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דבר ראש המחלקה
אמנם חלפו מאז מספר עשורים ,ועדיין ,הזיכרון החי ביותר שלי מלימודי התואר הראשון בקרימינולוגיה
מוביל אותי ישירות לכיתה של פרופ' משה אדד .שם ,בכיתה ,תיאוריות ותיאורטיקנים קיבלו חיים ,והוצגו
בדרמה מעל הבמה" .אני ז'אן פיאז'ה" ,אמר אז פרופ' אדד ,ונכנס לנעליים אחרות .שחקן .והמחזה
עולה ,ואיתו המושגים ,הניבויים ,והדוגמאות שהצטרפו יחד להבנת הרעיונות הגדולים .פרופ' אדד,
ממייסדי המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן ,שכיהן  11שנים כראש מחלקה ,שהנחה
והדריך ולימד והקים דור של קרימינולוגים ,הלך לעולמו במרץ  ,2019והותיר אחריו משפחה עניפה
ומחלקה שהיא משפחה.
המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן ,קטנה בגודלה ,וגדולה באיכותה .הרכבה המולטי-
דיסציפלינרי מעניק לה ייחודיות מרתקת .הפשיעה על מאפייניה ,ניבוייה ,ההתמודדות איתה ,מניעתה,
חקירתה ופתרונה ,הבאתה לצדק ,והשפעתה החוזרת על החברה ,נחקרים מהיבטים פסיכולוגיים,
סוציולוגיי ם ומשפטיים .חברי הסגל המגיעים מרקעים שונים ובעלי הכשרות שונות ,ממשיגים את
משמעותה ,ובאופן סינרגטי ,מאפשרים פרספקטיבה מורכבת ומעמיקה על פשיעה וסטייה .הגיליון
הנוכחי מביא את הביטוי לכך ,ומציג את העשייה המדעית הרחבה ,הבינלאומית ,מצד אחד ,ואת
העשייה הארצית ,מחוברת השטח ,מצד שני.
בימים אלה ,פרופ' יוסי גליקסון מוסר לידיי את ראשות המחלקה .זוהי הזדמנות מיוחדת עבורי להודות
לפרופ' גליקסון על פועלו רב השנים לטובת המחלקה וחבריה ,ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו ופעילותו
האקדמית.
ולבסוף ,ברצוני לאחל לשרונה אמיתי ,מהצוות המנהלי של המחלקה ועורכת גליון אינטרנטי זה ,הצלחה
בדרך החדשה שבחרה ללכת בה .שרונה  -אנחנו כבר מתגעגעים לפנייך המאירות תמיד ,לחיוכך הקורן,
ולעבודתך המסורה והמעולה .אני מאחלת לך התפתחות והגשמה מקצועית מלאה ,הנאה ושמחה
בעיסוקך החדש .תבואי לבקר!
בברכת שנת לימודים פורייה ומאתגרת,
פרופ' גלית נהרי
ראש המחלקה
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דברים לזכרו
פרופ' אמריטוס משה אדד ז"ל
חתן פרס ישראל לקרימינולוגיה
ימי עיון וכנסים
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בשדה הקרימינולוגיה

ברכות

מפרסומי המחלקה

שיתופי פעולה עם השדה
מחקר והוראה בזירה הבינלאומית
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פרידה מפרופ' אמריטוס משה אדד ז"ל
חתן פרס ישראל לקרימינולוגיה לשנת תש"ע
פרופ' משה אדד נפטר בתאריך :י"ח באדר ב' תשע"ט 25 ,במרץ 2019
פרופסור אמריטוס משה אדד שימש חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת
בר-אילן ועמד בראשה במשך  11שנים.
פרופ' אדד היה מחשובי החוקרים והמרצים הבכירים בתחום הקרימינולוגיה בישראל.
מחקריו המקיפים קידמו את הבנת התנהגותו של האדם בכלל ושל העבריין בפרט,
וסייעו לפתח שיטות לניבוי עבריינות וכן לטיפול בעבריינים ולשיקומם .פרופ' אדד תרם
רבות לחקר עבריינות הנוער ולהבנת הקשר בין מחלות והפרעות נפשיות להתנהגות
עבריינית .כמו כן הוא קידם מאוד את ההוראה ואת המחקר בקרימינולוגיה והעמיד
תלמידים הרבה.

דברים לזכרו מאת ד"ר קרן גואטה
פרופ' אדד היה קרימינולוג מוביל בישראל ובעולם ,חתן פרס ישראל לקרימינולוגיה ,שהעמיד דורות של
תלמידים שממשיכים את דרכו הייחודית .לכתו מעמנו הוא אבדה גדולה למשפחת הקרימינולוגים בארץ .פרופ'
אדד עמד בראש המחלקה לקרימינולוגיה שנים רבות וריכז במשך שנים רבות את לימודי הקרימינולוגיה מטעם
מערך המכללות של אוניברסיטת בר-אילן.
פרופ' אדד היה מרצה מוערך אשר הטביע את חותמו על תלמידיו הרבים באקדמיה ומחוצה לה .פרופ' אדד
שילב בטבעיות בין תיאוריות פסיכולוגיות ,קרימינולוגיות ,מחקרים מעולם הביולוגיה והכימיה לבין ידע וחוכמה
יהודית עתיקה .יכולת זו לאינטגרציה בין עולמות תוכן מרובים אפשרה לו להניח יסודות לקרימינולוגיה הומאנית,
כזו הרואה בשיקום עוברי חוק מטרה נעלה ויעילה במיגור עבריינות .תפיסה זו ,בדומה לפרשנותה של
ברוריה ,אשת רבי מאיר ,את הפסוק מתהילים (גמרא בברכות י ע"א) "יתמו חטאים מן הארץ ,ולא חוטאים",
אותה נהג פרופ' אדד לצטט ,מנוגדת לתפיסות הקוראות להמשך תיוג ,ענישה ונקמה בעוברי חוק.
הגותו ועקרונות משנתו של פרופ' אדד לא נותרו במגדל השן האקדמי אלא הונחלו על ידו לתלמידיו הרבים
באמצעות מתן דוגמא אישית ובאמצעות עידוד תלמידיו ליישום עקרונות אלו במסגרות שונות לשיקום עבריינים.
עקרון מרכזי בהגותו של פרופ' אדד עסק בסגולתה המיטיבה של מציאת משמעות חיים ,יצירת "יש קיומי"
בלשונו .פרופ' אדד הדגים במחקריו כי מציאת משמעות חיים חיובית יכולה לסייע בשיקום עבריינים .הוא טען
כי דרך המלך למציאת משמעות חיים היא סיוע לזולת ,פעולה אותו כינה "נתינה מעניקה" -לשם זיקוק והדגשת
כוחה התרפויטי של נתינה לאחר .תפיסה זו שללה מכל וכל ההיררכיה בין נותן העזרה למקבלה ,כפי שמתגלמת
במשפטים מהתקופה האחרונה המאחלים לאדם" :שתהיה תמיד בצד הנותן" ,ותחת זאת הדגישה את
התרומה הצפויה למקבל ולכך שלכל אדם יש מה להעניק לאחר .לשם כך ,דרבן פרופ' אדד את תלמידיו
ותלמידותיו להרבות טוב בעולם ולסייע לעוברי חוק במציאת משמעות חיים חיובית ובכך להפוך לסוכני שינוי
חברתי.
עקרון מרכזי נוסף בהגותו התייחס לקשר החינוכי-טיפולי כאל מפגש בלתי-אמצעי בין שני סובייקטים המצויים
על פני רצף אחד .לשם כך ,נהג פרופ' אדד לספר מעשיה מאת ר' נחמן מברסלב על בן המלך שנפל לשיגעון,
התיישב ערום מתחת לשולחן וטען כי הוא תרנגול .מאמצים שונים לסייע לבן המלך עלו בתוהו ורק החכם
שפשט את בגדיו וירד עם בן המלך לישיבה שקטה מתחת לשולחן הצליח לסייע בשיפור מצבו .פרופ' אדד
ראה במעשיה זו את התגלמות העיקרון האקזיסטנציאלי של "היות עם" אדם במצוקתו ,מבלי לבקש ממנו דבר
או להניעו לפעולה .חוויה זו נתפסה בעיניו ככזו אשר יש בכוחה להקהות ולו במעט את האבסורד והכאב
המגולמים בקיום האנושי .בנוסף ,הדגימה מעשייה זו ,על פי פרופ' אדד ,את כוחו המרפא של תיקוף
רגשות ולא עימות עימם .בדומה ,נהג פרופ' אדד להציע לתלמידיו להיענות לפחדיהם ממפלצות של ילדיהם
הרכים באמצעות בניית מטאטא קסמים להברחת מפלצות במקום לעמת את ילדיהם עם היעדרן של מפלצות.
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פרידה מפרופ' אמריטוס משה אדד ז"ל
חתן פרס ישראל לקרימינולוגיה לשנת תש"ע
דברים לזכרו מאת ד"ר קרן גואטה  -המשך
פרופ' אדד יישם עיקרון זה של מפגש בלתי אמצעי גם בהוראה וראה בה נחוצה במיוחד בסביבה האקדמית
שלעיתים יכולה להיתפס כמנוכרת המקדשת מצוינות ותחרותיות על חשבון מצבו הנפשי של הפרט .לשם כך,
נהג לשלוח מכתבים אישיים ,כתובים בכתב ידו ,לסטודנטים באירועים משמעותיים בחייהם והקפיד להשאיר
את דלתו פתוחה בפני כל מי שרצה לשוחח ולהסתייע בו .שאיפה זו להפחית את הניכור התבטאה גם במנהגו
של פרופ' אדד לשזור בטופסי הבחינה ,בינות לתיאוריות קרימינולוגיות וז'רגון אקדמי ,משפטים ישירים
לסטודנט הנבחן ,למשל "אתה יותר חשוב מהבחינה" אשר נועדו להקל על מצוקתו להזכיר לו כי בריאותו ושלומו
ניצבים מעל לכל .לאור ראייה זאת ,ראה פרופ' אדד את תפקיד המחנך/מטפל כאחראי להטמעת התפיסה כי
שלומו ומצבו הרגשי של התלמיד חשובים בתהליך רכישת ההשכלה וכמי שהמחויבות להיות ברור ונהיר
מוטלת על כתפיו .מסיבה זו נהג להקדים להגיע לאולם ההרצאות ,בעידן של טרום מצגות ונוכחות מלאה של
סטודנטים ,ולכתוב בכתב יד מסודר את ראשי הפרקים של ההרצאה כדי להקל על הסטודנטים הגודשים את
אולם ההרצאות .במהלך ההרצאות נהג פרופ' אדד לרתום את כל משאביו הפרפורמטיביים כדי להנהיר
תיאוריות פסיכואנליטיות מורכבות וממצאי מחקרים לעיתים באמצעות חיקוי ילד בן שלוש ולעיתים באמצעות
קריאת מחשבותיו של אסיר בכלא .בכך ,הנכיח דמויות אלו באולם ההרצאות האקדמי והנגיש גם את המורכבות
שבתיאוריות מדעי החברה.
עקרון נוסף בהגותו של פרופ' אדד התייחס לצורך ביצירת חוסן אנטי תיוגי בקרב אוכלוסיות הנתונות לתיוג
חברתי אשר היו יקרות לליבו כגון אנשים הסובלים מהפרעות נפשיות ,עולים חדשים ,נוער במצבי סיכון ואנשים
המתג וררים בפריפריה .פרופ' אדד טען כי פיתוח חוסן אנטי תיוגי ,אותו דימה לשריון ,בקרב אנשים אלו יסייע
בידם לזהות תיוג ואפליה המופנים כלפיהם ולמתן את השלכותיהם הקשות באמצעות הכרה בערך עצמי והכרת
התרבות והמורשת ממנה הגיעו .אולם ,פתרון אינדיבידואלי זה לתיוג ולתחלואים חברתיים ,לא הוצג
במשנתו כבלעדי במיגור תחלואים אלו ,אלא רק כנדבך נוסף לצד אחריות חברתית וערבות הדדית .פרופ'
אדד נהג להצביע על תפקידה של החברה בהבטחת האפשרות להתחלה חדשה ובלתי מתייגת לאסיר משוחרר
ונהג לצטט את הרמב"ם בדבר האיסור לבייש ולתייג עוברי החוק ":חטא גמור הוא לומר לבעל תשובה :זכור
מעשיך הראשונים ,או להזכירן [את המעשים] לפניו כדי לביישו [.רמב"ם ,הלכות תשובה ,פרק ז ,הלכה ח] .כמו
כן קרא להתייחסות הומאנית ,מכבדת ומשתפת של עוברי חוק ולקידום תוכניות טיפול המבוססות על שותפות
עימם .ראייה חברתית זו הובילה אותו גם לסייע בפתיחת המכללות בפריפריה ,אותה ראה כאקט של צדק
ולא כאקט של צדקה עבור אוכלוסיות אלו.
אני סבורה כי הצטיינותה העקבית בהוראה של המחלקה לקרימינולוגיה ,כמו גם היותה של המחלקה
לקרימינולוגיה כר פורה למחקר בתחום שיקום עבריינים ובית גידול למאות קרימינולוגים העוסקים בשיקום
ובמניעה עבריינות משקפת ומגלמת את מורשתו של פרופ' אדד .כולי תקווה כי נשכיל להמשיך לקיים מורשת
זו.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
קרן גואטה
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פרידה מפרופ' אמריטוס משה אדד ז"ל
חתן פרס ישראל לקרימינולוגיה לשנת תש"ע
דברים לזכרו מאת ד"ר משה בן סימון
יש מרצים שבאים ללמד וללכת ,יש מרצים מצוינים שאיכפת להם ומשקיעים במצגות ,מביאים דוגמאות,
מדברים לאט כדי שהסטודנטים יספיקו לסכם ,אבל יש מרצים שלא צריכים שום עזרים חיצוניים ומביאים איתם
את עצמם ,את נשמתם לאולם ההרצאות .פרופ' משה אדד ראה בעבודתו כמרצה שליחות חינוכית מדרגה
ראשונה ונתן את כל כולו בכל הרצאה ,גם בתקופות בהם לא היה בקו הבריאות .ההרצאות שלו כללו חומרים
תיאורטיים מורכבים ביותר אשר כבמטה קסם הפכו פשוטים ונהירים לכל .הספר "קרימינולוגיה – העבריין
בהתהוותו" הוא דוגמת מופת ליכולת של פרופ' אדד לקחת את התכנים המורכבים של זיגמונד פרויד ולתווך
אותם בצורה ברורה ,פשוטה ,קלילה ומצחיקה לסטודנטים .מההרצאות שלו היינו יוצאים עם פרספקטיבה
חדשה על משמעות החיים ,על הורות וחינוך ועל מהות האדם וייעודו ותמיד ,אבל תמיד ,תוך חיבור חזק
למקורות ישראל.
פרופ' אדד האי ר פנים לסטודנטים שניגשו אליו לאחר השיעור לשאול שאלות ולכל שאלה שנשאלה במהלך
ההרצאה היה מגיב בצורה שמפתחת את תחושת ה"אני יכול" בסטודנט תהא השאלה אינטליגנטית יותר או
פחות .הייתה הרגשה שהוא ממש ניזון מהעניין שהסטודנטים מביעים ובזכות התשוקה הגדולה שלו לפיתוח
חשיבה הוא הצליח לקיים דיונים בין הסטודנטים באולם של  200איש .פרופ' אדד תיבל לרוב את ההרצאות
בדוגמאות ,חלקן מאוד מצחיקות ,מחייו האישיים ,מה שנתן תחושה שהוא ממש חי את מה שהוא מלמד משום
שהוא האמין בדברים בכל נפשו.
מי שנכנס לחדרו של פרופ' אדד מצא אותו לרוב מהרהר תוך שהוא מניח כף יד על מצחו .פעמים שהיה מהרהר
בתיאוריה חדשה ,פעמים בדברים שאמר סטודנט בשיעור ,בפרשת השבוע ופעמים שהרהור זה היה דאגה.
שום דבר לא עבר על ידו ,הכל עבר דרכו ,דרך לב ענק של אהבת ישראל .פרופ' אדד כאב כל ידיעה חדשותית
קשה ודאג מאוד לעתיד מדינת ישראל .הוא עסק רבות באופנים לקיום חברה מוסרית ,חומלת ויהודית ודלתו
הייתה פתוחה בפני כל מי שביקש לראותו .הייתה בפרופ' אדד היכולת החדה והמהירה לזהות את מהות
נשמתו של האדם שמולו מתוך כך לסייע.
סגנון הפעולה החינוכי של פרופ' אדד היה מכבד ,אדיב ,מלווה בקול רך ,איטי ,נעים ואבהי ,אך מבלי לוותר על
דרישות אקדמיות גבוהות .סגנון פעולה זה הוביל תלמידים ללמוד מתוך מוטיבציה פנימית ולא מתוך הכרח
חיצוני .תלמידים רבים זוכרים את החומר הנלמד שנים רבות לאחר מכן והמחברת היחידה ממנה הם לא יכולים
להיפרד היא אותה מחברת מצהיבה של "תיאוריות בקרימינולוגיה" או "מבוא לפסיכופתולוגיה" .הם לא נפרדים
מהמחברת משום שהיא מכילה הרבה יותר מתיאוריות .בין השורות מסתתרת חוויה סטודנטיאלית חריגה
ומיוחדת במינה לה זכו מאת איש כה יקר ואהוב זה.
כולי תקווה שנזכה להמשיך ללמד לאור דמותו מעוררת ההשראה של פרופ' משה אדד ולהעביר את המסרים
ההומאניים שהגה וכתב" :דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי :כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו
בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר(".בכורות ,לא ,ע"ב)
משה בן סימון
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ט
סדנה בינלאומית
"לשון השקר – מחקר עדכני ומבט לעתיד"
הסדנה התקיימה בתאריכים  29-27בנובמבר 2018
פרופ' גלית נהרי ארגנה סדנה בינלאומית בנושא "לשון השקר – מחקר עדכני ומבט לעתיד" במימונה של
הקרן הישראלית למדע .הסדנה התקיימה בתאריכים  ,27-29/11/2018במרכז למדעי המוח באוניברסיטת
בר אילן ,והשתתפו בה חוקרים מובילים בתחום של רמייה וגילוי שקרים מארצות הברית ,אנגליה ,הולנד,
ספרד ,שבדיה ,ומישראל.
בנוסף להם ,השתתפו אנשי שטח ממספר גופי אכיפה ובטחון בישראל ,בעלי ניסיון שדה בהערכת מהימנות
והשכלה בתחום הפסיכולוגיה.

לתוכנית הסדנא

בעקבות הסדנא פורסם מאמר בכתב העת Legal and
:Criminological Psychology
‘Language of lies’: Urgent issues and
prospects in verbal lie detection research

פרופ' גלית נהרי
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ט
יום עיון "סליחה וצדק מאחה בקרב אסירים"
יום העיון התקיים בתאריך  9בינואר 2019
צדק מאחה הינה גישה תיאורטית ומעשית להתמודדות עם עבריינות בדרך של שיקום מערכות היחסים שנפגעו
כתוצאה מההתנהגות העבריינית הפוגענית.
תהליכי צדק מאחה מפגישים בין נפגעי העבירה לבין הפוגעים לשם יצירת תהליך של הידברות בו מחד ,נפגעי
העבירה מקבלים הזדמנות לפרוק בפני הפוגע את כאבם ואת אשר על ליבם ,ומאידך ,הפוגעים זוכים בהזדמנות
לקחת אחריות מעשית על הפגיעה ,להתנצל בפני הנפגעים ולחשוב ביחד על תהליך של שינוי ופיצוי .לעתים
מפגשים אלו כוללים תהליך של סליחה של הנפגעים לפוגעים.
ברחבי העולם תהליכי צדק מאחה מתקיימים הן במקביל להליך הפלילי ואף כחלופה לו ,וגם לאחר סיום ההליך
הפלילי במקביל לריצוי העונש ולאחריו .כך התפתחה פרקטיקה של תהליכי צדק מאחה עם אסירים ונפגעי
העבירה שלהם ,ותהליכים אלו הוכחו במספר מדינות כתורמים לשיקום ולצמצום הרצידיביזם של האסירים
לאחר שחרורם.
בהתייחס לאסירים ,תהליך הסליחה מתייחס לשני היבטים משלימים :הראשון בו האסיר זוכה לסליחה של
הנפגע לאחר תהליך צדק מאחה והשני בו האסיר ,שלרוב בעברו נפגע על ידי אחרים ,עובר תהליך של סליחה
לאלו שפגעו בו.
על אף ההצלחה המוכחת בעולם ,לצערנו תהליכי צדק מאחה טרם נקלטו בתוך הפרקטיקה הנהוגה עם אסירים
בארץ.
מטרת יום העיון הייתה לעורר דיון בנושא חשוב זה .המפגש ,שחלקו נערך באנגלית וחלקו בעברית ,הוקדש
לנושא צדק מאחה ואסירים כלואים ובמוקד עמדה הרצאתו של החוקר המוביל בעולם לסליחה ,פרופ׳ רוברט
אנרייט מויסקונסין ארה״ב ,על תפקיד הסליחה בשיקום אסירים ועוברי חוק.
במהלך יום העיון ,הרצה גם מר פיטר וולף ,שהוא מנחה תהליכי צדק מאחה וגם סליחה בקרב אסירים
באנגליה .כמו כן ניתנה סקירה של מחקרים עדכניים מהעולם על ידי פרופ׳ אסתי שחף משבדיה ,ושמענו את
התייחסותה של ד״ר חגית לרנאו ,סגנית הסניגור הציבורי הארצי.
לסיום ,הגיבו מ״מ מנכ״ל הרשות לשיקום האסיר ,ד״ר רותם אפודי ,וראש ענף טיפול ושיקום בשרות בתי
הסוהר ,סגן גונדר קרן גנות ,ופרופ׳ אורי תימור מהמחלקה לקרימינולוגיה .פרופ׳ אורי ינאי ,מבית הספר
לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ניהל דיון מסכם בהשתתפות הקהל.
צפייה בהרצאות יום העיון
ההרצאה והדיונים שהתקיימו עוררו עניין רב בקרב הקהל וגם רעיונות לפרויקטים חדשניים שמאז נמצאים
בשלב מתקדם של תכנון ,לקראת עשייה בשטח .המפגש התקיים והצליח בזכות עבודה מסורה של מתנדבים,
תלמידי המגמה השיקומית במחלקה וגם בוגרים של התואר השני אצלנו .גם המציגים השונים עשו זאת
בהתנדבות ותודתנו שלוחה לכולם.
פרופ' נתי רונאל
להצטרפות לפורום צדק מאחה ניתן לפנות לגב' עדנה פכט ,קרימינולוגית שיקומית ,דוא"לepecht@gmail.com :

תכנית יום העיון בעברית ,תכנית יום העיון באנגלית
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ט
יום עיון "קרימינולוגיה שיקומית  -בין מחקר לעבודת השטח"
יום העיון התקיים בתאריך  15במאי 2019
יום העיון של המגמה השיקומית בשיתוף עם עמותת הקרימינולוגים השיקומיים התקיים ב 15-במאי השנה.
נושא יום העיון היה "קרימינולוגיה שיקומית  -בין מחקר לעבודת השטח" .לתוכנית יום העיון
במסגרת יום העיון השתתפו חוקרים ,אנשי שטח ממגוון רחב של מקומות
ותפקידים וכן בוגרי המגמה שהציגו את עבודות והעבירו סדנאות .במהלך
יום העיון ד"ר משה בן סימון התייחס להגדרת הסוציותרפיה ,פרופ' נתי
רונאל הציג  12כלים לשיקום מכורים ,ד"ר אינה לוי
הציגה מחקר בנוגע להאשמת הקורבן ואונס גברים
וגב' ליאת שוסטרי תיארה תהליכים של צדק
מאחה בקרב נוער עובר חוק .ד"ר אנאבלה שקד
ממכון אדלר עוררה עניין רב בהרצאה שעסקה
באינטרס חברתי כמפתח לבריאות נפשית.

פאנל בהנחייתה של ד"ר קרן גואטה אשר כלל את נציגת הרשות
לשיקום האסיר ,גב' איילת גינדי ,מנהלת הוסטל "מפתחות" לטיפול
באלימות במשפחה ,אסיר לשעבר בתהליך שיקום ואת יו"ר ארגון
משפחות אסירים "דרור למשפחה" ,גב' מינדי בוקשפן ,העלה סוגיות
שיקומיות מרתקות בקרב אסירים לשעבר ובני משפחותיהם.
גב' שני נרדימון ,בוגרת המגמה ,הציגה את עבודת התזה שלה
שעסקה בסוגיות שיקומיות בקרב נערות המעורבות בעולם החשפנות
ובוגרת נוספת ,גב' דיאנה קנטיני ויסמן ,הציגה ממצאים ממחקר
שעסק בהשפעה הנתפסת של החיים לצד אסירה לוקה בנפשה על
רווחתה ויכולת שיקומה של אסירה בריאה בנפשה לאחר ריצוי מאסרה.
יום העיון הסתיים במגוון סדנאות מאת בוגרי המגמה :גב' ענת משיח
העבירה סנדא שעסקה באבחון קרימינולוגי שיקומי ,מר דודי גולד
העביר סדנא בנושא התמכרות לגראס וגב' עמית אמסטרדם
וגב' כריסי קארין בן ישי ,העבירו סדנא בנושא ליווי תעסוקתי לעוברי
חוק.
יום העיון היה מרתק והאולם היה מלא מפה לפה .יום העיון מהווה
דוגמא לשיתוף הפעולה ההולך ומתהדק בין המגמה ובין העמותה
בראשות גב' חניט שגיא אבן חן.

ד"ר משה בן סימון
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הכנס הדו-שנתי הרביעי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה
הכנס התקיים בתאריכים  30-29במאי  ,2019במלון רמדה ,נתניה
הכנס ,שכותרתו הייתה "חידושים בקרימינולוגיה ובמערכת אכיפת החוק" ,התקיים במלון רמדה בנתניה
והציע לחוקרים ,לתלמידי מחקר ולאנשי מקצוע ,במה להציג את פעילותם המדעית בתחום הקרימינולוגיה.
הכנס כלל  24מושבים ומעל  100דוברים ,שהציגו מחקרים בתחומי השיטור ,המשפט ,הענישה ,הסמים,
ויקטימולוגיה ,אכיפת החוק ,הכליאה ,עבריינות הנוער ,ההליך הפלילי ,עבריינות המין ,האלימות ,החקיקה,
הקרימינולוגיה החיובית והמחקר האיכותני.
את המחלקה ייצגו בכבוד רב כל חברי הסגל ותשעה (!!!) דוקטורנטים ומסטרנטים אשר נתנו  )!!!( 19הרצאות
והציגו  2פוסטרים.
הכנס הסב כבוד גדול לאגודה הישראלית לקרימינולוגיה  -בכלל ולמחלקה שלנו  -בפרט וזכה לתשבחות רבות.
בסיום היום הראשון לכנס נפרד פרופ' תומר עינת מתפקיד יו"ר האגודה הישראלית לקרימינולוגיה לאחר ארבע
שנים בתפקיד ,והוחלף על-ידי פרופ' באדי חסייסי מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית.
פרופ' תומר עינת
לתוכנית הכנס
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כנס הקרימינולוגים הקליניים
קרימינולוגיה קלינית  -בין קליניקה למחקר
Clinical Criminology - Between research and practice
הכנס התקיים בתאריך  1במאי  ,2019במרכז הרפואי תל אביב (איכילוב)
את הכנס פתחה גב' רוני בנצור ,יו"ר האגודה לקרימינולוגים קליניים
ובהמשך ברכו פרופ' פטר סילפן ,נשיא מייסד המקצוע וד"ר יעל אידיסיס,
ראשת המגמה לקרימינולוגיה קלינית באוניברסיטת בר-אילן .ההרצאות
בכנס ניתנו על ידי קרימינולוגים קליניים ותיקים וצעירים וכן הרצאה מרכזית
של פרופ' ישראל שטראוס ,מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי
"מעייני הישועה" בנושא " :שדרוג מוחי  -רעיון גאוני או לא מוסרי".
נושאי ההרצאות היו:
"שימוש במדידה פונקציונלית לצורך מדידת התקדמות בטיפול ובחינת יעילות
הטיפול" ,ד"ר ויטלי טבלב ,קרימינולוג קליני; "חשיפה עצמית יזומה של
המטפל :תרומתם של סגנון ההתקשרות של המטפל ,מידת היציבות
והמוחצנות באישיותו ומאפייני המטופל" ,חני פרקש-צ'יין ,קרימינולוגית
קלינית; "השוואה בין נטילת חיים מתוך פסיכוזה לבין רצח פלילי ד"ר ענת
ירון ענתר ,קרימינולוגית קלינית; "בין אבחון טיפול להערכת סיכון :דילמות
אתיות בקרב קרימינולוגיים קליניים" ,נדב פרקש-צ'יין ,קרימינולוג קליני.
בכנס הוצגו מספר פוסטרים של קרימינולוגים קליניים  -עבודות מחקר לתואר
שני ושלישי.
בסיום הכנס הוקרן סרט קצר ":קרימינולוגיה קלינית במבט אחר"  -ראיונות
קצרים עם מספר קרימינולוגים קליניים ותיקים שסיפרו על עבודתם ותפיסת
המקצוע מהזווית האישית.
לכנס המוצלח הגיעו מעל  100משתתפים אשר נכחו גם באסיפה הכללית השנתית של האגודה לקרימינולוגים
קליניים  .הכנס מהווה כל שנה ,הזדמנות חשובה למפגש עמיתים וחידוש קשרים.
רוני בנצור

לתוכנית הכנס
לתמונות נוספות
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ט
פורום צדק מאחה
בנושא חזרה לקהילה  Reentryשל אסירים :מקומם ועמדתם של נפגעי עבירה
בתהליכי צדק מאחה עם אסירים והשתלבות מחדש.
חזרת אסיר לקהילה והשתלבותו המחודשת בה הינם רגעים מורכבים וקריטיים .תהליכי צדק מאחה עם
אסירים יכולים להוות כלי משמעותי בהכנה אליהם ובקידומם .חשיבה משותפת אודות תהליכים אלו ,מחייבת
הבאה בחשבון של כלל דמויות המפתח המעורבות בו ,ברצונן או שלא ברצונן ,והמשפיעות והמושפעות ממנו.
דמויות אלו כוללות מטפלים ,משפטנים ,אנשי רווחה ,אנשי טיפול ונפגעי העבירה ובני-משפחותיהם.
עניינו של המפגש ,אשר התקיים במתכונת של "שולחן עגול" ,היה לקיים דיון בהשתתפות פעילה של הקהל,
לה תמקד בהיבטים משפטיים ,טיפוליים ,שיקומיים וקורבניים של הליכי צדק מאחה עם אסירים והשתלבות
מחודשת של אסירים בקהילה.
במפגש ,בו לקחו חלק נציגי המחלקה שלנו לצד נשות ואנשי שב"ס ,מוזאיקה ,פורומים לצדק מאחה ולתמיכה
באסירים משוחררים ובבני משפחותיהם ,אנשי שיקום וטיפול באסירים משוחררים ,קורבנות של מעשי עבירה
ונציגי מוסדות אקדמיים שונים ,התקיים ברוח מעגל שיח מאחה ,על-פי כללי הצדק המאחה .בדיון התייחסו
הנציגים השונים לשלל נקודות מבט העוסקות בתהליכי צדק מאחה  -בהקשר של קליטה מחודשת של אסירים
משוחררים בקהילה ,בחנו את יתרונותיו ואת חסרונותיו של התהליך והצביעו על האילוצים והאפשרויות ביחס
ליישומו.
הרושם הכללי  -שעלה מהדוברים השונים בפורום ומקהל המאזינים והמשתתפים בו  -היה ,שמדובר במפגש
מרתק ופורה אשר הצביע על רלוונטיות הנושא בתקופה זו ,ועל הצורך להרחיב את היריעה התיאורטית,
המחקרית והיישומית הנוגעת בו .הומלץ להמשיך ולקיים דיונים בתחום זה בעתיד ,תוך שילוב אנשי מחקר
ופרקטיקה.
פרופ' תומר עינת

פורום למחקר איכותני  -פל"א
הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי ושני המשתמשים בפרדיגמה
האיכותנית .הפל"א מאפשר הרחבת אופקים ,שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטת בר-אילן
ואוניברסיטאות אחרות.
השנה מלאו לפורום למחקר איכותני  -פל"א  15 -שנים להקמתו .הפורום הפקולטטיבי מנוהל על ידי ד"ר משה
בן סימון מהמחלקה לקרימינולוגיה ,פרופ' רבקה תובל-משיח מהמחלקה לפסיכולוגיה ,ד"ר נועה טל-אלון מבית
הספר לחינוך וד"ר אוהד גילבר מבית הספר לעבודה סוציאלית .גם השנה התקיימו במסגרת הפורום שני
קורסים לדוקטורנטים במדעי החברה שכללו מפגשי סטודנטים וכן  8הרצאות חודשיות ממיטב המרצים במגוון
תחומים של המחקר האיכותני .כך לדוגמא ,פרופ' עינת פלד ,מבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת
תל אביב הרצתה בנושא "הבניית זהות בראיונות מחקר איכותניים" ,פרופ' מיכל צלרמאיר ממכללת לוינסקי
לחינוך הרצתה בנושא "אתגרים" וד"ר גילי המר מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתכנית ללימודי
תרבות באוניברסיטה העברית הרצתה בנושא "גוף וחושים במחקר אתנוגרפי".
ד"ר משה בן סימון
להצטרפות ,ניתן להרשם באתר הפורום למחקר איכותני
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זה מספר שנים מתקיים סמינר מחלקתי לתלמידים ולסגל המחלקה שבו מתארחים מרצים מתחומים
שונים ומגוונים .במהלך השנה התארחו:

קולוקוויום לתואר הראשון
מרכזת :ד"ר עדה יורמן
רוני לייבוביץ (האופנובנק) נושא ההרצאה :הישרדות.
עורכת הדין שירי גל רוט ,רכזת בית המשפט הקהילתי בתל אביב .נושא ההרצאה :בית המשפט הקהילתי
בישראל.
נציגי מכורים אנונימיים ישראל .נושא ההרצאה :קבוצות לעזרה עצמית.
נציגי משטרת ישראל .נושא ההרצאה :גיוס סטודנטים מצטיינים לתוכנית שוהם.

המגמה העיונית
במהלך שנת הלימודים התקיים קולוקוויום לתלמידי המגמה העיונית .במסגרתו התארחו:
נצ"מ שרה פרידמן ,מפקדת בית הסוהר נווה תרצה .הרצתה בנושא "כלא נשים בישראל"
כבוד השופטת (בדימוס) סביונה רוטלוי ,,סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ,הרצתה בנושא
"הקורבנות בהליך המשפטי"
ד"ר נעמי לבנקרון ,הרצתה בנושא "סחר נשים בישראל"
פרופ' בועז סנג'רו מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים מומחה לנושא הרשעות שווא במשפט הפלילי.
הרצה בנושא" :ביקורת מערכת המשפט הפלילי"
שופט בית משפט השלום בתל אביב שמואל מלמד ,המכהן גם כשופט בית המשפט הקהילתי ,הרצה
בנושא" :תפקיד השופט בבית המשפט הקהילתי"

המגמה המחקרית ,דוקטורנטים ,וסגל
תלמידי המגמה המחקרית משתתפים בקולוקוויום המחלקתי ,יחד עם חברי הסגל ותלמידי התארים
המתקדמים .בשנה זו שמענו את הרצאתו של נצ"מ כורש ברנור ,ראש יחא"ה לשעבר ומפקד מכללות
המשטרה בהווה בנושא 'תיק חקירה של ארגון פשיעה' ,וכן את הרצאותיהם של דוקטורנטים במחלקה.
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המגמה השיקומית
במסגרת קורס הקולוקוויום ,הסטודנטים במגמה השיקומית שומעים מגוון הרצאות רלוונטיות מפי מרצים
שונים ,רבים מהם מוסמכי המגמה שעובדים בתחום השיקום וכאלו שהציגו את עבודת מחקרם.
השנה נחשפו הסטודנטים להרצאות הבאות:
ד"ר משה בן סימון ,ראש המגמה ,התייחס לכלים יישומיים במסגרת גישת הסוציותרפיה.
גב' נעמה ווינר עזרא מעמותת על"ם הציגה את השירותים הניתנים בעמותה ,הסבירה על אוכלוסיית היעד
והציגה את דו"ח הסיכון השנתי של העמותה.
ד"ר תהל בן צבי הרצתה בנושא הכרת תודה ונתינה בקרב בני נוער בסיכון.
גב' מיכל חלילי הציגה בפני הסטודנטים את השירותים של "קידום נוער" ודרכי הסיוע לאוכלוסיות בסיכון.
גב' הדי רשף הרצתה על שילוב הקרימינולוגים השיקומיים בבריאות הנפש כמתאמי טיפול וכן על עבודה אל
מול תחלואה כפולה ועוסקי/ות זנות.
גב' אסתי שמואלי הרצתה על מכורים ,דרי רחוב ועוסקי/ות בזנות מדרום תל-אביב וכן הציגה את מרכז יזהר
למזעור נזקים ושיתפה אודות שירותיו.
גב' חניט שגיא אבן חן  -ראש עמותת הקרימינולוגים השיקומיים ,סיכמה שנה של פעילות בעמותה ודיווחה
על התקדמות ושיתופי פעולה חדשים.

המגמה הקלינית
ד"ר סילביו רוזנצוייג ,הרצה בנושא "יסודות השיקום הפסיכיאטרי
לילך בן משה ,הרצתה בנושא "עבריינות הונאה"
אמיר גורניצקי ,הרצה בנושא "תחלואה כפולה בקהילה טיפולית"
סלאמה מקלדה ,הרצה על החברה הדרוזית
אורטל אדלר ,הרצתה על "נשים טרנסיות במעגל הזנות"
ד"ר זיאד מסאלחה ,הרצה בנושא "צעירים בסיכון במגזר הערבי"
מפגש עם נציגי האגודה לקרימינולוגים קליניים בישראל
ד"ר ענת ירון ענתר ,הצגת מקרה – שער מנשה
גיא עינת ,הרצה בנושא "הפואטיקה של המטפל בפגיעות מיניות"
חנה וימנץ ,הצגת מקרה – טיפול בהפרעת אישיות פרוורטית

כנס
בתאריך  9במאי  2019התארחו תלמידי המגמה ביום העיון השנתי של האגודה הישראלית
לקרימינולוגיה קלינית שנערך במרכז הרפואי איכילוב בתל-אביב.
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אחת לשנה דוקטורנטים במחלקה מציגים את מחקריהם במסגרת הקולוקוויום המחלקתי.
השנה הציגו:
טלי אנבר-פרויליך
"'על משפחתי וחיות אחרות'  -פעילי זכויות בעלי חיים ,בני משפחותיהם ומה שביניהם" /
בהנחיית פרופ' נתי רונאל וד"ר משה בן סימון
אלעד חמיאל
"קטינים בחלופות מעצר – חווית המעצר בעיני העצורים"  /בהנחיית פרופ' סופי וולש
הילה יניב
"יצירתיות ותוקפנות בהפרעות נפשיות ,בראיה מיקרוגנטית"  /בהנחיית פרופ' יוסי גליקסון
יואל שפרן
"פחד מפני פשיעה כפונקציה של סוגי העבירה ,מידת האיום הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי,
סגנונות קוגניטיביים ומגדר"  /בהנחיית פרופ' תומר עינת וד"ר יעל אידיסיס

סיורים
תלמידי שנה ג' בתואר הראשון יצאו לסיור בבית המשפט הקהילתי בתל-אביב ,במסגרת הקורס "סטייה
חברתית".
תלמידי המגמה העיונית בתואר השני יצאו לסיור בבית המשפט הקהילתי בתל-אביב.
תלמידי המגמה השיקומית בתואר השני יצאו לשלושה סיורים במהלך השנה:
א .סיור בדרום תל-אביב עם מר דוד אגייב ,יוזם ומנהל פרויקט לופט – מיזם חברתי למען דרי רחוב.
הסיור כלל הליכה ברחובות ומפגש עם אוכלוסיות בסיכון ,סיור גרפיטי ושיחה עם אומן גרפיטי שהינו
אסיר לשעבר.
ב .סיור בכלא אופק שכלל סקירה כללית על אוכלוסיית הכלא וכן סיור באגפים השונים.
ג .סיור בכפר הנוער נירים שבבוסתן הגליל המשמש פנימייה להעצמת יכולות של בני נוער שנשרו
ממסגרות החינוך המסורתיות .בנוסף ,התקיים באותו היום ביקור במעון גלעם של חסות הנוער  -מוסד
לנערים עוברי חוק ופוגעים מינית .

סרטים
הקרנת הסרט פרדס כץ אהובתי בפני תלמידי המגמה העיונית בתואר השני ,ושיחה עם במאי הסרט ערן
ברק ,ביוזמת ד"ר עדה יורמן.
הקרנת הסרט הדוקומנטרי פניקס

בפני תלמידי התואר השני ,ושיחה עם במאית הסרט ,גב' ענת תל ,ביוזמת
ד"ר יעל אידיסיס.

הצגה
תלמידי המגמה הקלינית יצאו להצגה אנשים ,מקומות ודברים ,של תיאטרון בית ליסין ,ביוזמת ד"ר רויטל
נאור-זיו.
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פרופיל מחקרי – פרופ' יוסי גליקסון
עבודת הדוקטורט שלי הכינה אותי כחוקר במספר תחומי מחקר,
שבהם אני פעיל מאוד מאז ועד היום :חקר אישיות והבדלים
אינדיבידואליים בתפקוד קוגניטיבי; חקר מצבי תודעה וחוויה
סובייקטיבית; חקר חשיבה מטאפורית; מחקר פסיכופיסיולוגי;
ומחקר בתפיסת זמן.
הבאתי למחלקה את המחקר באישיות ועבריינות ,שהינו תחום ייחודי
בארץ (סמינר מחקר ,הפרופיל הפסיכוביולוגי של האישיות ,שאני
מלמד בתואר השני ,מאז הצטרפותי למחלקה) ,מחקר
באימפולסיביות וזמן פסיכולוגי (קורס בחירה) ,ואת המחקר
בפסיכופתולוגיה של החשיבה (קורס בחירה) .מחקר
פסיכופיסיולוגי ,מחקר במצבי תודעה ,ומחקר בחשיבה מטאפורית
מוצאים את ביטויים לרב מחוץ למחלקה (אך ,אני פתוח להצעות .)...
כל תחום מחקר כזה הוא בעצמו רב-תחומי  -מה שמוסיף אתגרים
מעניינים  -אולם ,זה חלק מהתענוג שבמחקר .וכל תחום כזה מתייחס הן לנורמלי ,או לנורמטיבי ,הן לסטייה
החיובית (כגון חשיבה יצירתית) והשלילית (כגון האישיות האפלה).
הנה מספר פרסומים מהשנים האחרונות ,בכתבי עת שונים ומגוונים ,כאשר כל פרסום מתייחס לתחום
מחקר שונה ,ולפעמים באותו פרסום יש שילוב בין תחומי מחקר שונים שלי (אני מוסיף איור מכל פרסום,
לשם המחשת הממצאים באותו המחקר):
Glicksohn, J., Berkovich-Ohana, A., Mauro, F., & Ben-Soussan, T. D. (2019). Individual
EEG alpha profiles are gender-dependent and indicate subjective experiences in wholebody perceptual deprivation. Neuropsychologia, 125, 81-92.
https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2019.01.018

האיור מציג את הממצא החשוב ,שאסימטריה בפעילות של גלי אלפא במוח (בצד ימין ,בהשוואה לצד
שמאל) במעבר ממצב רגוע (רמת הבסיס) לתנאי חסך תפיסתי ובידוד ( =1בהתחלה = ,בסוף) הוא שונה
בקרב גברים ונשים.
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Glicksohn, J., Golan-Smooha, H., Naor-Ziv, R., Aluja, A., & Zuckerman, M. (2018).
Uncovering the structure of personality space, with a focus on the ZKA-PQ. International
Journal of Personality Psychology, 4, 13-24.
https://ijpp.rug.nl/article/view/31084/28391

, למשל,האיור מציג את האופן שבו ניתן יהיה לזהות משתתפים בעלי אישיות שהיא חורגת מהנורמטיבי; כך
 ישנו מקבץ,ידי ההצלבה של תכונת הפעלתנות עם תכונת התוקפניות- המוגדר על,הימני-במישור התחתון
.אגרסיב- ומקבץ אחר של אנשים שהם פאסיב,אקטיביים-אפשרי של אנשים תוקפניים
Ben-Yaacov, T., & Glicksohn, J. (2018). Intelligence and psychopathy: A study on nonincarcerated females from the normal population. Cogent Psychology, 5, article 1429519
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2018.1429519

. הן גם אינטליגנטיות,קלינית- אך גבוהות בפסיכופתיה תת,האיור מראה שמשתתפות שהן נורמטיביות
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Glicksohn, J., Berkovich-Ohana, A., Mauro, F., & Ben-Soussan, T. D. (2017). Time
perception and the experience of time when immersed in an altered sensory
environment. Frontiers in Human Neuroscience, 11, article 487.
https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00487

האיור מצביע על הבדלים אינדיבידואליים בתפיסת זמן בתנאי חסך תפיסתי ובידוד :בחלק התחתון,
תפיסת הזמן היא סדורה ,ומשכי זמן ארוכים יותר נאמדים גם כארוכים יותר; בחלק העליון ,תפיסת הזמן
מצביעה על קטיעה ברציפות הזמן עבור חלק מהמשתתפים במחקר זה-וזהו ממצא מרתק.
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Glicksohn, J., & Yaniv, H. (2016). Visual hybrids induce anxiety: A microgenetic approach.
Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 3, 239-257.
http://dx.doi.org/10.1037/cns0000085

האיור מציג חלק מהדיווחים המילוליים שהתקבלו מהמחקר המיקרוגנטי הזה; ה'-אדם-זאב' במיוחד מעורר
חרדה ,וחרדה זו מתבטאת בקושי לזהות את הצד הזאבי שבתמונה.
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משלנו"5

השתלבות בוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה

טל יעקובוביץ' ,בוגר המגמה המחקרית בתואר השני ודוקטורנט במחלקה
הכירו את טל יעקובוביץ' ,בן  ,28קרימינולוג ודוקטורנט במחלקה
לקרימינולוגיה .טל מרצה בפני קהלים שונים ברחבי הארץ על תחומי
המחקר שלו ,ובעיקר על סטיות מיניות .בזמנו הפנוי הוא אוהב להתאמן
ולשחות.
מדוע בחרת ללמוד קרימינולוגיה? בחרתי ללמוד קרימינולוגיה במהלך
שירותי הצבאי כמפקד גדנ"ע וכמדריך נוער בחיל חינוך .עבדתי עם נוער
בסיכון והוקסמתי מהאנשים המדהימים שהייתה לי זכות להיות חלק קטן
אך משמעותי מחייהם .בלימודיי נחשפתי לסוגיות מורכבות ומרתקות
שקיימות בחברה האנושית ,אך כמעט לא זוכות לתשומת לב ,כמו זנות,
פורנוגרפיה ,עבריינות מין וסטיות מיניות .הבחירה בתחום המחקר שלי
נבעה בעיקר מסקרנות ,לצד רצון אמיתי לשמוע את קולותיהם של האנשים
השקופים בחברה.
ספר לנו בבקשה על הדרך שעברת באקדמיה .את התואר הראשון שלי
עשיתי בחוג המשולב למדעי החברה (פסיכולוגיה ,קרימינולוגיה וסוציולוגיה) ,במהלכו נחשפתי לסוגיות שונות בתחום
הענישה ,האישיות ,החברה וכו' .חקרתי בעיקר תחומים שעניינו אותי כמו סטייה חברתית ,עבריינות נוער ,פדופיליה,
הפרעות אישיות והתנסיתי בשדה ,בעיקר עם נוער בסיכון .המשכתי לתואר שני בקרימינולוגיה מחקרית .במסגרת התזה
שלי ,ערכתי מחקר מקיף שבחן תפיסת גבריות בקרב גברים עוסקים בזנות ,בהנחיית ד"ר יעל אידיסיס .במקביל ,ערכתי
מחקרים שונים בנוגע לפתולוגיות ולסטיות ,בעיקר בהקשר למין ולמיניות .כעת אני דוקטורנט במחלקה לקרימינולוגיה.
במה עוסק המחקר שלך? המחקר שלי בוחן את תופעת העיסוק בפורנו חובבני ,שנעשה שלא במסגרת תעשיית
פורנוגרפיה מקצועית ,כי אם על-ידי פרטים עצמאיים שמעלים לרשת תכנים פורנוגרפיים שלהם .במסגרת המחקר ,אנו
בוחנים את המוטיבציות לעיסוק בפורנו חובבני ,וכן את תפיסות המין והמיניות של שחקני פורנוגרפיה חובבים ובני/בנות
זוגם ,בהנחיית ד"ר יעל אידיסיס וד"ר משה בן סימון .כמו כן ,מעניין אותנו לבחון את אורח החיים המיני של כלל משתתפי
המחקר .במקביל לכתיבת הדוקטורט ,אני חוקר סטיות מיניות שונות ,כדוגמת זואופיליה ,נקרופיליה ,פדופיליה וכו'.
כיצד ההתנסות והידע שצברת במגמה המחקרית ובתואר השלישי מסייע לך היום? במגמה המחקרית רכשתי כלים
מח קריים ,הן מהפרדיגמה הכמותית והן מהפרדיגמה האיכותנית .בנוסף ,רכשתי מיומנויות מחקריות ועזרים שמסייעים
לי רבות בהבנת העולם האקדמי ,כמו כתיבת מאמרים ,פרסום פוסטרים ,קבלת מימון למחקר ,כיצד מרצים בכנסים
אקדמיים ,קודים שונים של אנשי אקדמיה וכיוצא בזה .בנוסף ,קיבלתי ידע תיאורטי רב מעולמות תוכן מגוונים ,כמו
עבריינות צווארון לבן ,פסיכופתולוגיה ,היבטים קוגניטיביים ורגשיים של עבריינות ,פשיעה פוליטית ,עבריינות נשים ועוד.
ההנחיה האישית והמקצועית של המנחים במסגרת התזה והדוקטורט מוסיפה נדבך חשוב של הכוונה ושימת דגש על
יחס אישי שמותאם לי כאדם וכדוקטורנט .הדגשים שניתנים לי תורמים לי המון ועוזרים לי להפוך לאיש מחקר ואקדמיה
טוב ומקצועי יותר.
מה תיקח אתך לדרך אחרי הלימודים? מלבד המון ידע והתנסות מחקרית ,אקח איתי לדרך את האמונה באדם .המחלקה
שלי מושתתת כולה על העיקרון הזה ,שכן בלעדיו אנחנו לא יכולים להבין לעומקן תופעות קשות לעיכול בחברה .אקח את
התובנה כי אי אפשר להתעלם מקיומן של סוגיות מסוימות ,וכי עדיף להעמיק ולחקור מאשר לעצום עיניים ולטאטא מתחת
לשטיח.
ומה לגבי עבודה? במשך כל שנותיי ,עסקתי בהדרכה ובהוראה .כעת אני בעיקר מרצה במסגרות שונות ברחבי הארץ
על תחומי המחקר שלי :סטיות מיניות ,עבריינות מין ,תעשיית המין בארץ ובעולם ,זנות ופורנוגרפיה.
מהן התוכניות שלך לעתיד? השאיפה שלי היא להיות מרצה ,ולהעביר את הידע שלי ואת האהבה שלי לתחום .חשוב
לי גם להעביר את הערכים שלי כאדם – להכיל ,לקבל וללמוד את השונה ,תוך הבנת המורכבות הטמונה בכל אדם .אני
מאמין שכמרצה אוכל להעביר גם ידע ,תיאורטי ומחקרי כאחד ,אך חשוב מכך – להנחיל ערכי סובלנות כלפי כל המגוון
האנושי ,גם אם לא נוח או קשה לנו לשמוע עליהם.
ראיון עם טל יעקובוביץ' פורסם גם בפייסבוק של אוניברסיטת בר-אילן בתאריך  10באפריל .2019
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משלנו"5

משלנו" השתלבות בוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה

אריאל בקאל ואביה ברששת סטודנטיות לתואר ראשון ,שנה ג' ,במחלקה

שוות .مساو .תא לקידום נשים באוניברסיטת בר אילן
מטרות התא הינן:
 .1לפנות לנשים וגברים כאחד ,לחבור למאמץ משותף למען שוויון מגדרי.
 .2יצירת סביבה מכילה לקיום שיח פתוח בנושאי קידום שוויון מגדרי.
 .3קיום פעולות הסברה תוך עידוד שיתוף חוויות ומתן במה להתבטאויות
בנושאי מגדר.
 .4הנגשת נושא הפמיניזם והעלאת מודעות בנושאי קידום שוויון מגדרי.
אחת מפעילויותינו הייתה הקמת דוכן הסברה ביום השביתה הארצי
להעלאת מודעות בנושא אלימות כלפי נשים .הדוכן הוקם במרכז
האוניברסיטה במשך מספר שעות לצורך הסברה והעלאת מודעות ביום
המאבק הארצי לאלימות כלפי נשים .התא הציג מודעות אבל של הנשים
שנרצחו השנה ,הצבנו נרות נשמה לזכרן ,הצגנו הסברים על מצב הנשים
הסובלות במעגל האלימות במדינה ,מטרת המאבק הארצי ,והשתלשלות
האירועים .הדוכן יצר סולידריות והזדהות עם המאבק הארצי ,ענה על
שאלות ,והיווה מוקד הסברה וידע על המצב ביום הקשה והכואב הזה.
התא מתכנן פעילויות ושיתופי פעולה עם תאים
נוספים ,אחד מהם הוא פאנל בסגנון  TEDשל
הרצאות קצרות ,בשיתוף עם האחווה הגאה
באוניברסיטה.

מוזמנות/ים להצטרף לדף הפייסבוק שלנו ,שם כל הפעילויות והעדכונים השוטפים-
https://www.facebook.com/Shavot.BariLan
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ברכות5

ברכות
זכייה במענקי מחקר ופרסים
ד"ר עדה יורמן זכתה במענק הצטיינות בהוראה לשנת הלימודים תשע"ח.

פרופ' סופי וולש זכתה במענק של המשרד לביטחון פנים למחקר בנושא גורמי סיכון וחוסן למעורבות
בשתיית אלכוהול בקרב בני נוער אתיופיים בישראל.

פרופ' סופי וולש זכתה במענק של הקרן הישראלית למדע לקיום כנס בארץ בנושא "הפסיכולוגיה של
ההגירה  -איפה אנחנו ולאן אנחנו רוצים להגיע" .הכנס התקיים בירושלים במרץ  ,2018ונמשך  4ימים.
השתתפו בו  21מרצים מחו"ל ו 8 -מרצים ישראליים.

פרופ' גלית נהרי זכתה בתקציב לארגון סדנה שכותרתה "לשון השקר – מחקר עדכני ומבט לעתיד" מקרן
האקדמיה הישראלית למדעים ( .)ISFמענק לסדנת מחקר "לשון השקר:מחקר עדכני ומבט לעתיד"
( 70,000ש"ח) לשנת 2018

פרופ' גלית נהרי זכתה בפרס הרקטור לחדשנות מדעית תשע"ח בגין הישגים מדעיים הקשורים בפיתוח
גישת פוטנציאל האימות ( )Verifiability Approachלאבחנה בין אמיתות לבין שקרים באמצעות ניתוח תוכן
מילולי.
קישור לסרטון שהופק על מקבלי הפרס https://youtu.be/lrqCZKr36to

21

ברכות5

ברכות
קידום
ברכות חמות לפרופ' גלית נהרי על מינויה כראשת המחלקה לקרימינולוגיה לשנים תש"ף-תשפ"ב.

מקבלי תואר דוקטור
ד"ר לאה איציק בהנחיית פרופ' סופי וולש " /מגויסים להצלחה :גורמי סיכון וחוסן בשרות צבאי בקרב
צעירים וצעירות יוצאי אתיופיה בצבא הגנה לישראל"
ד"ר יצחק בן יאיר בהנחיית פרופ' נתי רונאל ופרופ' משה אדד  /נושא המחקר" :קרימינולוגיה יהודית-
כינונן של תיאוריה ופרקטיקה על פי מקורות היהדות"
ד"ר מורן בניסטי בהנחיית פרופ' נתי רונאל וד"ר משה בן סימון " /מאסר צאצא כמשבר משפחתי"
ד"ר שרון טויס בהנחיית פרופ' תומר עינת " /יהודים וערבים במערכת המשפט הפלילי  -ביטול ההרשעה
בפלילים"
ד"ר דוניא כאמל בהנחיית פרופ' נתי רונאל " /הקרימינולוגיה הרוחנית בהתייחסות לזרם הסופי באסלאם:
תיאוריה ופרקטיקה של קרימינולוגיה חיובית ומשכינת שלום"
ד"ר דפנה צין בהנחיית פרופ' סופי וולש  /בני נוער בעמדת הצופים מהצד נוכח אירועי פגיעה מינית בהם
מעורבים חבריהם

מצטיין רקטור לשנה"ל תשע"ח
רזניק ניתאי

מצטייני דיקן לשנה"ל תשע"ח
שבו שירז

ברזילי יעל רחל

ביצצו דניאל

בראון ליאת

בן משה זהר

שר שלי

רחמן אור

אטרקצ'י יסמין
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מחקר והוראה בזירה הבין-לאומית
ד"ר משה בן סימון
-

הוזמן על ידי ארגון בשם  Irene Taylor Trustלערוך מחקר באנגליה העוסק בשיקום אסירים לשעבר
באמצעות מוסיקה.

-

בנוסף ,ד"ר בן סימון עורך מחקר בשיתוף עם חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' העוסק בכוחה של
מקהלה הכוללת בני נוער יהודים ופלסטינים לפוגג מתיחות ,לעודד הידברות ולעורר תהליכים אמפתיים.

ד"ר קרן גואטה
הוזמנה להרצות במסגרת סדנא בינלאומית בת יומיים ,אשר התקיימה ביוני
 ,2019במכון לקרימינולוגיה של אוניברסיטת אוקספורד באנגליה .בסדנא נטלו
חלק חוקרים מרחבי העולם אשר עוסקים בחקר השלכות הכליאה על בני
משפחות האסירים.

ד"ר עדה יורמן משמשת מרצה אורחת על בסיס קבוע בחוג לתקשורת ולתרבות יהודית ,באוניברסיטת פריס
 8צרפת.
במסגרת זו היא מנחה סמינר בנושא "מוטיב הקורבנות ) (victimizationכמרכיב בזהות הישראלית
בעקבות השואה".

ד"ר רותם לשם
ד"ר רותם לשם התראיינה לעיתון "גלובס" בנושא מחקרה על הקשר
בין עבריינות לפגיעה מוחית ולגנטיקה .להלן קישור לכתבה "הפשע
מתחיל במוחי" ,שפורסמה בתאריך  1באוגוסט .2019
המחקר נערך בשיתוף עם פרופ' דיויד וייסבורד מהאוניברסיטה
העברית ואוניברסיטת ג'ורג' מייסון בוירג'יניה ,וחוקרים נוספים
מארה"ב ,ומטרתו להבין טוב יותר את הקשר שבין מוח וגנטיקה לבין
עבריינות .המחקר הוביל ללא מעט תובנות חשובות ובחלק מהמקרים גם לתוכניות שיקום מוצלחות לאסירים.
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מחקר והוראה בזירה הבין-לאומית
פרופ' גלית נהרי
-

הוזמנה כמרצה אורחת לסדנה בת יומיים בצפון קרוליינה בנושא של בטחון בסביבה רב תרבותית .בסדנה
השתתפו חוקרים ואנשי שטח מגורמי אכיפה ,בטחון ומודיעין.

-

פרופ' גלית נהרי הוזמנה לתת הרצאה בכנס של האגודה האירופאית לפסיכולוגיה פורנזית שיתקיים
בחודש יולי  ,2019בספרד.

-

פרופ' גלית נהרי מארחת ,זו השנה השלישית ברציפות ,צוות ממעבדתו של פרופ' אדלרט וריי
מאוניברסיטת פורטסמות' לצורך איסוף נתונים בפרויקט מחקר משותף בתחום הפסיכולוגיה החקירתית,
בקרב האוכלוסייה הערבית .במסגרת שיתוף הפעולה ,גייסה פרופ' נהרי את ניר רוזמן ,דוקטורנט
במעבדתה ,בנוסף לעוזרי מחקר דוברי השפה הערבית .פרויקטים אלו ממומנים על ידי תקציב שהועבר
מאוניברסיטת פורטסמות' לפרופ' גלית נהרי.
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שיתופי פעולה עם השדה
ד"ר קרן גואטה
-

הרצתה בפני נשות הסגל של תחום הנשים ברשות לשיקום האסיר בנושא טיפול רגיש מגדר בתהליך
החדילה מפשיעה בקרב אסירות משוחררות.

-

הרצתה בפני סגל היחידה להתמכרויות ולשיקום האסיר הפועל בלשכת הרווחה בלוד בנושא סליחה
עצמית בתהליך ההחלמה מהתמכרות בקרב נשים :היבטים רגשיים ,קוגניטיביים-התנהגותיים
ונרטיביים.

-

נבחרה לשמש כחברה בוועד המנהל של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה.

-

יחד עם חברות אגודה נוספות ,שרון רבינוביץ'-שנקר ,אתי אלישע ,ענבל וילמובסקי ,גילה אמיתי הקימו
את הפורום הישראלי לאקטיביזם קרימינולוגי אשר מטרתו לייצר קהילה קרימינולוגית של אנשי ונשות
אקדמיה אשר תפעל למען עידוד שינוי חברתי המבוסס על גוף הידע הקרימינולוגי הייחודי.

ד"ר עדה יורמן
ארחה לשיחה את ה'אופנובנק' רוני ליבוביץ' במסגרת הסדרה "בר-אילן פינת ישראל  -פורום הרקטור
לאקדמיה וחברה" ,במאי  .2019מה מוביל אדם נורמטיבי ,איש משפחה למופת בשנות השלושים לחייו,
קצין לשעבר ואדם שלא ידע מחסור ,לקום בוקר אחד ולבצע פשע?

ד"ר יורמן שוחחה עם ליבוביץ' על המניעים שהובילו אותו לפנות לדרך
הפשע ,על תקופת מאסרו ועל תרומתו של הכלא לשיקומו או לשיקום
אסירים בכלל.
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שיתופי פעולה עם השדה
ד"ר רותם לשם
עורכת מחקר אשר בוחן עיבוד וזיהוי רגשי קרב אוכלוסייה עבריינית :מחקר השוואתי בין עבריינים
המאובחנים בסכיזופרניה לבין עבריינים ללא סכיזופרניה שהורשעו בעבירות אלימות קשות .המחקר ערך
בשיתוף פעולה אקדמי עם המרכז הבינתחומי הרצליה ,המחלקה לפסיכולוגיה.
המחקר בשיתוף עם בית חולים שער מנשה ,המחלקה לביטחון מירבי ועם שירות מבחן למבוגרים משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.

פרופ' גלית נהרי
-

הוזמנה להשתתף בסדנה העוסקת באתגר הבין-תרבותי בתחום הביטחון ,שהתקיימה בחודש
פברואר  2019בצפון קרוליינה ,ארצות הברית .בסדנה לקחו חלק חוקרים בכירים בתחום מארצות
הברית ואירופה ,וכן אנשי שטח.

-

הרצתה בכנס חוקרים של ביטוח לאומי בחודש יוני.2019 ,

פרופ' תומר עינת
-

הרצה ,בפני המחלקה לבריאות הנפש של שירות בתי הסוהר ,המשוייכת לבית החולים הפסיכיאטרי
באר יעקב ,בנוגע לקשר שבין סלנג האסירות לבין תת תרבות כלא נווה תרצה.

-

הרצה בפני הסנגוריה הציבורית אודות מחקר בתחום האסיר שנערך בישראל בעשור האחרון .ההרצאה
ניתנה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

סטודנטים לתואר שני במחלקה ,במגמה השיקומית ,מתנדבים בעמותת "בחזרה
לחברה" .העמותה מסייעת לאסירים משוחררים במציאת עבודה .העמותה מלווה את
האסירים באופן פרטני דרך הפלטפורמות השונות שהקימה ,בשיתוף עם השב"ס,
התאחדות התעשיינים ,פוליטיקאים ובתי עסק .העמותה מצאה תעסוקה ליותר מ150-
אסירים עד היום .רוב מתנדבי העמותה (כ )40-הם סטודנטים.
מייסד העמותה עידן פורטנוי נבחר בין  30הצעירים המשפיעים של פורבס ישראל,
במסגרת פרוייקט .Forbes 30 Under 30
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Glicksohn, J., Berkovich-Ohana, A., Mauro, F., & Ben-Soussan, T. D. (2019). Individual
EEG alpha profiles are gender-dependent and indicate subjective experiences in wholebody -perceptual deprivation. Neuropsychologia, 125, 81-92
https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2019.01.018
ABSTRACT
We use a unique environment of Whole Body Perceptual Deprivation (WBPD) to induce an
altered state of consciousness (ASC) in our participants, and employ online EEG recording. We
present individual EEG alpha profiles and show how these data can be analyzed at the individual
level. Our goal is to investigate to what degree subjective experience matches EEG alpha profile,
and in particular, the various alpha hemispheric asymmetries observed in the frontal, parietal, and
occipital lobes. Specifically, we consider positive (frontal L < R) or negative (frontal L > R) affect;
a more verbal (L > R) or a more imagistic (R > L) mode of thinking; and a more trancelike (frontal
> parietal) or more reflective (frontal < parietal) state of consciousness. Our results indicate that
the individual alpha profiles are reflected in individual differences in subjective experience.
However, the alpha profiles are confounded with the gender of the participant. Specifically, there
is a predominant R > L asymmetry found for male participants, and a predominant L > R
asymmetry found for female participants.
Tartakovsky, E. & Walsh, S.D. (2019) Are some immigrants more equal than others?
Applying a threat-benefit model to understanding the appraisal of different immigrant
groups by the local population. Journal of Ethnic and Migration Studies.
https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1565402
ABSTRACT
The study examines the applicability of the Threat-Benefit Model as a means of conceptualising
and measuring appraisal of diverse immigrant groups by a local population. A representative
sample of adult Jewish Israelis (n = 1600, 52% women, mean age = 44.2) was used to examine
locals’ attitudes toward four groups of immigrants: diaspora immigrants from the Former Soviet
Union, Ethiopia and western countries (the US, UK, and France) and asylum seekers. The results
obtained indicated that the patterns of appraisal of asylum seekers and diaspora immigrants by
the local population differed substantially. Appraisal of asylum seekers was characterised by
multi-domain negativity, which, in several domains, was not consistent with the group’s sociodemographic characteristics. Contrary to that, appraisal of diaspora immigrants demonstrated
variability across different domains, which mainly coincided with the groups’ socio-demographic
characteristics. Socio-demographic characteristics of members of the receiving society explained
only a small proportion of variance in their appraisal of immigrants, thus suggesting a high level
of societal consensus in appraising different immigrant groups. However, a lower level of
religiosity was associated with a higher appraisal of most immigrant groups as beneficial and their
lower appraisal as threatening for the receiving society. The present study advances scientific
knowledge by shedding light on the processes related to intergroup relations in the context of
immigration.
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Nahari, G. (2018). Verifiability approach: Applications in different judgmental settings. In
T. Docan-Morgan (Ed.). The Handbook of Deceptive Communication. Hampshire: Palgrave
Macmillan
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-96334-1_11
ABSTRACT
The Verifiability Approach (VA) presents a new content-based tool for distinguishing between
truths and lies. The VA is based on the finding that truth-tellers provide more verifiable details
than liars, such that the verifiability level of an interviewee’s account can be used as an indicator
of veracity. The current chapter discusses the applicability of the VA, originally developed for
assessing the veracity of suspect accounts within police interrogation settings, to different
judgmental settings. I begin with a detailed description of the original VA protocol within its
theoretical framework. I then move on to discuss key differences between several judgment
settings, and how these differences influence application of the VA, as well as the adjustments
required to meet the VA’s potential most effectively.

Nahari, G. (2018). Reality Monitoring in the Forensic Context: Digging Deeper into the
Speech of Liars. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 7, 432-440 .
https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.04.003
ABSTRACT
Reality monitoring (RM) indicates that truthful accounts contain more perceptual and contextual
details than false accounts. Considering the tendency of liars to manipulate their accounts by
adding false details, we compared truths and lies in terms of the amount and veracity of details
provided by suspects across three conditions: a single statement provided immediately; a single
statement following a two-week delay; or two statements, the first provided immediately and the
second following a two-week delay. Distinguishing truths from lies was possible across conditions,
but with varying intensity. Truth-tellers provided only truthful details, whereas liars provided both
truthful and false details. While the opportunity to provide truthful details decreased over time for
both truth-tellers and liars, only the latter compensated for this decrease by adding false details.
The current study provides a new empirical approach and significant insight into the application
of the RM framework in the forensic context.
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Edri, O., & Bensimon, M. (2018). The role of music among prisoners and prison staff: A
qualitative research study. European Journal of Criminology.
https://doi.org/10.1177/1477370818775295
ABSTRACT
Music is an integral part of every subculture, including that of prisons. However, no research has
yet examined the meaning of music for prisoners and prison staff. The present research examined
the role of music in the world of prisoners in Israel and how prison staff experience it. Content
analysis of interviews with 10 convicted prisoners and 9 prison staff members indicated four
central themes: the different ways prisoners consume and are exposed to music; the role of music
in provoking positive and negative feelings; the role of music in the relationships among inmates
– closeness and conflicts; and the role of music in the relationships between prisoners and prison
staff, particularly in terms of prison regulation of music consumption.

Gueta, K., Gamliel, S., & Ronel, N. (2019). “Weak Is the New Strong”: Gendered Meanings
of Recovery from Substance Abuse among Male Prisoners Participating in Narcotic
Anonymous Meetings. Men and Masculinities
https://doi.org/10.1177/1097184X19849449
ABSTRACT
Much of what has been written about prison masculinity has focused on the hypermasculine
climate of prisons that rewards aggression and the concealment of vulnerability. However, the
findings of more recent studies have indicated a more varied ideal of masculinity in this
environment. The present research examined how inmates construct and understand masculinity
within the domain of reformatory intervention. Interpretative phenomenological analysis was
performed on fourteen transcribed interviews with inmates who participated in Narcotics
Anonymous (NA). The results indicated that hypermasculinity ideals hindered the participants’
ability to apply the tenets of NA that threatened their masculine identity, such as admitting
powerlessness. However, they sought to negotiate these threats by employing three main
discursive strategies. First, they affirmed hegemonic masculinity notions by presenting
themselves as pragmatic agents, offsetting criticism of their submission to higher authorities,
constructing recovery as a masculine act, and othering drug-using men. Second, they
reformulated ideas of masculinity by adapting the concept to include feminine notions of caring
and admitting vulnerability, in line with their NA experience. Third, they rejected their former
ideologies and their current dominant localized sociocultural constructions of hypermasculinity
that stigmatized them by noting the superiority of NA as a space of support, egalitarian
relationships between inmates, and trust relationships with prison staff. By focusing on the
dynamic of stigma, marginalization, and masculinity, the research informs both the theoretical
understanding of masculinity and the development of reformatory interventions in prison.
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Yacknich, L., Pounko, I. & Walsh, S.D., (2019). The hidden matrix: Perspectives of youth
and their parents on immigration and youth delinquent behavior Journal of Cross- Cultural
Psychology
https://doi.org/10.1177/0022022119832128
ABSTRACT
Immigrant youth delinquency may be associated with developmental, familial, social, and
immigration-specific factors; however, scarce studies have examined the perspectives of both
parents and their children as to the reasons for involvement in delinquent behavior. This study
examines the extent to which immigration-related stressors may be associated with delinquent
behavior of immigrant adolescents from the Former Soviet Union in Israel, from the perspectives
of both young people and their parents. In-depth interviews with 10 male delinquent immigrant
mid-late adolescents, aged 16 to 21 years, and their parents (eight mothers and two fathers) were
conducted (N = 20). Phenomenological analysis highlighted the immigration experience as
a hidden matrix within which dynamics associated with delinquency evolved. These dynamics
involved situational factors (age, financial hardships, and social norms related to child-rearing),
social factors (peer pressure and wish to be socially accepted), familial factors (stress
experienced by the family, parental unavailability, and insufficient parental capabilities), and
personality factors (sensation-seeking, desire for self-direction, emotion dysregulation, weak
character, and inborn inclination to problematic behavior). While few participants directly address
the immigration process, it can be considered the backdrop or matrix within which these factors
are evolving. Implications for prevention on personal, familial, and society levels are discussed.

Ofer Zemel, Tomer Einat, Natti Ronel (2018). Criminal Spin, Self-Control, and Desistance
from Crime Among Juvenile Delinquents: Determinism Versus Free Will in a Qualitative
Perspective
https://doi.org/10.1177/0306624X18781208
ABSTRACT
The current research is a qualitative examination of the relations between self-control and
deterministic/non-deterministic perceptions of life events and the drifts into or desistance from a
criminal spin among juvenile delinquents. Based on in-depth semi-structured interviews with 21
adolescents (11 active delinquents and 10 desisters), we found that both the intensification of
criminal behavior and the desistance from criminal activity are gradual and connected to the
reduction or acquisition, respectively, of self-control and the offenders’ belief in their self-control.
Criminal behavior and self-control were found to be associated with deterministic or nondeterministic perceptions of life events: the former combined with low self-control are associated
with a delinquent lifestyle; the latter combined with high self-control promote the likelihood that
young offenders will modify their behavior and desist from criminal behavior. The study may
provide better understanding of the role of the criminal spin in the engagement or desistance from
criminal behavior.
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Einat, T. & Davidian, M. (2019). The Meaning of Food and its uses in Prison Subculture.
European Journal of Criminology, 16(2), 127-146.
https://doi.org/10.1177/1477370818769258
ABSTRACT
This study examines the ways in which the prison service handles food and analyses the uses
and meanings of food in prison subculture. Using semi-structured interviews and content analysis,
data were collected and analysed from 20 ex-prisoners who were incarcerated in maximumsecurity prison facilities for a period of three years or more. Our main findings are that, according
to the interviewees’ testimonies, (a) the Israel Prison Service (IPS) makes manipulative and
abusive use of food in order to perpetuate its power; and (b) food serves as a means to determine
the relationship between prisoners and staff, govern social status or rejection in the prison
subculture, or pass the time. We have four main conclusions. First, the IPS nutrition policy
differentiates and discriminates among prisoners and clearly violates the basic human rights of
prisoners, thus suggesting an abuse of power. Second, the IPS’s use of food as a tool for
punishing or rewarding introduces and perpetuates inequalities and encourages the illegal prison
trade in food and food products. Third, cooking in prison, especially in light of its illegality,
constitutes a symbolic expression of resistance to the institution and a meaningful way of coping
with boredom. Lastly, food and its possession in prison serve as very powerful tools for
constructing and perpetuating exploitation and unequal power relations among prisoners.
Although the study suffers from two limitations – the validity of the adolescents’ responses and
the small sample size – its findings lead us to propose that an improvement in the food products
that are accessible to prisoners and permission to cook in their cells are inexpensive and
legitimate means of bettering both the prisoners’ quality of life and the social atmosphere in prison.

פרסומים נוספים
בגיליון זה פרסומים בודדים מתוך עשרות המאמרים המתפרסמים על ידי סגל המחלקה
, בתחומים מגוונים, חברי הסגל האקדמי עוסקים במחקר פעיל ופורה. מדי שנה,לקרימינולוגיה
.ובהתאם לכך ניתן למצוא פרסומים בכתבי עת מתחומים שונים
.מומלץ להתעדכן בפרסומים נוספים באתר המחלקה ובאתרים האישיים של חברי הסגל
פרסומים נוספים של חברי הסגל באתר המחלקה
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Leshem R, Paoletti P, Piervincenzi C, Carducci F, Mallio CA, Errante Y, Quattrocchi CC,
and Ben-Soussan TD. (2019) Inward versus reward: white matter pathways in extraversion.
Personality Neuroscience. Vol 2: e6, 1–9.
https://doi.org/10.1017/pen.2019.6
ABSTRACT
The trait of extraversion is one of the longest-standing domains that captures the social dimension
of personality and can potentially explain the covariation of a wide variety of behaviors. To date,
there is a growing recognition that human behavior should be specified not only through the
psychological mechanisms underlying each trait but also through their underlying neurobehavioral
systems. While imaging studies have revealed important initial insights into the structural and
functional neural correlates of extraversion, current knowledge about the relationships between
extraversion and brain structures is still rather limited, especially with regard to the relationship
between extraversion and white matter (WM). In this study, we aimed to investigate WM
microstructure in extraversion in greater depth. Thirty-five healthy volunteers (21 women; mean
age 35) underwent magnetic resonance imaging, as a part of a larger project aimed at
investigating the longitudinal effect of motor training. WM integrity was assessed using the
diffusion tensor imaging technique combining multiple diffusion tensor measures. Extraversion
was assessed by the Eysenck Personality Questionnaire-Revised. Voxelwise correlation
analyses between fractional anisotropy, axial diffusivities, and radial diffusivities maps and
extraversion score showed decreased connectivity in the right inferior fronto-occipital fasciculus
and forceps major among individuals who had high extraversion ratings. In conclusion, individual
differences in extraversion may reflect differential organization of the WM tracts connecting frontal
cortex, temporal, and occipital areas, which are related to socioemotional and control functions.

סטודנטים מפרסמים
המחלקה לקרימינולוגיה רואה חשיבות רבה במחקרי המשך של סטודנטים ובוגרי המחלקה
 מספר תקצירים, באתר המחלקה, אנו גאים להציג.אשר מייצגים את הדור הבא של הקרימינולוגים
 ואשר,של מחקרים המשקפים את מגוון תחומי המחקר במחלקה ותרומתם היישומית והמחקרית
.נערכו בשיתוף פעולה בין הבוגרים לחברי הסגל
האוניברסיטה היא גוף המייצר ידע ואנחנו מאמינים שסטודנטים יכולים וצריכים להיות חלק
.מתהליך זה
פרסומים שנערכו בשיתוף פעולה בין סטודנטים לבין חברי הסגל באתר המחלקה
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האם יש עבודה לבוגרי תואר ראשון בקרימינולוגיה? מה עושים עם זה?
באחד הימים ,נכנס למזכירות קובי ,סטודנט שנה ג' במחלקה ,והביע בפניי את חששו ,שמא לא ימצא עבודה
בתחום הקרימינולוגיה  .אמנם ,לדבריו ,הוא נהנה מאד מהלימודים ,אך "תכלס" מה עושים עם זה? יש עבודה
לבוגרי תואר ראשון בקרימינולוגיה? שאלת התעסוקה מטרידה רבים ,ועולה כמעט מדי יום בשיחותינו עם
מתעניינים ובמקרה ,כיומיים לפני ביקורו ,עסקתי בסוגייה זו .ולהפתעתו ,כבר הייתה לי תשובה מוכנה ומעודדת.
חיפשתי את המונח "קרימינולוג" עם כוכבית (*) במספר אתרי "דרושים" ,במטרה לאחזר את כל מודעות
הדרושים בהן יופיעו המונחים הבאים :קרימינולוג ,קרימינולוגית ,קרימינולוגיה ,קרימינולוגים .התקבלו מודעות
דרושים מגוונות ,והן מרוכזות במסמך זה (נכון למרץ .)2019
כל המודעות פונות אל בוגרי תואר ראשון בקרימינולוגיה ,ומציעות עבודה בכל רחבי הארץ ,עם אוכלוסיות שונות
ובהיקף שעות משתנה ,כך שכל אחד יכול למצוא משרה מתאימה .לפניכם פילוח התוצאות למאפיינים שונים:



מיקום

קרית מלאכי
נגב
ראשון לציון
חולון
ירושלים
שייח' דנון
רחובות
יבנה



מהות

מנהל
רכז
התערבות
אחראי בקרת תכנית
עבודה בסביבת מחשב



אוכלוסייה

בוגרים
בני נוער
בני נוער וצעירים
בנות נוער
ילדים ונוער
קהילה



היקף

משרה מלאה
משרה חלקית
מספר סוגים



שעות

שעות משתנות
שעות רבות

תל אביב
נס ציונה
בת ים
הרצליה
רמת השרון
נתניה
עמק חפר

צרכים מיוחדים
נוער בסיכון
משתקמים
נערות חסרות בית
קידום נוער
פגועי נפש

מהתוצאות ניכר ,כי מעסיקים רבים ,הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי ,מבקשים להעסיק בוגרי קרימינולוגיה
ומציעים מגוון רחב מאד של משרות .ןאכן ,רוב בוגרי המחלקה משתלבים במעגל העבודה .חלקם הסכימו לשתף
בעיסוקם ,וניתן לקרוא על כך בדף הבוגרים באתר המחלקה.
בעת הצורך ,ניתן להיכנס לאתרי "דרושים" ,לכתוב "קרימינולוג*" בתיבת החיפוש ,ולקבל הצעות עבודה שונות,
המתעדכנות בהתאם למועד החיפוש .לתוצאות טובות יותר ,מומלץ להירשם לאתר בו מחפשים.
לסיכום ,יש מה לעשות עם זה! הסטודנט קובי ,שנכנס מודאג ,יצא לדרכו רגוע ,מצויד בבשורה לחבריו לספסל
הלימודים ובהצעות עבודה ,ואמר "אתם תמיד כאן כשצריך אתכם!"
שרונה אמיתי ,מידענית
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