיומן הפיזי והנפשי וליכולתן לעבור תהליך שיקום בקהילה. המגורים בדירה יהוו שלב 

מעבר לקראת הכנה והבשלה של הנשים לחיים עצמאיים בקהילה, תוך יצירת מרחב בטוח ומוגן ופיתוח כישורים 

ומיומנויות חיים.

⇐ תוכנית "מתנדבים למען אסירים" - מדיניות רש"א תומכת בהעסקת מתנדבים ורואה בשילוב מתנדבים כאמצעי 
להרחבת וגיוון המענים הניתנים לאסיר המשוחרר, כמו - גם אמצעי לשינוי תפיסות חברתיות ושינוי דעת קהל. 

הנחת היסוד הינה שמתנדבים "מלווים" מהווים בסיס להנעת שינוי בחייו של האסיר המשוחרר, תוך כדי לקיחת 

אחריות על העבר ועל העתיד, ובניית קשר מעצים ומרפא הנשען על אכפתיות ועל אימון הדדי. הקשר שנוצר בין 

המלווה )המתנדב( לבין האסיר המשוחרר בד"כ עונה על צרכים שאינם מסופקים באמצעות מענים פורמליים 

אחרים. תכנית זו מכוונת להרחיב את מספר המתנדבים ברש"א ולמסד את פעילותם, תוך שימת דגש על הכשרתם 

וליווים המקצועי.
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רצף  בהיעדר  מאופיינים  הכלא  מבתי  המשתחררים  אסירים   – משוחררים  לאסירים  מקצועית  הכשרה  עידוד   ⇐
תעסוקתי, שינויים תדירים של מקומות עבודה, וחלקם אף נעדרי כל ניסיון תעסוקתי בעברם. רבים מהם נפלטו 

ממערכת החינוך - פעמים רבות בשל הפרעות קשב וריכוז שאינן מאובחנות. לכל אלה השפעה ישירה על יכולתם 

להשתלב בתעסוקה יציבה ונורמטיבית לאחר שחרורם מהכלא. על כן פיתחה בשנה האחרונה רש"א מיזם לעידוד 

תעסוקתית  הכשרה  כי  הבנה  מתוך  משוחררים,  לאסירים  לימודים  מענקי  מתן  באמצעות  תעסוקתית  הכשרה 

תאפשר את השתלבותם המיטבית בעולם התעסוקה. עד כה חולקו מענקי התמדה בהכשרה מקצועית ל- 40 

אסירות ואסירים משוחררים. 

בשנה החולפת סיימו ד"ר גלי פרי וד"ר תמר ברנבלום את עבודות הדוקטוראט שלהן. ד"ר גלי פרי קיבלה מינויי 
כמרצה במכון, וד"ר תמר ברנבלום היא עמיתת מחקר במרכז המחקר לאבטחת הסייבר באוניברסיטה העברית, 

וב-NSCR,  אמסטרדם, הולנד.

המחאה  של  המקרה  המשטרה:  ללגיטימיות  ביחס  מפגינים  של  "עמדותיהם 
החברתית בישראל"

עבודת מחקר לצורך קבלת תואר דוקטור מאת גלי פרי
בהנחייתם של פרופ' דיוויד וייסבורד וד"ר טל יונתן-זמיר

בעשורים האחרונים הפך שיטור אירועי מחאה למשימה מרכזית של ארגוני משטרה במדינות דמוקרטיות מערביות. 

מרכזיות המשימה היא תולדה של שינוי רחב יותר בתרבות המחאה, הכולל עליה משמעותית במספר ההפגנות לצד 

מעורבות הולכת וגדלה של אזרחים "נורמטיביים" ושומרי חוק בסוג זה של התנהגות חברתית. שיטור אירועי מחאה 

אינה רק משימה מרכזית, אלא גם מאתגרת במיוחד. הוא דורש משוטרים להגן על הסדר הציבורי במקביל לשמירה 

על חופש הביטוי של המפגינים; חושף את השוטרים לעיתים קרובות לסכנה של אלימות; והסיקור התקשורתי הנרחב 

המאפיין אירועי מחאה מציב את השוטרים ואת התנהגותם תחת עינו הפקוחה של הציבור. בכדי להתמודד בהצלחה 

עם אתגרים אלה, זקוקים השוטרים לשיתוף הפעולה והציות של מפגינים. יתרה מכך, למערכת היחסים בין המשטרה 

למפגינים עשויה להיות השפעה ארוכת טווח  על ההתנהגות של תנועת המחאה. למרות זאת, מעט מאוד מחקרים 

עסקו בעמדותיהם של מפגינים ביחס למשטרה. 

חוקרים  ספציפית,  המשטרה.  כלפי  הציבור  לעמדות  ביחס  רבות  ותובנות  ידע  מציעה  בשיטור  העוסקת  הספרות 

הצביעו על כך ששיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה הוא במידה רבה תוצאה של ההערכות הסובייקטיביות 

שני  מזהה  בלגיטימיות  העוסק  המחקר  המשטרה.  ללגיטימיות  ביחס  תפיסות  ובעיקר  למשטרה,  ביחס  הפרט  של 

מנבאים עיקריים להערכות הציבור את לגיטימיות המשטרה: הוגנות ההליך,  המתייחס לתפיסות של הוגנות תהליך 

השיטור, ויעילות המשטרה, המתייחסת לתוצר השיטור. גוף ספרות נוסף, המתמקד בשיטור פאראמיליטרי, גורס כי 

השימוש באסטרטגיות שיטור כאלה במהלך אירועי מחאה עשוי גם הוא להיות בעל השפעה משמעותית על תפיסות 

לגיטימיות המשטרה בקרב מפגינים.

המחקר בחן את עמדותיהם של מפגינים ביחס למשטרה והגורמים המשפיעים על עמדות אלה, והתמקד בשלושה 

ההליך  הוגנות  לגיטימיות,  הערכות  זה  ובכלל  המשטרה,  ללגיטימיות  ביחס  מפגינים  של  עמדותיהם   )1( היבטים: 

ויעילות, בהשוואה להערכות אלה בקרב האוכלוסייה הכללית; )2( הגורמים המשפיעים על הערכות אלה, ובעיקר 

ההשפעות של שיטור פאראמיליטרי; ו)3( המנגנונים באמצעותם משפיע שיטור פאראמיליטרי על עמדות מפגינים 

ביחס למשטרה. הנתונים למחקר נאספו במהלך 20 הפגנות של תנועת המחאה החברתית בין פברואר לאוגוסט 2012, 

בארבע ערים מרכזיות בישראל: תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע. כלי המחקר כללו שאלון סגור וראיונות עומק 

חצי מובנים עם מפגינים שהשתתפו באירועי המחאה.

החברתית  המחאה  תנועת  של  המקרה  המשטרה:  ללגיטימיות  ביחס  מפגינים  "הערכות  הראשון,  הממצאים  פרק 

בישראל" מצביע על כך שעמדותיהם של מפגינים ביחס למשטרה נמוכות יותר משמעותית מאלה של כלל האוכלוסייה 

בישראל. יתרה מכך, עמדות אלה עוברות אסקלציה ככל שהפרט חוזר ומשתתף באירועי מחאה. פרק הממצאים 

המשטרה"  לגיטימיות  על  השפעות  מחאה:  אירועי  בשיטור  פאראמיליטריות  שיטור  באסטרטגיות  "שימוש  השני, 

מראה כי בעוד שלמנבאים ה"קלאסיים" של לגיטימיות המשטרה )הוגנות ההליך ויעילות( השפעה מרכזית במודל, 

גם לתפיסות מפגינים ביחס לשימוש באסטרטגיות שיטור פאראמיליטריות השפעות משמעותיות דומות בעוצמתן. 

מקבלי תואר דוקטור:

חלוקת מענקי הכשרה מקצועית לאסירים משוחררים המטופלים בהוסטל ירושלים.
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ככל הידוע, זהו המחקר הראשון הבוחן את ההשפעה של שיטור פאראמיליטרי על לגיטימיות המשטרה. באמצעות 

תפיסות  על  פאראמיליטרי  שיטור  של  האפקט  "ניתוח  האחרון,  התוצאות  פרק  מצביע  מפגינים  עם  עומק  ראיונות 

מפגינים את לגיטימיות המשטרה: המקרה של המחאה החברתית בישראל" על כך ששיטור פאראמיליטרי מוביל 

יותר של מפגינים את הוגנות הליך השיטור, בכך שהוא פוגע בשקיפות ובתחושה של התנהגות  נמוכות  להערכות 

את  המפגינים  בתפיסות  פוגע  ובכך  כלא-מקצועיים,  השוטרים  את  מציג  פאראמיליטרי  שיטור  בנוסף,  מכבדת. 

יעילות המשטרה. מהראיונות ניכר כי לשיטור פאראמיליטרי יש גם השפעה ישירה על תפיסות לגיטימיות המשטרה 

ניכור וקרימינליזציה של אזרחים התופסים את עצמם כנורמטיביים ושומרי חוק.   יוצר  בקרב מפגינים, כיוון שהוא 

לסיכום, הפרק האחרון קושר את הממצאים העולים משלושת המאמרים, ומציע התייחסות רחבה יותר להשלכות 

התיאורטיות והפרקטיות העולות מן המחקר. 

The internet as a Sphere of Social Control האינטרנט כמרחב לפיקוח חברתי
עבודת מחקר לצורך קבלת תואר דוקטור מאת תמר ברנבלום

בהנחייתם של פרופ' דיוויד וייסבורד וד"ר דוד מימון

 Grabosky, 2007;) בעשורים האחרונים, לצד התפתחות הפשיעה ברשת, התפתח מחקר קרימינולוגי העוסק בתחום

Wall, 2011; Yar, 2006(. העיסוק בפשיעה ובסטייה כרוך באופן הדוק בשאלת ההתמודדות עם תופעות אלו ובאופני 
מספק.  באופן  נחקרה  טרם  האינטרנטי  במרחב  חברתי  פיקוח  של  זו  סוגיה  אולם  אליהן,  ביחס  החברתי  הפיקוח 

עינינו הייחודי של מחקר זה הוא בפיקוח על התנהגויות חברתיות בתוך הרשת ובאופן בו מתהווים תהליכי פיקוח 

ומתגבשות עמדות ביחס להפעלת פיקוח כזה תוך הבחנה בין פיקוח פורמאלי  אלטרנטיביים במרחב האינטרנטי 

ובלתי פורמאלי. 

במישור התיאורטי מצביע המחקר על כך ששאלת הפיקוח מהווה מסגרת רחבה לחשיבה על האינטרנט כמרחב 

חברתי וטכנולוגי המחייב התייחסות לשילוב בין שני מרכיבים אלו. הפרק הראשון מציג את הטיעון כי נחוצה תיאוריה 

העוסקת בפיקוח חברתי באינטרנט ושכדי לפתח תיאוריה כזו יש צורך להתייחס אל האינטרנט הן כזירה חברתית 

לפיקוח והן ככלי להפעלת פיקוח חברתי על הרשת ומחוצה לה. בפרק מוצגים שני מודלים תיאורטיים לניתוח פיקוח 

פורמאלי ובלתי פורמאלי ברשת. המודל המתייחס לפיקוח הפורמאלי בוחן את מקורות הסמכות והלגיטימציה של 

המשטרה בבואה להפעיל פיקוח לצד בחינת יכולתה לעשות כן. כמו כן מתייחס המודל להתנהגות הציבור הן בשיתוף 

הפעולה בהפעלת פיקוח בלתי פורמאלי לצד זה הפורמאלי והן בהתנגדות פעילה וניסיון לחמוק מפיקוח פורמאלי. 

המודל המתייחס לפיקוח בלתי פורמאלי מתבסס על תיאוריית ההתנהגות המתוכננת )Ajzen, 1991( ומוסיף שלוש 

לפיקוח  ביחס  והתפיסות  הרשת  של  הארכיטקטורה  בפרט,  ברשת  לפשיעה  וביחס  בכלל  הפרט  מאפייני  סוגיות: 

חברתי ברשת ולאופייה של הרשת. 

המודלים התיאורטיים בפרק זה נבחנים חלקית במסגרת שני מחקרים המבוססים על  סקר שהועבר בקרב סטודנטים 

לתואר ראשון באוניברסיטה העברית בין החודשים נובמבר 2014 וינואר 2015. 

המחקר הראשון בוחן את הערכות הגולשים ביחס למידת הפיקוח החברתי, הפורמאלי והבלתי פורמאלי, המופעל 

ברשת האינטרנט וביחס לתפקוד של גורמי הפיקוח שונים. ממיפוי העמדות ביחס להערכת התפקוד של גורמי פיקוח 

כי  נמצא  כן,  יתר על  והבלתי פורמאלי כלוקים בחסר.  כי הגולשים מעריכים את הפיקוח הפורמאלי  עולה  ברשת 

עמדות הגולשים ביחס לביצועי המשטרה בפיקוח על הזירה האינטרנטית משפיעות הן על נכונות הגולשים להפעיל 

פיקוח חברתי והן על נקיטת פעולות לשמירה על פרטיותם. 

בעוד שהאינטרנט הוא מרחב בו מופעל פיקוח חברתי, הוא משמש גם ככלי להפעלת פיקוח כזה. דוגמה מובהקת 

לכך היא השימוש ברשת למטרות ביוש, פרקטיקה הנבחנת במחקר השני. למרות שהשימוש בביוש כמנגנון פיקוח 

חברתי אינו חדש, מאפייני האינטרנט מייצרים שינויים כמותיים ואיכותיים ביישום הביוש ברשת. הממצאים מראים 

כי רבים מהגולשים ברשת נחשפים לביוש, בעיקר כמי שעדים לו, וכי הביוש ברשת זוכה לתמיכה נרחבת. יתר על 

כן, נמצא שניתן לנבא את הנכונות של הגולשים לקחת חלק בביוש ברשת על בסיס מגוון משתנים, וביניהם העמדות 

ביחס לפרקטיקה ולמועילות שלה, סוג ההתנהגות המבוישת והשפעת הביוש על מושאו. 

הקשר  ולטיוב  יותר  יעילות  אכיפה  ודרכי  התערבות  דרכי  לגיבוש  לתרום  פוטנציאל  אלו,  מחקרים  שני  לממצאי 

והתקשורת בין הציבור לגורמי אכיפה רשמיים בהתבסס על הבנת תפיסות הציבור. יתר על כן, מצביע מחקר זה על 

הצורך בהגברת המודעות של הציבור כי מופעל עליו פיקוח חברתי בלתי פורמאלי באמצעות הרשת כדי לאפשר 

לציבור הגולשים לבחור לשנות את התנהגותם ולצמצם את היכולת להפעיל עליהם פיקוח כזה.

בחודש מאי התקיים במכון הכנס השנתי ע"ש פרופ' ישראל דרפקין ז"ל, בין האורחים הרבים שהגיעו להשתתף כנס 

הגיעו גם :  פרופ' רותם לשם )מאוניברסיטת בר אילן(, 

Richard Trembley )University of Montreal) -2017  זוכה פרס שטוקהולם לשנת

  Kevin Beaver )Florida State University)

And Kyle Treiber )University of Cambridge)
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Unraveling the Crime-Place Connection, Volume 22
New Directions in Theory and Policy
Edited by David Weisburd, John E. Eck

Unraveling the Crime-Place Connection examines in a new light how places 
enhance our understanding of crime and its control. While there has been much 
work in this area focused on policy, few have examined the underlying theories 
that inform this work. Theory has played a secondary role in the "criminology of 
place," and this volume brings it to the forefront of scholarly concerns.

Each part and its chapters illuminate cutting-edge ideas in the etiology 
and control of crime at place, beginning with an introductory Part I. Crime 
is often concentrated in very small geographies, and Part II emphasizes the 
importance of capturing the dynamic nature of places in order to understand 
crime clustering. Part III offers integrative theories on the varying contextual 
arrangements of places and links theories of places to other theories of 
individuals, neighborhoods, and other social contexts. In Part IV, theorists ask 

how the actions of place owners facilitate or control crime and what policies governments can institute to 
regulate place management.

Proactive Policing: Effects on Crime and Communities.
David Weisburd and Malay K. Majimundar, Editors

Proactive policing, as a strategic approach used by police agencies to prevent 
crime, is a relatively new phenomenon in the United States. It developed from 
a crisis in confidence in policing that began to emerge in the 1960s because 
of social unrest, rising crime rates, and growing skepticism regarding the 
effectiveness of standard approaches to policing. In response, beginning in 
the 1980s and 1990s, innovative police practices and policies that took a more 
proactive approach began to develop. This report uses the term “proactive 
policing” to refer to all policing strategies that have as one of their goals the 
prevention or reduction of crime and disorder and that are not reactive in 
terms of focusing primarily on uncovering ongoing crime or on investigating or 
responding to crimes once they have occurred.

Proactive policing is distinguished from the everyday decisions of police officers 
to be proactive in specific situations and instead refers to a strategic decision 
by police agencies to use proactive police responses in a programmatic way to 

reduce crime. Today, proactive policing strategies are used widely in the United States. They are not isolated 
programs used by a select group of agencies but rather a set of ideas that have spread across the landscape 
of policing.

Proactive Policing reviews the evidence and discusses the data and methodological gaps on: )1) the 
effects of different forms of proactive policing on crime; )2) whether they are applied in a discriminatory 
manner; )3) whether they are being used in a legal fashion; and )4) community reaction. This report offers a 
comprehensive evaluation of proactive policing that includes not only its crime prevention impacts but also 
its broader implications for justice and U.S. communities.

The Future of Correctional Rehabilitation:
 Moving Beyond the RNR Model and Good Lives Model Debate.
ד״ר רונן זיו - עמית הוראה במכון לקרימינולוגיה  

בחודש ספטמבר 2017 פורסם ספרו של ד"ר רונן זיו בהוצאת  Routledge, הספר מציג את 

שתי הפרדיגמות הטיפוליות המתחרות כיום על יישום השיקום במערכת הענישה.  פרדיגמה 

אחת מיוצגת על-ידי מודל ה- )RNR )the Risk-Need-Responsivity Model  ופרדיגמה שנייה 

בקצרה,    .)the Good Lives Model הטובים׳,  החיים  )׳מודל   GLM-ה מודל  על-ידי  מיוצגת 

לשנות  עובד״  ״מה  המראים  מדעיים  בממצאים  לדבוק  המאמץ  על  מבוסס   RNR-ה מודל 

התהליך  משתתפי  של  המועדות  רמת  את  ולהוריד  הענישה  במערכת  עבריינית  התנהגות 

הטיפולי.  תומכי המודל מתמקדים במילוי הצרכים הטיפוליים האינדיבידואלים המפחיתים 

את החיכוך עם גורמי אכיפת החוק.  הם מניחים שתהליך טיפולי הממזער את הסיכון לחברה 

יוביל לשיפור ברווחתו הנפשית של העבריין.  להבדיל, מודל ה-GLM מבוסס על תיאוריות 
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הומניסטיות, מחקרים שבחנו חדילה מפשע, ופסיכולוגיה חיובית יישומית.  תומכי המודל מתמקדים בזיהוי וחיזוק 

מקורות ההשפעה על רווחתו הנפשית של העבריין, ומניחים שתהליך טיפולי הממקסם את הרווחה הנפשית יוביל, 

בהכרח, להפחתת הסיכון הנשקף לחברה מהתנהגותו.  

הספר מציג את מסגרות העבודה התיאורטיות והפרקטיות של כל אחד מהמודלים.  מסגרות אלה מסבירות את אופן 

השינוי של התנהגות עבריינית וכוללות עקרונות שמטרתם להכווין את אנשי השטח כיצד לעצב ולהטמיע התערבויות 

טיפוליות המגשימות את מטרות המודל.  בנוסף, הספר מנתח עד כמה מסגרות העבודה התיאורטיות והפרקטיות של 

שני מודל ה-RNR וה-GLM תואמות ומנוגדות.  ממצאי הניתוח חשובים היות והם משרטטים את גבולות הידע הקיים 

בשיקום עבריינים ומעלים לדיון את תכליות המאמץ לשינוי התנהגות עבריינית במערכת הענישה.  על בסיס הניתוח, 

הפרק המסכם מפרט על העתיד הצפוי בתחום הטיפול בעבריינים במערכת הענישה ומציע מסגרת עבודה המשלבת 

בין שני המודלים.  

הספר פונה לכל המתעניינים בתכנון, הטמעה, והערכה של התערבויות טיפוליות במערכת הענישה.      

קובעי מדיניות ציבורית ימצאו בספר דיון בשאלות הנמצאות על סדר היום: עד כמה התערבויות טיפוליות במערכת 

הענישה צריכות לשקף ממצאים מדעיים? האם המטרה האולטימטיבית של התערבות טיפולית במערכת הענישה 

היא הורדת רמת המועדות של המשתתפים בתוכנית או, לחילופין, הגברת רווחתם הפסיכולוגית של האינדיבידואלים 

נשוא התוכנית?  האם ניתן לשלב בין הגישות? אם כן, כיצד ניתן לעשות זאת?  

מטפלים העוסקים במתן שירות אנושי ישיר לעבריינים ימצאו בספר מסגרות עבודה ברורות להכוונת התערבויות 

טיפוליות במערכת הענישה. מסגרות אלה כוללת עקרונות להערכת האינדיבידואלים, פיתוח הקשר הטיפולי, ויישום 

תהליך שמטרתו לשנות התנהגות עבריינית. 

חוקרים ייחשפו לגבולות הידע הקיים בתחום הטיפול והשיקום במערכת הענישה, ולהנחות תיאורטיות והתנהלות 

פרקטית שניתן לבחון בכלים מדעיים. 

אילו גורמים משפיעים על נכונות שוטרים להעניק לאזרח יחס "הוגן"? 
ממצאים מסקר במשטרת ישראל

ד"ר טל יונתן-זמיר, ד"ר עמיקם הרפז 

יעניקו  דמוקרטיות  בחברות  ששוטרים  וראוי  נכון  כי  כאחד(  שטח  ואנשי  חוקרים  )בקרב  כיום  רחבה  הכרה  ישנה 

לאזרחים עמם הם באים במגע יחס "הוגן" )“procedural justice”( – כזה שהנו מנומס ומכבד, ניטראלי ושקוף, מאפשר 

לאזרח להשתתף בתהליך ע"י הבעת עמדותיו ורצונותיו, ומפגין דאגה אמתית לשלומו ולרווחתו של האזרח והציבור 

בכלל. אם כך, מתעוררת השאלה כיצד ניתן לעודד שוטרים לנהוג באזרחים באופן שכזה? חוקרי שיטור ניסו להיענות 

לאתגר בשלוש דרכים מרכזיות: )1( זיהוי הגורמים ברמת הסיטואציה שתורמים להתנהגות משטרתית "הוגנת", )2( 

הכשרת שוטרים לנהוג באזרחים באופן "הוגן", ולסיום, )3( קבוצת מחקרים קטנה ניסתה לזהות את העמדות ותפיסות 

העולם של השוטרים שעומדות בבסיסן של עמדות חיוביות כלפי טיפול משטרתי "הוגן". כידוע, עבודת המשטרה 

כוללת מקום רב לשיקול דעת, ולכן בעת קבלת החלטות )בעיקר כאילו שאינן מוכתבות באופן מובהק ע"י החוק 

או נהלים פורמאליים(, צפויה להיות השפעה משמעותית לעמדות/העדפות של השוטר. מחקרים אילו זיהו קשרים 

חשובים, אך התמונה שהצטיירה הייתה חלקית, שכן מחקרים אילו לא צמחו ממסגרת רעיונית עקבית – מחקרים 

שונים התייחסו לגורמים שונים ובאופן לא עקבי.

במחקר הנוכחי אנו מציעים מסגרת תיאורטית כוללת שמתבססת על ספרות השיטור הרחבה יותר. אנו מתמקדים 

שלוש מערכות יחסים מרכזיות בחייו המקצועיים של השוטר, שעשויות להשפיע על נכונותו להעניק לאזרחים יחס 

משטרתי "הוגן": עם הממונים עליו, עם סמכותו, ועם הציבור. באופן יותר ספציפי, אנו בוחנים כיצד הוגנות פנים-

ארגונית )יחס "הוגן" מצד הממונים(, "לגיטימיות עצמית" )אמונה בצידוק המוסרי של עבודת המשטרה(, ותפיסות 

לגבי מידת התמיכה לה זוכה המשטרה מהציבור, משפיעים על המידה בה שוטרי משטרת ישראל תומכים ונכונים 

להעניק לאזרחים יחס "הוגן". 

סקר שבוצע בקרב כ- 500 שוטרי שטח ב- 15 תחנות משטרה ברחבי הארץ מעלה כי ארבעה גורמים מנבאים באופן 

חיובי ומובהק את נכונות השוטר להעניק לאזרחים יחס "הוגן": מידת התמיכה לה זוכה המשטרה מהציבור )בעיניו(, 

מידת הלגיטימיות העצמית שלו, שנות הוותק, והיותו בן מיעוטים )ערבי/דרוזי(. באופן מפתיע, הוגנות פנים-ארגונית 

לא הראתה השפעה מובהקת במודל. במחקר זה למעשה קשרנו יחד את הממצאים המועטים ממחקרים קודמים 

בנושא, אבל גם ניסינו לחשוב באופן רחב יותר על הגורמים שעשויים, לאור הספרות, להשפיע על נכונות שוטרים 

לנהוג באזרחים באופן "הוגן". למיטב ידיעתנו זהו המחקר הראשון בו כל הגורמים הללו מובאים יחד במטרה לנבא 

את עמדות השוטרים בנושא, כל זאת במטרה לנסות ולענות על השאלה הרחבה יותר- "כיצד ניתן לעודד יותר הוגנות 

בשיטור?" אחת המסקנות החשובות מהמחקר היא כי יש צורך להמשיך ולבחון את הקשר בין עמדות שוטרים כלפי 

 Criminal העת:  בכתב  בשיפוט  כעת  נמצא  זה  מחקר  על  המתבסס  מאמר  בפועל.  להתנהגותם  "הוגנת"  התנהגות 
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משטרת ישראל והמכון לקרימינולוגיה בכנס אכיפת החוק הגדול בעולם
האגודה  בכנס  חלק  ולקחו  לפילדלפיה  נסעו  לקרימינולוגיה  המכון  ונציגי  ישראל  משטרת  נציגי 
ולמחקרים  ישראל  למשטרת  כולו  המוקדש  פאנל,  הכנס  כלל  לראשונה  לקרימינולוגיה;  האמריקאית 

המלווים את רפורמת האמו"ן

האמריקאית  "האגודה  בכנס  נובמבר  בחודש  השתתפו  לקרימינולוגיה  המכון  ונציגי  ישראל  משטרת  נציגי 

הכנס  נערך  בה  ה-73  השנה  זוהי  החוק.  ואכיפת  הקרימינולוגיה  בתחום  בעולם  הגדול  הכנס  לקרימינולוגיה", 

ומשתתפים בו למעלה מ-4,000 איש, בהם אנשי המחקר המובילים בתחום, בכנס גם מוצגים המחקרים העדכניים 

ביותר.

הכנס נערך השנה בפילדלפיה, ולראשונה כלל פאנל המוקדש כולו למשטרת ישראל ולמחקרים המלווים את רפורמת 

האזרח  בעיות  מול  אל  התחנה  ביצועי  סביב  ארגוני  שיח  המעודדת  ניהולי(,  ומיקוד  מניעה  )אסטרטגיות  האמו"ן 

בתחומה. את הפאנל יזמו 

במהלך הפאנל הציגה רמ"ח אסטרטגיה באג"ת, נצ"מ לילך לאופמן גברי, את תרגום פרקטיקות השיטור המתקדמות 

בעולם למערכת בינה עסקית "מערכת המדידה אמו"ן", המלווה מזה שנתיים את הרפורמה במשטרת ישראל. כמו 

כן, היא הציגה את יכולת הלמידה המחקרית של המערכת, המבוססת על המידע שנאסף מתוך עבודת השטח ומוצג 

באינטרנט לטובת שיפור וייעול פעילות התחנה.

לניהול  בינלאומי  מומחה  הנחשב  בארה"ב,  מייסון  ג'ורג'  מאוניברסיטת  מסטרובסקי  סטפן  פרופ'  ניהל  הפאנל  את 

הנהוגות  המדידה  מערכות  על  עולה  ישראל  במשטרת  האמו"ן  מערכת  כי  ציין  הוא  בעולם.  במשטרות  רפורמות 

במשטרות בארה"ב, בכך שהיא אינה מסתפקת בתוצאה המספרית בלבד, אלא משקפת תהליכי עבודה ומספקת 

כלים פרקטיים למפקד הרוצה לשפר את ביצועיו. בכך, לדבריו, היא מקדימה את מערכות המדידה בארצות הברית 

בכמה צעדים.

יו"ר הפאנל היה פרופ' וויסבורד, חתן פרס ישראל לקרימינולוגיה. ראש המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, 

בשנה  התנהלו  אשר  האחרונים,  מחקריהם  ממצאי  את  הציגו  יונתן-זמיר,  ד"ר  והמרצה  והחוקרת  חסייסי,  פרופ' 

האחרונה בשיתוף משטרת ישראל.

כנס דרפקין:

הכנס הבינלאומי השנתי ע"ש פרופ' ישראל דרפקין  
מתוכנן להתקיים השנה ביום ב' 30- לאפריל 2018. השנה ישתתפו בכנס מרצים רבים מהארץ ומחו"ל וכן, תלמידי 

מחקר ואורחים ממוסדות רלוונטיים.

הכנס ייערך השנה גם לכבודו של פרופ' לסלי סבה אשר הגיע לגבורות, והוא יעסוק בנושא :

IMPRISONMENT AND CITIZENSHIP

המרצים שהוזמנו לכנס מחו"ל:

Prof. Malcolm Feeley - University of California, Berkeley

Prof. Dirk van Zyl Smit - University of Nottingham

Prof. René Van Swaaningen - Erasmus University School of Law

Prof. Christopher Uggen, Department of Sociology - University of Minnesota
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 פרופ' דיוויד וייסבורד זכה השנה בשני פרסים

⋆   August Vollmer Award )for “outstanding contributions to justice or to the treatment or prevention

         of  criminal or delinquent behavior”), American Society of Criminology. )2017)

⋆   פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה 2017 על הצלחתו האקדמית הבינלאומית, פרסומיו   
           הרבים ותרומתו הרבה לקרימינולוגיה הישראלית, תוך שהוא מצמיח דור חדש של קרימינולוגים בארץ ובעולם.

Predicting procedural justice in police-citizen encounters
מאמרה של ד"ר טל יונתן-זמיר 

 Criminal Justice and Behavior – נבחר כאחד מחמשת המאמרים הנקראים ביותר בכתב העת המוביל
 .)Journal Citation Reports - Clarivate Analytics, 2017 2016 :בשנת 2016 )מבוסס על

במאמר, שמבוסס על מחקר שביצעה ד"ר יונתן-זמיר בתקופת השתלמות הבתר-דוקטוראט, משתמשים ד"ר יונתן-

זמיר ועמיתיה בתצפיות סיסטמאתיות בכדי לזהות את הגורמים שמשפיעים על מידת ההוגנות שיפגין שוטר בעת 

אינטראקציה עם אזרח. החוקרים זיהו מספר גורמים שמשפיעים על מידת ההוגנות שהשוטר צפוי להפגין, כולל בין 

היתר: "תפקיד" האזרח בסיטואציה )חשוד או עד אל מול הקורבן(, כמות האזרחים בזירה, כמות האינטראקציות 

ותפקיד  אחרים(,  מפגשים  מול  אל  תנועה  )מפגש  המפגש  סוג  הרגע,  לאותו  עד  המשמרת  במהלך  קיים  שהשוטר 

השוטר בזירה )שוטר מוביל אל מול שוטר גיבוי(. מקור המאמר המלא:

Mastrofski, S.D., Jonathan-Zamir, T., Moyal, S., and Willis, J. )2016). Predicting procedural justice in police-
citizen encounters. Criminal Justice and Behavior, 43)1), 119-139. 

  

"The law of concentrations of crime at place: the case of Tel Aviv-Jaffa"
מאמרם של פרופ' דיויד וייסבורד ושי עמרם 

נבחר כמאמר השני המצוטט ביותר על ידי כתב העת הבינלאומי 
 Police Practice and Research

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15614263.2013.874169

שפורסמו  הראשונים  המאמרים  אחד  הוא  הידוע  וככל  אביב-יפו  בתל  הפשיעה"  ריכוזיות  "חוק  את  בוחן  המאמר 

דומים  היו   2010 בשנת  רחובות  במקטעי  הפשע  ריכוזי  כי  נמצא  אמריקה.  צפון  לערי  מחוץ  ה"חוק"  את  הבוחנים 

להפליא לאלה שנצפו בצפון אמריקה.

מאז שפורסם, שנת 2014, המחקר הינו המצוטט ביותר במהלך השנים האחרונות.

לבילהה כהן על הולדת הנכד יותם
לד"ר יהודית בנדלק על הולדת הנכד איתן
לד"ר סיימון פרי על הולדת הנכד אח לאיתן

למאור שי על הולדת הבת הללי אחות להירואי
לד"ר ענבל וילמובסקי על הולדת בתה פולי ג'ין 
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חברי סגל מפרסמים:

עריכה: מירי מסקל
בהוצאת המכון לקרימינולוגיה,

הפקולטה למשפטים

האוניברסיטה העברית בירושלים,  

הר הצופים ירושלים 91905

טל': 02-5880485   

פקס: 02-5881725

 mirim@savion.huji.ac.il :דוא"ל
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