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אנו שמחות להציג את הגליון האינטרנטי הרביעי של המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. בגליון 

שלפניכם תוכלו להתרשם מהפעילות המחקרית והאקדמית של חברי הסגל, הבוגרים והסטודנטים במחלקה 

בשנה האחרונה, וכן ללמוד על פעילותם של חברי סגל ובוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה. 

הגליון נפתח בדיווח על כנסים ואירועים שהתקיימו בשנת תשע"ז במחלקה לקרימינולוגיה, אירועים מקומיים 

ומעורבות בזירה הבינלאומית, הרצאות אורח וימי עיון. 

בגליון הנוכחי, נציג בפניכם פרופיל אקדמי של שניים מחברי הסגל שלנו – פרופ' תומר עינת וד"ר קרן גוואטה, 

ובמחקר.  בהוראה  בשדה,  משתלבים  שלנו  הבוגרים  המחלקה.  סגל  חברי  של  אחרונים  מחקרים  תקצירי  וכן 

בגליון זה תוכלו לקרוא על עבודתה של גב' נעמה עזרא, קרימינולוגית חברתית שיקומית ועל עבודת המחקר 

וההוראה של גב' שרי הראל, דוקטורנטית ובוגרת המגמה המחקרית.  

הגליון מסתיים בהודעות, ברכות לזוכי גרנטים, מלגות ופרסים, למקבלי תואר דוקטורט והצטיינות רקטור ודיקן. 

במחקר  הקרימינולוג  של  תפקידו  מהות  על  משותפת  וחשיבה  לדיון  במה  ישמש  זה  גליון  שגם  מקוות  אנו 

ובשדה. 
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דבר ראש המחלקה

דבר ראש המחלקה

המחלקה שלנו שוב מצטיינת בהוראה—זו כבר שנה שנייה ברציפות.  ברור שאנחנו גאים!  אולם, אם כל ההילה 

הסטודנטים  את  מרשים  היה  לא  מצבנו  אז  כי  שלה,  ההוראה  בהישגי  רק  מתרכזת  הייתה  המחלקה  של 

שמעוניינים ללמוד אצלנו.  והם באים ללמוד בשלושת התארים.  מה במיוחד מושך אותם ללמוד בתואר השני 

מקבלים  שהם  להכשרה  מתייחס  אחד  כיוון  מחשבה.   כיווני  שני  להציע  רוצה  אני  אצלנו?   השלישי  ובתואר 

אצלנו; כיוון שני מתייחס למחקר (ולתוצאות המחקר) שמתבצע אצלנו.  

כדי ללמוד על ההכשרה שמקבלים אצלנו, פנייתי למדגם לא מייצג של שתי בוגרות המחלקה (תיקון:  שתיים, 

שלמדו אצלנו גם לתואר השני, וגם לתואר השלישי), שהן היום מהסגל הבכיר של המחלקה.  זה היה מדגם 

הקלינית  במגמה  אצלה  המתרחש  על  סיפרה  שמות)  (בלי  מהן  אחת  העלון.   לעורכות  שפניתי  כיוון  נוחות, 

(אמנם מחקר איכותני, אבל אני משאיר את מלאכת ניתוח התוכן לקוראי העלון).  וכך היא כותבת: 

וקליני עם התנסויות  ידע מדעי  זה שילוב של הקניית  מנקודת מבט שלי מה שמאפיין את ההכשרה אצלנו 

קליניות (תוך אישיות ובינאישיות) תוך בחינה חוזרת ונשנית והטלת ספק בנוגע למידת היעילות של התיאוריות 

לספק הבנה למופע ההתנהגותי, הרגשי והחשיבתי של הפרט (ובאופן ספציפי – אדם בעל הפרעה נפשית) 

המשתקפת, בין השאר, בהתנהגות או בפוטנציאל להתנהגות פוגענית שלו ושל סביבתו, ובחינת היעילות של 

האסטרטגיות הטיפוליות הנגזרות מהן ביצירת שינוי ובהתמודדות טובה יותר של הפרט/סביבתו עם דרישות 

החיים.

ראש המגמה המחקרית (אופס...) כותבת כך:  

תכנון  כגון  אקדמית,  קריירה  ובפיתוח  במחקר  להצלחה  להם  הנדרשים  ומיומנויות  ידע  רוכשים  הסטודנטים 

השגת  שפיטים,  עת  בכתבי  מאמרים  פרסום  שונים,  אקדמיים  בפורומים  מחקר  הצגת  מחקר,  ניהול  מחקר, 

מימון למחקר וכדומה. הסטודנטים לומדים בכיתות קטנות, לצד דוקטורנטים, והליווי הוא אישי. בלימודיהם, הם 

מתנסים בפועל בתכנון, כתיבה והצגת מחקר ונחשפים לחוקרים מהארץ ומחו"ל. ניתנת לסטודנטים אפשרות 

להשתלב במחקרים של חברי סגל במחלקה ובכתיבת מאמרים לכתבי עת שפיטים. בתוך כך, יש להם הזדמנות 

לרכוש מיומנויות ספציפיות כגון תכנות ניסויים במחשב ובניית מניפולציות ניסוי. 

(והמצוינת—הרי  כאן  המצוינת  שההכשרה  כך  בארץ,  ייחודיות  הן  האלו  המגמות  שתי  ידוע,  שלי  כמה  עד 

הסטודנטים מתרשמים מהקורסים שבהם הם מקבלים את ההכשרה הזאת) היא גורם חשוב מאוד, המושך 

סטודנטים למגמות אלו, וגם למגמה החברתית-שיקומית ולמגמה העיונית אצלנו (נתייחס למגמות אלו בעלון 

הבא).

אם  ובכן,  המחלקה?   בחו"ל—של  שפיטים  עת  בכתבי  לפרסומים  אופרציונלי,  למחקר—ובאופן  באשר  ומה 

כך:   (לחפש   Web of Science-ב מ-2013,  שלנו  המחלקה  של  הפרסומים  מצב  את  כמוני,  תבדקו, 

כתובת—אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה), אז תוכלו להתרשם מכך שאם ב-2013 פרסמנו 20
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פרופ' יוסי גליקסון

ראש המחלקה

דבר ראש המחלקה

מאמרים, ב-2016 פרסמנו 8 מאמרים יותר, והשנה (נכון לחודש מאי), כבר פורסמו 10 מאמרים.  האיור הבא

מחלקות  לבין  שלנו  המחלקה  בין  השוויתי  (ולנו),  לקוראינו  מעניין  יותר  עוד  שיהיה  וכדי  המגמה,  את  מציג 

לקרימינולוגיה  המחלקה  בירושלים;  העברית  באוניברסיטה  לקרימינולוגיה,  המכון  אחרות:  מכובדות 

באוניברסיטת אריאל, והחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית באשקלון.  אמנם ניתוח כמותני, אבל תמונה 

אחת מספקת תשובה מאוד ברורה.

 



מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ז

של  פלדמן  בבניין  הסנאט  באולם  התקיים   ,22.3.2017 ד',  ביום 

אוניברסיטת בר אילן יום העיון השנתי לרגל הופעת הגיליון החדש של 

"עבירות ועונשים בישראל – צוהר לבית סוהר" – גיליון מס' 18.

תחומים  סביב  מושבים  של  חדשה  במתכונת  התקיים  העיון  יום 

נשים  על  השני-  מהצד  מבט  לשיקום;  ענישה  בין  מגוונים:  נושאיים 

סרטון,  בהצגת  נפתח  מושב  כל  מין.  עבריינות   ; אסירים  של  וילדים 

לשאלות  השיבו  המציגים  כאשר  מאמרים,  מספר  בהצגת  והמשיך 

שהוצגו על ידי המנחה.

בנוסף, הוצגו שלוש הרצאות, האחת על ידי השופט ד"ר אבי טננבוים 

בנושא "מיפוי השיח על מטרות הענישה", השנייה על ידי נדיה ירשוב 

שיקומי,  החברתי  במסלול  במחלקה  שני  תואר  בוגרת  בובורסקי, 

סכסוכים  יישוב  כפרקטיקת  השמגלנה  "הליך  שלה  התיזה  בנושא 

הרן  השופט  ידי  על  והשלישית  בארץ",  אתיופיה  יוצאי  בקהילת 

פינשטין בנושא "הסדרי טיעון מעוותים".

האורחים  בין  העיון.  יום  שעות  אורך  לכל  מלא  היה  הסנאט  אולם 

ובעבר  בהווה  לקרימינולוגיה  מחלקות  ראשי  היו  שהגיעו 

מאוניברסיטאות ירושלים, תל-אביב ואריאל.

יום העיון השנתי לרגל הופעת גיליון 18 של צוהר לבית הסוהר - עבירות ועונשים בישראל

 ימי עיון וכנסים
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ז

ב- 17-18 במאי התקיים הכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה במלון רמת רחל, בירושלים. 

מושבים  בו  והתקיימו  ובינלאומיים",  מקומיים  היבטים  החוק:  אכיפת  ומערכת  קורבנּות  "פשיעה,  היה  הכנס  נושא 

"סוגיות  סוטה/סיכונית",  והתנהגות  פסיכוטיזם  אימפולסיביות,   " המאסר",  חווית  "אסירים  כגון:  מגוונים  בנושאים 

עכשוויות בוויקטימולוגיה" "על שקרים ושקרנים – אתגרים בהערכת אמינות" ו- "עבריינות ומגדר". 

סטודנטים רבים של המחלקה לקרימינולוגיה לקחו חלק בהצגת מחקריהם: אלה רעות, בן דוד נתי, בניסטי מורן, 

ימית, ד"ר טורן  ניצן, הראל שרי, ד"ר חדד  בראלי-פישמן חגית, ד"ר ברשדסקי רוסטיק, דוידאן מורן, דעדוש-סטפן 

יערה, יניב הילה, יעקבוביץ טל, לוזון ג'פרי, מסטרמן שיסלה, עזמה אמין, פזואלו מירב, פכט עדנה, פרקש חני, רוזמן 

ניר, שלום ערן ושליחוב תמר.  

ימי עיון וכנסים

הכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ז

הכנס השנתי של האגודה לקרימינולוגים קליניים התקיים השנה ב- 3 למאי במרכז הרפואי תל אביב (איכילוב).

נושא הכנס השנה היה : הערכה, טיפול וניהול של התנהגויות תוקפניות ומסכנות

 ASSESSEMENT, TREATMENT AND MANAGEMENT OF AGGRESSIVE, VIOLET AND
DANGEROUS BEHAVIORS

ההרצאה המרכזית בכנס ניתנה על ידי אורח מכובד שהגיע במיוחד מהולנד – פרופ' דיויד ברנשטיין, מומחה בעל 

שם עולמי כחוקר ומפתח תחום הסכמה תרפיה לאוכלוסייה פורנזית. הועשר בסכמה תרפיה אצל ד"ר גפרי יאנג . 

פרופ' ברנשטיין הינו חוקר במחלקה לפסיכולוגיה פורנזית באוניברסיטת מאסטריכט בהולנד. 

תחומי המחקר שלו: הפרעות אישיות, תוקפנות והתנהגות אנטי סוציאלית. נושא הרצאתו: 

SCHEMA THERAPY FOR OFFENDERS WITH SEVERE PERSONALITY DISORDERS

ימי עיון וכנסים

 הכנס השנתי של הקרימינולוגים הקליניים בישראל

7

כמו כן הרצו בכנס: 

ד"ר רוברט אפשטיין, ראש ענף פסיכולוגיה של שרות 

בתי הסוהר יחד עם נטע נבל, עובדת סוציאלית בשירות 

בתי הסוהר ודביר עיר-שי, פסיכולוג מחוז דרום בשירות 

לטפל  אפשר  "האם  הרצאתם:  נושא  הסוהר.  בתי 

ההרצאות  עבירותיהם?"-  את  המכחישים  באסירים 

והצגת  טיפול קבוצתי  תיאור   כללו סקירה תיאורטית, 

מקרה.

לימור נבות, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית של 

הילד. עבדה בשב"ס כפסיכולוגית בנווה תירצה.  מוקד 

הפרעות  עם  ובנשים  רוצחות  בנשים  טיפול  עבודתה 

באוניברסיטת  דוקטורט  כותבת  כיום  קשות.  אישיות 

ניימיגן בהולנד בנושא בושה ועבריינות. נושא הרצאתה: 

"סכמה תרפיה ויחסי מטפל מטופל"

במרכז  קליני  קרימינולוג  ברשדסקי,  רוסטיק  ד"ר 

לקרימינולוגיה  בחוג  מרצה  אברבנאל,  לברה"נ 

"תאוריית  הרצאתו:  נושא  אריאל.  באוניברסיטת 

האלימות של לנין ושאלת החופש בפרנויה".

פרופ' ברנשטיין ולימור הציגו משחק תפקידים: הדגמה 

של סכמה תרפיה פורנזית. 

הכנס כלל את האסיפה השנתית של האגודה לקרימינו־

ידי  על  השנה  האגודה  פעילות  וסקירת  קליניים  לוגים 

יו"ר האגודה גב' רוני בנצור.



אירועי התואר הראשון לשנת תשע"ז

אירועי התואר השני לשנת תשע"ז

קולוקוויום לתואר הראשון בריכוזה של ד"ר עדה יורמן
מזה מספר שנים מתקיים סמינר מחלקתי לתלמידי התואר הראשון בו מתארחים מרצים מתחומים שונים ומגוונים.  

במהלך השנה התארחו במסגרת זו: 

רב ניצב (בדימוס) דודי כהן לשעבר מפכ"ל המשטרה, בנושא: משטרה, מדינה, חברה

השופט שמואל מלמד מבית משפט השלום בתל אביב, בנושא: בית המשפט לסמים

עורך הדין ליאור שני היועץ המשפטי של מרכז נגה לנפגעי עבירה, בנושא: זכויות נפגעי העבירה בהליך הפלילי

תת ניצב (בדימוס) זיוה אגמי כהן לשעבר ראש היחידה לחקירות הונאה, בנושא חקירת אישי ציבור

אירועים נוספים
הקרנת הסרט  "פרדס כץ אהובתי", ושיחה עם הבמאי ערן ברק 

סיור בבית המשפט לסמים ובבית המשפט הקהילתי בתל אביב (לתלמידי שנה ג')

הרצאות במסגרת הקולוקוויום לתלמידי התואר השני

המגמה העיונית
מר רוני לייבוביץ (האופנובנק), בנושא הישרדות

ד"ר רבקה ברוט מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בנושא משפטי הקאפו בשנות החמישים

ענבל רובינשטיין הסניגורית הארצית הראשית לשעבר, בנושא הסניגוריה הציבורית

מר עמרי אסנהיים תחקירן התוכנית עובדה, בנושא לתפוס רוצח (חשיפת מעשי הרצח שנעשו על ידי שמעון קופר)

ד"ר ענת פלג מנהלת המרכז לתקשורת ומשפט אוניברסיטת בר אילן, בנושא נפגעי העבירה בתקשורת

המגמה חברתית שיקומית
גב' דנה קייזר יו"ר עמותת הקרימינולוגים החברתיים-שיקומיים 

גב' שני נרדימון מנהלת פרויקט 'הלב 24/7' של עלם ובוגרת המגמה

גב' אודליה שוחט מנהלת בית ספר 'נטעים' להפרעות התנהגות קשות 

מר סמי גבאי מורה בבית ספר 'נטעים' ובוגר המגמה. 

נוסף על כך, נערכו מפגשים במהלכם שמענו סיפורים אישיים בנושאים הנוגעים בזנות, שימוש בסמים, תקיפה מינית.

המגמה הקלינית
מר יגאל ורדי, בנושא "התולעת והדרקון: הפסיכופתולוגיה של הרוע הנאצי"

ד"ר סילביו רוזנצויג בנושא "היבטים בשיקום פסיכיאטרי"

בנוסף, קרימינולוגים קליניים הציגו תיאורי מקרה מעבודתם בשדה. 
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המגמה המחקרית 
תלמידי המגמה המחקרית משתתפים בקולוקוויום המחלקתי, יחד עם חברי הסגל ותלמידי התואר השלישי. בשנה זו 

שמענו את הרצאותיהם של:

פרופ' סטיבן קוגן מאוניברסיטת ג'ורגיה שבאטלנטה, ארה"ב אשר דיבר בנושא: 

Translational research with minority youth: Family-centered prevention for African Americans
פרופ' אורי ינאי מהאוניברסיטה העברית דיבר על צדק מאחה

בסמינר מחקר של המגמה התארחו אצלנו גם:

ד"ר זארה וורנהם מאוניברסיטת פורתסמות' שבאנגליה אשר הרצתה על תשאול משותף לשני חשודים: 

 Collective interviewing: A novel approach to investigative interviewing and the detection of
deception within groups

מר גארי דלטון מאוניברסיטת פורתסמות' שבאנגליה אשר הרצה על שימוש שוטרים במצלמות גוף באנגליה, במקרים 

של אלימות במשפחה: 

Body worn video cameras: An examination of frontline communication
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הרצאות במסגרת הקולוקוויום לתלמידי התואר השני

המגמה העיונית
מר רוני לייבוביץ (האופנובנק), בנושא הישרדות

ד"ר רבקה ברוט מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בנושא משפטי הקאפו בשנות החמישים

ענבל רובינשטיין הסניגורית הארצית הראשית לשעבר, בנושא הסניגוריה הציבורית

מר עמרי אסנהיים תחקירן התוכנית עובדה, בנושא לתפוס רוצח (חשיפת מעשי הרצח שנעשו על ידי שמעון קופר)

ד"ר ענת פלג מנהלת המרכז לתקשורת ומשפט אוניברסיטת בר אילן, בנושא נפגעי העבירה בתקשורת

המגמה חברתית שיקומית
גב' דנה קייזר יו"ר עמותת הקרימינולוגים החברתיים-שיקומיים 

גב' שני נרדימון מנהלת פרויקט 'הלב 24/7' של עלם ובוגרת המגמה

גב' אודליה שוחט מנהלת בית ספר 'נטעים' להפרעות התנהגות קשות 

מר סמי גבאי מורה בבית ספר 'נטעים' ובוגר המגמה. 

נוסף על כך, נערכו מפגשים במהלכם שמענו סיפורים אישיים בנושאים הנוגעים בזנות, שימוש בסמים, תקיפה מינית.

המגמה הקלינית
מר יגאל ורדי, בנושא "התולעת והדרקון: הפסיכופתולוגיה של הרוע הנאצי"

ד"ר סילביו רוזנצויג בנושא "היבטים בשיקום פסיכיאטרי"

בנוסף, קרימינולוגים קליניים הציגו תיאורי מקרה מעבודתם בשדה. 

המגמה המחקרית 
תלמידי המגמה המחקרית משתתפים בקולוקוויום המחלקתי, יחד עם חברי הסגל ותלמידי התואר השלישי. בשנה זו 

שמענו את הרצאותיהם של:

פרופ' סטיבן קוגן מאוניברסיטת ג'ורגיה שבאטלנטה, ארה"ב אשר דיבר בנושא: 

Translational research with minority youth: Family-centered prevention for African Americans
פרופ' אורי ינאי מהאוניברסיטה העברית דיבר על צדק מאחה

בסמינר מחקר של המגמה התארחו אצלנו גם:

ד"ר זארה וורנהם מאוניברסיטת פורתסמות' שבאנגליה אשר הרצתה על תשאול משותף לשני חשודים: 

 Collective interviewing: A novel approach to investigative interviewing and the detection of
deception within groups

מר גארי דלטון מאוניברסיטת פורתסמות' שבאנגליה אשר הרצה על שימוש שוטרים במצלמות גוף באנגליה, במקרים 

של אלימות במשפחה: 

Body worn video cameras: An examination of frontline communication

סיורים
ב 29 במרץ התקיים סיור של תלמידי המגמה העיונית לעמותת יזהר העוסקת בטיפול במכורים לסמים. במסגרת הסיור 

התקיים מפגש עם מנהל העמותה ועם המתנדבים ובהמשך התקיים סיור באזורים השונים בהם פועלת העמותה בתל 

אביב.

במסגרת המגמה החברתית-שיקומית צפויים להתקיים סיורים בבית הספר 'נטעים', בית ספר לחינוך מיוחד והפרעות 

התנהגות קשות על רקע רגשי, ובבית הסוהר 'רימונים', במסגרתו נעשית עבודה טיפולית ענפה.

תלמידי שנה א' של המגמה הקלינית ביקרו בחטיבה לפסיכיאטריה משפטית בשער מנשה. 

סרטים 
ביוזמת המגמה הקלינית, הוקרן הסרט 'סגורות' ולאחר מכן התקיימה שיחה עם במאית הסרט, גב' ליאת מר. 
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במסגרת לימודיי לתואר הראשון בקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, 

לקחתי חלק בסיור בבית כלא. בתום אותו סיור הגעתי לשתי מסקנות 

מרכזיות: (א) תנאי הכליאה באותו כלא בו ביקרתי אינם ראויים למגורי 

וזאת ללא קשר לחומרת המעשים העברייניים שביצעו; (ב) לא  אדם, 

לחברה  לחזור  אלו  מעין  בתנאים  המושמים  מיחידים  לצפות  ניתן 

הכללית משוקמים ונורמטיביים.

ואינטואיציה,  מוסר  ערכי  על  בלבדית  התבססו  אשר  אלו,  מסקנות 

הובילו אותי, בשני העשורים האחרונים, להקדיש זמן רב לחקר הכלא 

ולהשפעתו על אוכלוסיית הכלואים והכלואות. באופן ספציפי, מחקריי 

בתחום הכליאה מתמקדים בתת-תרבות האסירים והאסירות, במיניות 

אסירות,  של  התייחדות  במפגשי  ואסירים,  אסירות  בקרב  וביחסי-מין 

בהשפעתה של מוסיקה מרגיעה על רמות כעס וחרדה בקרב כלואים

(מחקר שזכה למענק מחקר מטעם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול), בהוראת אסירים עם ליקויי למידה 

(מחקר שזכה למענק  ובזכויות הרפואיות של אסירים על-ידי שירות בתי הסוהר  בזכויות האדם  ובפגיעה  וכתוב,  קרוא 

מחקר מטעם קרן מינרווה לזכויות אדם).     

 Intermediate) ביניים  בעונשי  ועקיף  ישיר  באופן  נוגעים  האחרונות,  בשנים  התמקדתי  בהם  נוספים  מחקר  תחומי 

Sanctions) ובחלופות למאסר, במדיניות ענישה ובהתמודדות עם אוכלוסיות עברייניות ואוכלוסיות בסיכון. באופן ייחודי, 
טיפול  תהליכי  מנתחים  עבריין,  ונוער  בסיכון  בני-נוער  בקרב  נפשי  וחוסן  אינטרוספקציה  תהליכי  בוחנים  אלו  מחקרים 

 The Helper Theory;) ושיקום עצמיים של עבריינים בוגרים ושל בני נוער בסיכון באמצעות התנדבות וסיוע לאחרים 

Positive Criminology), בודקים את מידת הלגיטימציה של מערכת אכיפת החוק בעיני הציבור ומנתחים את הקשר בין 
ליקויי למידה לבין נשירה מבית-ספר ופנייה להתנהגות אנטי-סוציאלית ועבריינית. 

בנוסף לפעילותי האקדמית, אני מקדיש זמן רב לפעילות ציבורית הקשורה בתחומי הידע המקצועי שלי. באופן ספציפי, 

אני מכהן כיושב-ראש האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, משרת כחבר ועדת המחקר של הרשות לשיקום האסיר וכחבר 

בפורום האקדמי המייעץ למפכ"ל משטרת ישראל, ומתנדב בבית הספר הדמוקרטי בעיר מודיעין – במסגרתו אני מלמד 

את נושא הקרימינולוגיה בפני תלמידי י"א וי"ב. 

מספר מחקרים שהתפרסמו לאחרונה:

Einat, T., Einat, A., Gura, M. & Segev, A. (in press). No illiterate or poor-reader Prisoner should be left 
behind: Teaching Non-Native Criminal Prisoners to Read through Cognitive Processing of Emotions. 
Journal of Correctional Education (in press); 
Einat, T., Einat, A., Gura, M. & Segev, A. (in press) The impact of bibliodidactics on success in learning 
to read among non-native criminal inmates. The Prison Journal.
Zemel, O., Ronel, N., & Einat, T. (2016). The Impact of Introspection and Resilience on Abstention and 
Desistance from Delinquent Behavior among Adolescents at Risk. The European Journal of 
Criminology, 13(1), 111-128.
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תחומי המחקר בהם אני עוסקת משלבים את הניסיון שצברתי

כקרימינולוגית קלינית  בעבודתי עם עוברי חוק יחד עם הכשרתי

המחקרית.  במחקרים שאני עורכת, אני נשענת על  גופי ידע של

קרמינולוגיה ושל מגדר. במסגרת זו, אני חוקרת את הממשק בין

חווית האימהות לעולם הפשיעה, ובאופן ספציפי את האופן בו

מתעצבת חווית האימהות של נשים עוברות חוק ושל נשים אשר

פרקטיקות האמהות שלהן מוכתמות בשל עבירות ילדיהן כדוגמאת

אימהות של אסירים. במחקריי אני בוחנת  כיצד הן נושאות ונותנות

עם שיחים חברתיים על אודות "האימהות הטובה", אילו מרכיבים

בשיחים אלו הן מנכסות, מאילו מרכיבים הן מתנערות, ומהן

המרכיבים אותן הן ממשיגות מחדש על פי חוויות החיים שלהן,

וכיצד המשגות חדשות אלו קשורות לרווחה הנפשית הנתפסת שלהן.

כל זה,   מתוך תפיסה רב ממדית של אימהות כמקור לחוסן וכמנוף להחלמה, אך גם כנטל אשר עלול להגביר גורמי

סיכון למי שמצויה בהצטלבות מיקומי שוליים.

בנוסף, במחקרים אחרים  אני בוחנת  את ההשלכות ארוכות הטווח של סוגים שונים של קורבנות בילדות.  במסגרת

זו, אני בוחנת, ביחד עם שותפתי למחקר, ד"ר גילה חן, הן את נקודות הבידול וההשקה בכמות ובסוגי הקורבנות

בילדות בין גברים לנשים, והן את הגורמים המתווכים בין התעללות בילדות לבין ההשלכות ארוכות הטווח שלה

בבגרות. כך למשל, אני בוחנת כיצד הערכה קוגנטיבית של התעללות בילדות, כלומר האופן בו הפרט ממשיג את

החוויה שעבר כהתעללות, משפיעה על חומרת ההתמכרות  שלו, הפרעות נפשיות מהן הוא סובל ועוד.

בימים אלו אני יוזמת ומקדמת, ביחד עם שותפתי ליוזמה, פרופ' סופי וולש, ייבוא והטמעה של תוכנית התערבות

מקוונת קצרת מועד  לטיפול עצמי בהפחתת צריכת אלכוהול (DYD -Down Your Drink) . תוכנית מקוונת זו תהיה

פתוחה לקהל הרחב ללא תשלום, ותתן מענה לאלו המבקשים להפחית את צריכת האלכוהול שלהם ללא סיוע של איש

מקצוע. התערבויות מקוונות להפחתת צריכת אלכוהול הן חיוניות במיוחד עבור אוכלוסייה המתגוררת באזורים

מרוחקים. כמו כן, התערבויות מקוונות הן   בעלות חשיבות בשל  שמירת הפרטיות  המתאפשרת בהן,  מרכיב חיוני

במיוחד לאור התיוג הנלווה לבעיות הקשורות לשימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים. התערבות מקוונת זו פותחה

באנגליה ומבוססת על המודל הטראנס-תיאורטי של שינוי, הראיון המוטיבציוני וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי

(CBT). בימים אלו הסתיים מחקר הגישוש שערכנו לבחינת התאמתה של התערבות זו לאוכלוסייה הישראלית.

שני מחקרים אשר פורסמו לאחרונה:

Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: The maternal 
identity of mothers of women abused by an intimate partner. American Journal of Orthopsychiatry, 
86(4), 456;
Gueta, K., & Chen, G. (2016). Men and Women Inmates’ Accounts of Their Pathways to Crime: A 
Gender Analysis. Deviant Behavior, 37(12), 1459-1472;
.



פעילות מקצועית..."הם משלנו" השתלבות בוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה

נעמה עזרא, קרימינולוגית חברתית שקומית 

מנהלת מטה מרכזי נוער והכשרות מקצועיות, עמותת עלם

פעילות מקצועית...”הם משלנו“ השתלבות בוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה

ספרי לנו בבקשה על עיסוקך ופועלך כקרימינולוגית חברתית- שיקומית

ההתנסות הראשונה שלי כקרימינולוגית חברתית שיקומית היתה בפרקטי־.

סדנאות והעברתי  במשפטים  קורס  לימדתי  במסגרתו  השני  בתואר   קום 

פילוסופיה

 ותקשורת במרכז החינוך של בית סוהר מעשיהו במשך שנתיים. לאחר סיום 

נוספות.  הפרקטיקום השתלבתי כעובדת בבית הסוהר, למשך שלוש שנים 

 בהמשך התחלתי לעבוד בעמותת עלם המסייעת לבני נוער בסיכון והקמתי

 את מרכז הנוער 'מגדלור' בלוד, אותו ניהלתי במשך שנתיים וחצי. זהו מרכז

 נוער טיפולי-חברתי-חינוכי לבני נוער בסיכון בגילאי 18-13. כיום אני מנהלת

שישה מרכזי נוער ברחבי הארץ ובנוסף מרכזת את כלל ההכשרות המקצו־

עיות של העמותה

איך הגעת לעיסוק זה?

 למען האמת לכלא הגעתי במקרה במסגרת הפרקטיקום. לא ידעתי למה אני נכנסת והיו לי הרבה חששות בהתחלה. עם.

רבות. למדתי  ובעיקר  בפניי  שנקרו  ומההזדמנויות  מההתנסויות  נהניתי מאוד מהעבודה,   הזמן, כשהחששות התפוגגו, 

 השתלבותי בעמותת עלם והקמת מגדלור וניהולו זימנו אתגרים לא פשוטים לצד למידה מעמיקה. כיום, במסגרת עבודתי

במטה העמותה אני עוסקת בתחומים שונים, ביניהם ריכוז תחום ההתנדבות במרכזי הנוער והדרכת פורום רכזות הטיפול

מה זכור לך מחוויית הלימודים בתואר הראשון והשני?

 במסגרת לימודי התואר הראשון במשפטים התנדבתי במרכז נגה המסייע לנפגעי עבירה. ההיחשפות למקרים הקשים.

 והמורכבים עוררו בי סקרנות להבין מה מניע אנשים להתנהגות פוגענית כלפי זולתם. בעקבות המחשבות והתהיות הללו

החלטתי להירשם ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה, גם כדי להעמיק את ההבנה שלי וגם מתוך רצון להשפיע

למדנו. הלימודים  במהלך  ומעשירה.  מלמדת  מרתקת,  חוויה  היו  החברתית-שיקומית  במגמה  השני  בתואר   הלימודים 

 שיטות וגישות טיפוליות מגוונות, נחשפנו לאוכלוסייה עמה אנו עתידים לעבוד ולחוויות מהשטח של מרצים. בעיניי החלק

שלי המקצועית  הזהות  להתגבש  החלה  ושבזכותו  התנסויות  צברתי  שבמהלכו  הפרקטיקום,  היה  ביותר   המשמעותי 

כקרימינולוגית

מה הייחוד של קרימינולוגיה חברתית שיקומית בעיניך?

אשר. אוכלוסיות  עם  בשטח  לעבוד  אפשרויות  בה  העוסקים  בפני  פותחת  החברתית-שיקומית  הקרימינולוגיה   ראשית 

 מתמודדות עם קשיים מגוונים. הייחוד המרכזי, כפי שאני תופסת אותו, הוא הגישה עימה מגיע הקרימינולוג לשטח, שהיא

 אינה שיפוטית ומתייגת, ובעיקר מאפשרת לצד השני להציג את עצמו כפי שהוא באמת (על כלל המורכבויות, הקשיים,

ההתמודדויות והכוחות), בצורה הוליסטית , שאינה מושפעת באופן בלעדי מהעבירה שביצע, מהיותו מכור וכיו"ב

כיצד הידע שצברת במגמה ובתואר הראשון מסייע לך בתפקידך כיום?

 השבוע שוחחתי עם מנהלת צעירה בעמותה שהרגישה לא מספיק בטוחה בהחלטות שהיא מקבלת . סיפרתי לה שגם.

 אותי בתחילת הדרך ליוו חששות דומים. שיתפתי אותה כי מבחינתי הפתרון הגיע כאשר הבנתי שעל אף שאני סבורה

 שנקודת המבט וההחלטות שלי מתבססות על אינסטינקטים, לאינסטינקטים הללו יש עבר. הלימודים בתואר הראשון

מהפרקטיקום, חוויות  המרצים,  עם  שיחות  בשטח,  שונים  אנשים  עם  המפגשים  שהגשתי,  העבודות  בשני,   ובמיוחד 

ל"אינסטינקט" העבר,  הרקע,  למעשה  הם  בעבודה  שצברתי  והניסיון  בהן  מאמינה  שאני  טיפוליות  ושיטות   גישות 

המדובר

 אני מאמינה שמעבר לידע האקדמי לימדו אותנו במהלך התואר השני על הקרימינולוגיה לא רק כפרופסיה אלא גם.

כדרך, כגישה מחשבתית, המורכבת מערכים שונים המאפשרים לעוסקים בה לסייע לזולת

מה היית מציעה לקרימינולוג בוגר תואר ראשון/שני ששואף לעבוד בתחום?

 תחומי התעסוקה לקרימינולוגים חברתיים שיקומיים הם מגוונים. לכן הייתי מציעה לקרימינולוגים מתחילים להתנדב.

 כבר במהלך התואר הראשון, ובוודאי שבתואר השני, כדי להכיר את השטח, העבודה, האוכלוסייה ולא פחות חשוב – את

 עצמם. לא לכל אחד מתאים לעבוד עם כל אוכלוסייה ולמרות שיש לכולנו פנטזיות, לעיתים מתאכזבים כשהפנטזיה

פוגשת במציאות

 אני יודעת שבשטח קיימים היום מגוון תפקידים עבור קרימינולוגים, אבל צריך אורך רוח. לפעמים מתחילים ב"קטן".

 וצומחים בתוך ארגון או עמותה. לכן העצה השנייה שלי היא לא להתייאש, גם בשוק היום מבינים יותר מהו ערכם של

הקרימינולוגים החברתיים שיקומיים, ולכן חשוב שנהיה טובים בעבודתנו על מנת לצמוח ולהצמיח קרימינולוגים נוספים

וכמובן שאפשר לשלוח אליי קורות חיים- אני תמיד שמחה לקבל לעבודה קרימינולוגים.

נעמה עזרא
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פעילות מקצועית...”הם משלנו“ השתלבות בוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה

ספרי לנו בבקשה על עיסוקך ופועלך כקרימינולוגית חברתית- שיקומית

ההתנסות הראשונה שלי כקרימינולוגית חברתית שיקומית היתה בפרקטי־.

סדנאות והעברתי  במשפטים  קורס  לימדתי  במסגרתו  השני  בתואר   קום 

פילוסופיה

 ותקשורת במרכז החינוך של בית סוהר מעשיהו במשך שנתיים. לאחר סיום 

נוספות.  הפרקטיקום השתלבתי כעובדת בבית הסוהר, למשך שלוש שנים 

 בהמשך התחלתי לעבוד בעמותת עלם המסייעת לבני נוער בסיכון והקמתי

 את מרכז הנוער 'מגדלור' בלוד, אותו ניהלתי במשך שנתיים וחצי. זהו מרכז

 נוער טיפולי-חברתי-חינוכי לבני נוער בסיכון בגילאי 18-13. כיום אני מנהלת

שישה מרכזי נוער ברחבי הארץ ובנוסף מרכזת את כלל ההכשרות המקצו־

עיות של העמותה

איך הגעת לעיסוק זה?

 למען האמת לכלא הגעתי במקרה במסגרת הפרקטיקום. לא ידעתי למה אני נכנסת והיו לי הרבה חששות בהתחלה. עם.

רבות. למדתי  ובעיקר  בפניי  שנקרו  ומההזדמנויות  מההתנסויות  נהניתי מאוד מהעבודה,   הזמן, כשהחששות התפוגגו, 

 השתלבותי בעמותת עלם והקמת מגדלור וניהולו זימנו אתגרים לא פשוטים לצד למידה מעמיקה. כיום, במסגרת עבודתי

במטה העמותה אני עוסקת בתחומים שונים, ביניהם ריכוז תחום ההתנדבות במרכזי הנוער והדרכת פורום רכזות הטיפול

מה זכור לך מחוויית הלימודים בתואר הראשון והשני?

 במסגרת לימודי התואר הראשון במשפטים התנדבתי במרכז נגה המסייע לנפגעי עבירה. ההיחשפות למקרים הקשים.

 והמורכבים עוררו בי סקרנות להבין מה מניע אנשים להתנהגות פוגענית כלפי זולתם. בעקבות המחשבות והתהיות הללו

החלטתי להירשם ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה, גם כדי להעמיק את ההבנה שלי וגם מתוך רצון להשפיע

למדנו. הלימודים  במהלך  ומעשירה.  מלמדת  מרתקת,  חוויה  היו  החברתית-שיקומית  במגמה  השני  בתואר   הלימודים 

 שיטות וגישות טיפוליות מגוונות, נחשפנו לאוכלוסייה עמה אנו עתידים לעבוד ולחוויות מהשטח של מרצים. בעיניי החלק

שלי המקצועית  הזהות  להתגבש  החלה  ושבזכותו  התנסויות  צברתי  שבמהלכו  הפרקטיקום,  היה  ביותר   המשמעותי 

כקרימינולוגית

מה הייחוד של קרימינולוגיה חברתית שיקומית בעיניך?

אשר. אוכלוסיות  עם  בשטח  לעבוד  אפשרויות  בה  העוסקים  בפני  פותחת  החברתית-שיקומית  הקרימינולוגיה   ראשית 

 מתמודדות עם קשיים מגוונים. הייחוד המרכזי, כפי שאני תופסת אותו, הוא הגישה עימה מגיע הקרימינולוג לשטח, שהיא

 אינה שיפוטית ומתייגת, ובעיקר מאפשרת לצד השני להציג את עצמו כפי שהוא באמת (על כלל המורכבויות, הקשיים,

ההתמודדויות והכוחות), בצורה הוליסטית , שאינה מושפעת באופן בלעדי מהעבירה שביצע, מהיותו מכור וכיו"ב

כיצד הידע שצברת במגמה ובתואר הראשון מסייע לך בתפקידך כיום?

 השבוע שוחחתי עם מנהלת צעירה בעמותה שהרגישה לא מספיק בטוחה בהחלטות שהיא מקבלת . סיפרתי לה שגם.

 אותי בתחילת הדרך ליוו חששות דומים. שיתפתי אותה כי מבחינתי הפתרון הגיע כאשר הבנתי שעל אף שאני סבורה

 שנקודת המבט וההחלטות שלי מתבססות על אינסטינקטים, לאינסטינקטים הללו יש עבר. הלימודים בתואר הראשון

מהפרקטיקום, חוויות  המרצים,  עם  שיחות  בשטח,  שונים  אנשים  עם  המפגשים  שהגשתי,  העבודות  בשני,   ובמיוחד 

ל"אינסטינקט" העבר,  הרקע,  למעשה  הם  בעבודה  שצברתי  והניסיון  בהן  מאמינה  שאני  טיפוליות  ושיטות   גישות 

המדובר

 אני מאמינה שמעבר לידע האקדמי לימדו אותנו במהלך התואר השני על הקרימינולוגיה לא רק כפרופסיה אלא גם.

כדרך, כגישה מחשבתית, המורכבת מערכים שונים המאפשרים לעוסקים בה לסייע לזולת

מה היית מציעה לקרימינולוג בוגר תואר ראשון/שני ששואף לעבוד בתחום?

 תחומי התעסוקה לקרימינולוגים חברתיים שיקומיים הם מגוונים. לכן הייתי מציעה לקרימינולוגים מתחילים להתנדב.

 כבר במהלך התואר הראשון, ובוודאי שבתואר השני, כדי להכיר את השטח, העבודה, האוכלוסייה ולא פחות חשוב – את

 עצמם. לא לכל אחד מתאים לעבוד עם כל אוכלוסייה ולמרות שיש לכולנו פנטזיות, לעיתים מתאכזבים כשהפנטזיה

פוגשת במציאות

 אני יודעת שבשטח קיימים היום מגוון תפקידים עבור קרימינולוגים, אבל צריך אורך רוח. לפעמים מתחילים ב"קטן".

 וצומחים בתוך ארגון או עמותה. לכן העצה השנייה שלי היא לא להתייאש, גם בשוק היום מבינים יותר מהו ערכם של

הקרימינולוגים החברתיים שיקומיים, ולכן חשוב שנהיה טובים בעבודתנו על מנת לצמוח ולהצמיח קרימינולוגים נוספים

וכמובן שאפשר לשלוח אליי קורות חיים- אני תמיד שמחה לקבל לעבודה קרימינולוגים.
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פעילות מקצועית..."הם משלנו" השתלבות בוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה

שרי הראל, בוגרת המגמה המחקרית בתואר שני, 

דוקטורנטית ומרצה במכללה האקדמית אשקלון. 

14

ספרי לנו בבקשה על הדרך שעברת באקדמיה.

 התחלתי את לימודי התואר הראשון בקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן בשנת.

 1993.  בתום הלימודים המשכתי ללימודי תעודת הוראה בקרימינולוגיה במשך

ותעודת ההוראה לימודי התואר הראשון  נוספות באוניברסיטה. לאחר   שנתיים 

עבדתי לא מעט שנים בתחום ההייטק, אך תמיד ידעתי שאחזור ללימודים

 בשנת 2009 חזרתי ללימודי תואר שני במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר.

 אילן, במסגרת המגמה המחקרית שהיתה אז מגמה חדשה והכשירה סטודנטים

במגמה לימודי  במהלך  באקדמיה.  המחקרית  בעשייה  להשתלב  ביקשו   אשר 

 המחקרית עברתי ללמוד במסלול המשולב לדוקטורט במחלקה לקרימינולוגיה

באוניברסיטה, כיום אני נמצאת לקראת סיום התואר

ומה לגבי עבודה?

 במהלך לימודי התואר השני התחלתי ללמד קרימינולוגיה בפרוייקט ייחודי בחטיבת הביניים באלפי מנשה. הפרוייקט

 מתקיים בבית הספר זו השנה השישית במסגרתו לומדים תלמידי כיתות ח' ותלמידי כיתות ט. הנושאים הנלמדים הנם

 כאלה הנוגעים לעולם התוכן של התלמידים בגילאים הללו. במקביל, הובלתי תהליך להקמת מגמה לקרימינולוגיה

ומשפטים – 5 יח"ל לבגרות בתיכון אורט שפירא בכפר סבא

 מזה כארבע שנים אני מלמדת בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, נמנית על סגל המתרגלים והמרצים.

בחוג ושותפה לעשייה האקדמית הענפה המתקיימת במסגרתו

במה עוסק מחקר הדוקטורט שלך?

להורות.. ומוטיבציה  אישית  בין  התאמה  באישיות,  עוסק  גליקסון,  יוסי  פרופ'  של  בהנחייתו  שלי  הדוקטורט   מחקר 

 המוטיבציות המביאות לבחירה בהורות או באל-הורות (בחירה בחיים ללא ילדים), הן רבות ומגוונות ומנוסחות בהתאם

 לשיקולים שונים: חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגיים. מחקר הדוקטורט מניח כי קיים יסוד תכונתי – אישיותי הנמצא

בבסיס של מוטיבציות אלה

 המחקר בדק את השפעתן של תכונות הפרט (ע"פ המודל האייסנקייאני, חיפוש ריגושים, אמפתיה וסגנון קוגניטיבי).

פרופיל בבניית  היא  המחקר  של  חשיבותו  פועל.  הוא  בה  והחברתית  הזוגית  המערכת  בתוך  בחירותיו,   על 

אישיותי-קוגניטיבי אשר מסביר את רמת המוטיבציה להורות, בין אם שלילית ובין אם חיובית ועומד על הגורמים המחז־

 קים התנהגות נורמטיבית או חריגה, בקונטקסט הסובב של החברה בה הם מתקיימים ופועלים. המחקר מצביע על

 החשיבות שיש להעניק למשתנים אישיותיים בבחינת הגורמים המניעים את המוטיבציה להורות ועל כך שלא ניתן

לקשור מוטיבציה זו רק לנרטיבים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, תרבותיים, לאומיים, דמוגרפיים, דתיים וליברליים

פעילות מקצועית...”הם משלנו“ השתלבות בוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה

שרי הראל

האם תוכלי לתאר לנו ממצאים עיקריים מתוכו?

 המחקר הנוכחי מציג פרופיל אישיותי של נשים ללא ילדים הגבוהות משמעותית מממוצע הנשים באוכלוסייה.

בתכונת האישיות פסיכוטיסיזם, ובעלות רמת מוטיבציה חיובית נמוכה להורות

 ניתוח תוכן של דיונים בפורום "אלהורות" העלה, כי נשים אלו מנהלות אורח חיים ריכוזי וממוקד בעצמן הכולל תחושת.

 היעדר מחויבות לילד, היעדר אחריות שבגידולו וחוסר הצורך להתחשב בו. אלה מוזכרים בנשימה אחת עם קידוש

תכונות בבסיסן  מערסלות  לאי-הולדה,  המוטיבציות  של  אלה  מנוסחות  הצדקות  כי  נראה  האינדיבידואלי.   החופש 

 אישיות כגון: אגוצנטריות, אימפולסיביות, אנטי סוציאליות, יצירתיות, קרירות, חוסר אמפתיה והתייחסות בלתי אישית

 - תכונות אישיות אשר מוכלות בתוך ממד הפסיכוטיסיזם. כנגדן, מציג המחקר נשים שיש להן ילדים, אשר אינן גבוהות

בסולם הפסיכוטיסיזם ובעלות מוטיבציה חיובית גבוהה יותר, להורות

 קבוצות הנשים שאין להן ילדים אף נמצאו גבוהות בחיפוש ריגושים המאופיין בסגנון חיים נון-קונפורמיסטי. הן אלה.

שפעלו בניגוד לנורמות החברתיות המקובלות של חברה המעודדת ילודה

ומציגות. להורות  החיובית  המוטיבציה  בסולם  ונמוכות  בפסיכוטיסיזם  גבוהות  גם  הן  ריגושים  בחיפוש   הגבוהות 

בהתאמה, מתאם חיובי מובהק בין רמת הפסיכוטיסיזם לבין חיפוש ריגושים

ומה לגבי גברים?

ילדים. להם  שאין  וגברים  ילדים  להם  שיש  גברים  בין  כמבדיל  קוגניטיבי  סגנון  על  המחקר  הצביע  לגברים,   באשר 

 מבחירה. גברים ללא ילדים מבחירה נמצאו בעלי סגנון קוגניטיבי בלתי תלוי בשדה, גבוהים בפסיכוטיסיזם ובחיפוש

ריגושים ונמוכים בסולם החיובי של המוטיבציה להורות

כיצד ההתנסות והידע שצברת במגמה המחקרית ובתואר השלישי מסייע לך היום?

 הלימודים בתואר השני במגמה המחקרית לקרימינולוגיה ובתואר השלישי חשפו אותי לתכנים מרתקים ומעניינים.

 הנמצאים בקדמת העשייה המחקרית בארץ ובעולם. הנושאים נלמדו לעומק והניחו נדבך נוסף וחשוב בידע ובהבנה

 של תחום הדעת. לימודיי במגמה המחקרית ובסמינריונים של התואר השלישי ציידו אותי בכלים ובכישורים הכרחיים

למחקר וסייעו בידי רבות במהלך מחקר הדוקטורט שלי

הידע שרכשתי מהווה חלק בלתי נפרד מעבודתי כמתרגלת וכמרצה בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון.

מה היית מציעה לקרימינולוג בוגר תואר ראשון ששואף לקריירה אקדמית ?

להיות סקרן ובעל מוטיבציה להעז, לחקור, ללמוד ולהעשיר את הידע.

לבחור תחום מחקר שמעניין אותו. העניין מוביל להנעה ולהתמדה.

לנשום עמוק ולזכור שגם אם הדרך האקדמית היא ארוכה, היא מאתגרת ומעניינת ומלאה בתחושה של סיפוק והישג.



ספרי לנו בבקשה על הדרך שעברת באקדמיה.

 התחלתי את לימודי התואר הראשון בקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן בשנת.

 1993.  בתום הלימודים המשכתי ללימודי תעודת הוראה בקרימינולוגיה במשך

ותעודת ההוראה לימודי התואר הראשון  נוספות באוניברסיטה. לאחר   שנתיים 

עבדתי לא מעט שנים בתחום ההייטק, אך תמיד ידעתי שאחזור ללימודים

 בשנת 2009 חזרתי ללימודי תואר שני במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר.

 אילן, במסגרת המגמה המחקרית שהיתה אז מגמה חדשה והכשירה סטודנטים

במגמה לימודי  במהלך  באקדמיה.  המחקרית  בעשייה  להשתלב  ביקשו   אשר 

 המחקרית עברתי ללמוד במסלול המשולב לדוקטורט במחלקה לקרימינולוגיה

באוניברסיטה, כיום אני נמצאת לקראת סיום התואר

ומה לגבי עבודה?

 במהלך לימודי התואר השני התחלתי ללמד קרימינולוגיה בפרוייקט ייחודי בחטיבת הביניים באלפי מנשה. הפרוייקט

 מתקיים בבית הספר זו השנה השישית במסגרתו לומדים תלמידי כיתות ח' ותלמידי כיתות ט. הנושאים הנלמדים הנם

 כאלה הנוגעים לעולם התוכן של התלמידים בגילאים הללו. במקביל, הובלתי תהליך להקמת מגמה לקרימינולוגיה

ומשפטים – 5 יח"ל לבגרות בתיכון אורט שפירא בכפר סבא

 מזה כארבע שנים אני מלמדת בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, נמנית על סגל המתרגלים והמרצים.

בחוג ושותפה לעשייה האקדמית הענפה המתקיימת במסגרתו

במה עוסק מחקר הדוקטורט שלך?

להורות.. ומוטיבציה  אישית  בין  התאמה  באישיות,  עוסק  גליקסון,  יוסי  פרופ'  של  בהנחייתו  שלי  הדוקטורט   מחקר 

 המוטיבציות המביאות לבחירה בהורות או באל-הורות (בחירה בחיים ללא ילדים), הן רבות ומגוונות ומנוסחות בהתאם

 לשיקולים שונים: חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגיים. מחקר הדוקטורט מניח כי קיים יסוד תכונתי – אישיותי הנמצא

בבסיס של מוטיבציות אלה

 המחקר בדק את השפעתן של תכונות הפרט (ע"פ המודל האייסנקייאני, חיפוש ריגושים, אמפתיה וסגנון קוגניטיבי).

פרופיל בבניית  היא  המחקר  של  חשיבותו  פועל.  הוא  בה  והחברתית  הזוגית  המערכת  בתוך  בחירותיו,   על 

אישיותי-קוגניטיבי אשר מסביר את רמת המוטיבציה להורות, בין אם שלילית ובין אם חיובית ועומד על הגורמים המחז־

 קים התנהגות נורמטיבית או חריגה, בקונטקסט הסובב של החברה בה הם מתקיימים ופועלים. המחקר מצביע על

 החשיבות שיש להעניק למשתנים אישיותיים בבחינת הגורמים המניעים את המוטיבציה להורות ועל כך שלא ניתן

לקשור מוטיבציה זו רק לנרטיבים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, תרבותיים, לאומיים, דמוגרפיים, דתיים וליברליים
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פעילות מקצועית...”הם משלנו“ השתלבות בוגרי המחלקה בשדה הקרימינולוגיה

האם תוכלי לתאר לנו ממצאים עיקריים מתוכו?

 המחקר הנוכחי מציג פרופיל אישיותי של נשים ללא ילדים הגבוהות משמעותית מממוצע הנשים באוכלוסייה.

בתכונת האישיות פסיכוטיסיזם, ובעלות רמת מוטיבציה חיובית נמוכה להורות

 ניתוח תוכן של דיונים בפורום "אלהורות" העלה, כי נשים אלו מנהלות אורח חיים ריכוזי וממוקד בעצמן הכולל תחושת.

 היעדר מחויבות לילד, היעדר אחריות שבגידולו וחוסר הצורך להתחשב בו. אלה מוזכרים בנשימה אחת עם קידוש

תכונות בבסיסן  מערסלות  לאי-הולדה,  המוטיבציות  של  אלה  מנוסחות  הצדקות  כי  נראה  האינדיבידואלי.   החופש 

 אישיות כגון: אגוצנטריות, אימפולסיביות, אנטי סוציאליות, יצירתיות, קרירות, חוסר אמפתיה והתייחסות בלתי אישית

 - תכונות אישיות אשר מוכלות בתוך ממד הפסיכוטיסיזם. כנגדן, מציג המחקר נשים שיש להן ילדים, אשר אינן גבוהות

בסולם הפסיכוטיסיזם ובעלות מוטיבציה חיובית גבוהה יותר, להורות

 קבוצות הנשים שאין להן ילדים אף נמצאו גבוהות בחיפוש ריגושים המאופיין בסגנון חיים נון-קונפורמיסטי. הן אלה.

שפעלו בניגוד לנורמות החברתיות המקובלות של חברה המעודדת ילודה

ומציגות. להורות  החיובית  המוטיבציה  בסולם  ונמוכות  בפסיכוטיסיזם  גבוהות  גם  הן  ריגושים  בחיפוש   הגבוהות 

בהתאמה, מתאם חיובי מובהק בין רמת הפסיכוטיסיזם לבין חיפוש ריגושים

ומה לגבי גברים?

ילדים. להם  שאין  וגברים  ילדים  להם  שיש  גברים  בין  כמבדיל  קוגניטיבי  סגנון  על  המחקר  הצביע  לגברים,   באשר 

 מבחירה. גברים ללא ילדים מבחירה נמצאו בעלי סגנון קוגניטיבי בלתי תלוי בשדה, גבוהים בפסיכוטיסיזם ובחיפוש

ריגושים ונמוכים בסולם החיובי של המוטיבציה להורות

כיצד ההתנסות והידע שצברת במגמה המחקרית ובתואר השלישי מסייע לך היום?

 הלימודים בתואר השני במגמה המחקרית לקרימינולוגיה ובתואר השלישי חשפו אותי לתכנים מרתקים ומעניינים.

 הנמצאים בקדמת העשייה המחקרית בארץ ובעולם. הנושאים נלמדו לעומק והניחו נדבך נוסף וחשוב בידע ובהבנה

 של תחום הדעת. לימודיי במגמה המחקרית ובסמינריונים של התואר השלישי ציידו אותי בכלים ובכישורים הכרחיים

למחקר וסייעו בידי רבות במהלך מחקר הדוקטורט שלי

הידע שרכשתי מהווה חלק בלתי נפרד מעבודתי כמתרגלת וכמרצה בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון.

מה היית מציעה לקרימינולוג בוגר תואר ראשון ששואף לקריירה אקדמית ?

להיות סקרן ובעל מוטיבציה להעז, לחקור, ללמוד ולהעשיר את הידע.

לבחור תחום מחקר שמעניין אותו. העניין מוביל להנעה ולהתמדה.

לנשום עמוק ולזכור שגם אם הדרך האקדמית היא ארוכה, היא מאתגרת ומעניינת ומלאה בתחושה של סיפוק והישג.



5

ברכות 

וחוסן  סיכון  גורמי  בנושא:  מחקר  עבור  ואלכוהול  בסמים  למלחמה  הרשות  של  במענק  זכתה  וולש  סופי  פרופ' 

לשתייה בקרב בני נוער אתיופים בישראל

פרופ' סופי וולש ודר' קרן גואטה זכו במענק מחקר של הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, עבור מחקר חלוץ "דאון 

יור דרינק". 

והמכון ללימודים  זכו במענק של האגודה הישראלית למדע  פרופ‘ סופי וולש יחד עם ד"ר איבגני טרטקובסקי 

מתקדמים לקיום כנס בנושא: הפסיכולוגיה של ההגירה – איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. 

פרופ' תומר עינת, פרופ' נתי רונאל, פרופ' אורי תימור, ד“ר מעיין נגר, גב' אירית אדמצ'וק וגב' נעם פיינהולץ 

לקיום מחקר הערכה של אפקטיביות  לאומי  לביטוח  אגף הקרנות של המוסד   / זכו במענק מטעם מנהל מחקר 

הפעלת רדיו קהילתי בכלא. 

ברכות חמות לפרופ' תומר עינת ופרופ' סופי וולש על קידומם לדרגת פרופ' חבר

ברכות חמות ואיחולי הצלחה בתפקיד לגב' דגנית בר-נוי על כניסתה לתפקיד סגנית מנהלית לראש המחלקה. 

המחלקה לקרימינולוגיה זכתה ב"ציון לשבח" בהוראה לשנת הלימודים תשע"ז 

16

זכייה במענקי מחקר 

קידומים ומינויים

ברכות



ברכות חמות לד"ר קרן גוואטה לרגל הולדתו של אוריה-רפאל. חברי הסגל המנהלי והאקדמי של המחלקה נפגשו על 

מנת לחגוג את האירוע

17

ברכות

פרישתה של גב' מלכה אור חן מתפקידה כסגנית מנהלית במחלקה צויינה בשני אירועים: ד"ר מלכה אלק אירחה את 

וחברי  ואירוע פרישה חגיגי התקיים באולם הסנאט בבניין פלדמן בנוכחות בני משפחה, קולגות  חברי הסגל בביתה, 

הסגל מנהלי ואקדמי ממחלקות שונות. 



5

ברכות 

תהליך  של  אינטגרטיבי  מודל  כותרת:  דוד.  בן  שרה  ופרופ'  רונאל  נתי  פרופ'  מנחים:   ברשדסקי.  רוסטיסלב  ד"ר 

הסטיגמטיזציה וערכאות אתיות בתורת התיוג.

 

ד"ר תהל בן צבי (אוזן). מנחה: פרופ' נתי רונאל. כותרת: טוב מנעוריו: בין נדיבות לריכוז עצמי במציאות חיים של 

מתבגרים בסיכון.

תפקודים  על  אלכוהול  השפעת  כותרת:  ולר.  אהרון  ופרופ'  רבינוביץ-שנקר  שרון  ד"ר  מנחים:  נגר.  מעיין  ד"ר 

קוגניטיביים-אפקטיביים: נקודת מבט התפתחותית

מרלי שיר

ברמי חן

פיסקרב עליזה

חומסקי ענת

חצבני נתנאל
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מחקר והוראה בזירה הבינלאומית
באנגליה,  פורטסמות'  מאוניברסיטת  ליאל  שרון  וד"ר  וריי  אלדרט  פרופ'  של  בינתרבותי   לפרויקט  נתונים  איסוף 

בשיתוף עם ד"ר גלית נהרי, התקיים השנה במחלקה לקרימינולוגיה.  צוות המחקר כלל חוקרים בכירים ודוקטורנטים 

מהמעבדה של פרופ' וריי, אשר הגיעו לארץ במיוחד לצורך איסוף הנתונים, עוזרי מחקר מהמעבדה של ד"ר גלית 

נהרי, ועוזרי מחקר דוברי ערבית שגוייסו אד הוק, במיוחד לצורך הפרויקט, ביניהם דוקטורנט של המחלקה – אמין 

עזמה, אשר סייע לד"ר נהרי בניהול הפרויקט.  התקשורת בין חברי הצוות התנהלה בשלוש שפות: אנגלית, ערבית 

ועברית. 

המחקר, שנערך בקרב תרבויות שונות במספר מדינות, בוחן את התנהגותם המילולית והבלתי-מילולית של חשודים 

מדומה  עבירה  לבצע  בזוגות  נשלחים  במחקר,  המשתתפים  התרבויות.  בין  זו  התנהגות  ומשווה  יחד,  הנחקרים 

(במקרה זה, גניבה של כסף ודיסק און קי מחדרו של פרופ' במחלקה לקרימינולוגיה) או פעילות לא-עבריינית. כשהם 

(המצולמת  מדומה  משטרתית   חקירה  עוברים  והם  עבירה,  בביצוע  חשודים  שהם  להם  נאמר  למעבדה,  חוזרים 

מנותחים  וכדומה,  שהפעילו  האסטרטגיות  התנהגותם,  לגבי  שלהם  הדיווח  גם  כמו  בחקירה,  התנהגותם  בוידאו). 

לצורך ההשוואה הבינתרבותית. 

המחקר התקיים בשני סבבים, והשתתפו בו 112 סטודנטים דוברי ערבית של אוניברסיטת בר אילן. מר רפעת סוידאן, 

יועץ אקדמי של בר אילן, סייע בגיוס המשתתפים. 
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 New ד"ר משה בן סימון הוזמן בתחילת פברואר לתת הרצאה בפני סגל המחלקה לתרפיה במוזיקה באוניברסיטה

York University.  הרצאתו עסקה ב"טכניקות טיפול תרפיה במוזיקה עם קורבנות טראומה". 

ד"ר לשם ערכה גליון מיוחד של כתב העת Developmental Neuropsychology , העוסק בהתפתחות מבנית 

ותפקודית של המוח והקשר לאימפולסיביות, קבלת החלטות והתנהגויות בסיכון. הגליון כולל מחקרים אלקטרופי־

רגשים  תהליכים  חוקרים  אשר  המתבגרים  אוכלוסיית  בקרב  והתנהגותיים   (fMRI) הדמיתיים   ,(ERP) סיולוגים 

וקוגניטיבים, למשל קבלת החלטות, נטילת סיכונים , שימוש בסמים תוך שימוש במודלים פסיכולוגים וסוציו-קוגניטי־

בים. הגליון כולל גם מאמר תיאורטי של ד"ר לשם  העוסק במודל דואלי לבחינת האימפולסיביות באמצעות תהליכי 

הבשלה עצבית של ובין אזורים מוחיים. הגליון יצא לאור בספטמבר להלן הפרטים:

 Journal Developmental Neuropsychology
Volume 41, 2016 - Issue 1-2: The Adolescent Brain: Its Role in Impulsivity and Risky Decision

 

קישור למאמרים של ד"ר לשם בגליון זה:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87565641.2016.1178266
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87565641.2016.1187033?src=recsys

 

ד"ר עדה יורמן משמשת מזה 7 שנים מרצה אורחת על בסיס קבוע בחוג לתקשורת ולתרבות יהודית באוניברסיטת 

הישראלית  בזהות  כמרכיב   (  victimization) הקורבנות  מוטיב  בנושא:  סמינר  מנחה  היא  זו  במסגרת   .8 פריז 

בעקבות השואה.

ד“ר גלית נהרי הוזמנה בסוף מאי לביקור ביחידה לפסיכולוגיה פורנזית של הפקולטה לפסיכולוגיה ונוירוסיאנס 

באוניברסיטת מאסטרכיט בהולנד. במהלך הביקור נתנה ד"ר נהרי הרצאה בה סקרה את תחומי העניין שלה, 

ומחקרים אחרונים. 
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בית כלא אוניברסיטאי

יוקם במשותף ע"י השב"ס והמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן

בכינוס 'צוהר לבית הסוהר' המשותף לשרות בתי הסוהר ולמחלקה לקרימינולוגיה בבר-אילן, שנערך בסוף חודש 

מרץ באוניברסיטה, הכריז פרופ' נתי רונאל מהמחלקה לקרימינולוגיה על גיבוש הסכמה עקרונית להקמתו של בית 

כלא אוניברסיטאי במודל הפעלה ראשון מסוגו בעולם.

לקרימינולוגיה  המחלקה  כלומר,  האקדמיה,  של  פעולה  לשיתוף  חדש  מודל  הוא  אוניברסיטאי  כלא  "בית 

באוניברסיטת בר-אילן, עם שב״ס, בדומה לשיתוף פעולה של בתי חולים עם בתי ספר לרפואה במודל בית החולים 

האוניברסיטאי", הסביר  פרופ' רונאל. "בית הכלא האוניברסיטאי מתוכנן להיות כלא רגיל מחד, אך  מאידך, יהיו בו 

מגוון תוספות מבניות שידגישו את הכלא עצמו כמוסד שלומד תוך כדי הפעלה, וזאת על ידי איסוף נתונים רציף 

ושיטתי ועל ידי מחקר יזום, כמובן, על פי כל כללי האתיקה המחמירים של האקדמיה. על בסיס איסוף הנתונים 

והמחקר, הכלא ייצור ידע חדש ומתעדכן שיתווסף לידע הקיים בארץ ובעולם, ובנוסף, גם ינחיל את הידע באמצעות 

שב״ס  אנשי  בשטח,  ניסיונם  בסיס  על  לקרימינולוגיה.  וסטודנטים  שב״ס  סגל  של  הכשרות  וגם  פרסומים  מגוון 

המתאימים יוזמנו להשתתף בהוראה באקדמיה, בעוד שאנשי האקדמיה ישתתפו בצוותי חשיבה בכלא, כך שהידע 

המדעי והידע של השטח ישולבו באופן המיטבי“.

 הרעיון להקמת בית הסוהר האוניברסיטאי התקבל בברכה על ידי נציבת שב"ס, רב גונדר עו״ד עופרה קלינגר וזוכה 

גם לתמיכתם של סגן הנשיא למחקר בבר-אילן, פרופ׳ אריה צבן, ושל סנאט האוניברסיטה.

לגבש  במטרה  שב״ס  אנשי  עם  משותף  בצוות  האוניברסיטה  את  מייצגים  לקרימינולוגיה  מהמחלקה  סגל  חברי 

תוכנית הפעלה לכלא האוניברסיטאי. המודל עדיין בשלב התכנון ואנחנו מקווים שבחודשים הקרובים נוכל להתחיל 

בהרצה ולמידה של הפרוייקט. אנו צופים שתוך כדי ההרצה הראשונית המודל יתגבש בהתאם לצרכים ולתובנות 

שיתגלו.

פרופ׳ תומר עינת ופרופ׳ נתי רונאל ייצגו את המחלקה במפגש משותף עם בכירים בשרות בתי הסוהר בסינגפור, על 

מנת ללמוד מהרפורמה שהתבצעה במערכת הכליאה בסינגפור ועל מנת לחלוק את הידע המתפתח אצלנו על 

הקרימינולוגיה החיובית. המפגש התקיים בראשית חודש מאי בסינגפור.
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שיתופי פעולה עם השדה

ד"ר גלית נהרי שותפה בפרוייקט LAW-TRAIN (ממומן על ידי תוכנית Horizon2020 של האיחוד האירופי). מטרת 

הפרוייקט הוא פיתוח מערכת וירטואלית לאימון חוקרים בביצוע חקירה בינלאומית משותפת. בפרוייקט, המובל על 

ידי אוניברסיטת בר אילן, שותפים מומחים מתחומי הטכנולוגיה והקרימינולוגיה ומשתמשי קצה (משטרות, תובע 

כללי) ממדינות שונות באירופה.  

בחודש  הביקור התקיים  רומניה.  בכירים ממשטרת  אילן שוטרים  בר  באוניברסיטת  במסגרת הפרוייקט, התארחו 

מרץ, ונכחו בו פרופ' שרית קראוס (PI של הפרוייקט) וד“ר אריאל רוט ממדעי המחשב, ד"ר גלית נהרי מהמחלקה 

לקרימינולוגיה, עובדים ויועצים של רשות המחקר, נציגים של חברת קומפדיה וקציני משטרה מישראל. משטרת 

רומניה הצטרפה לאחרונה לפרוייקט, ומטרתו העיקרית של  הביקור הייתה היכרות עם הפרטנרים הישראליים ועם 

הפרוייקט. 

/http://www.law-train.eu :פרטים נוספים על הפרוייקט ניתן למצוא באתר
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Bensimon, M., Bodner, E., & Shrira, A. (2016). The emotional impact of national music 
on young and older adults differing in posttraumatic stress disorder symptoms. Aging 
and Mental Health. DOI: 10.1080/13607863.2016.1196338 

Abstract:
In spite of previous evidence regarding the function of national songs as a contextual 
stimulus, their effect on the emotional state of older adults living with different levels of 
posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms has not be been examined. Following 
the 2014 Israel-Gaza conflict, we examined the emotional effects of listening to happy 
national songs (songs of Independence Day) and sad national songs (Memorial Day 
songs) on young (N = 144, mean age = 29.4) and older adults (N = 132, mean age = 
68.5). Respondents were exposed to happy or sad national songs, and completed 
measures of exposure to missile attacks, related PTSD symptoms, and positive and 
negative emotions. Sad national songs were related to higher negative affect among 
young adults who were lower on PTSD symptoms, but not among their older 
counterparts. In contrast, sad national songs were related to higher negative affect 
among older adults who were higher on PTSD symptoms, but not among their young 
counterparts. These findings support the strength and vulnerability model, as they 
demonstrate that relative to young adults, older adults are generally more capable to 
withstand negative stimuli, yet are more sensitive to negative stimuli when they suffer 
from chronic vulnerability, as in the case of higher level of PTSD symptoms.
 
Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: 
The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American 
journal of orthopsychiatry, 86, 456 - 466.

Abstract:
Mothers of children who suffer various problems tend to discuss their experience as a 
crisis in their maternal identity, regardless of whether the children are young or adults. 
However, the maternal identity of mothers who are aware that their adult daughters are 
being abused has not yet been explored. This study aims to examine the construction 
of the maternal identity by Israeli women whose grown daughters have been subjected 
to intimate partner violence (IPV), in the light of cultural representations of motherhood 
and domestic violence (DV). Thematic discourse analysis of in-depth interviews with 11 
mothers identified discursive strategies that they used to negotiate a troubled maternal 
identity following their daughters’ IPV experience. The mothers asserted a positive 
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Bensimon, M., Bodner, E., & Shrira, A. (2016). The emotional impact of national music 
on young and older adults differing in posttraumatic stress disorder symptoms. Aging 
and Mental Health. DOI: 10.1080/13607863.2016.1196338 

Abstract:
In spite of previous evidence regarding the function of national songs as a contextual 
stimulus, their effect on the emotional state of older adults living with different levels of 
posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms has not be been examined. Following 
the 2014 Israel-Gaza conflict, we examined the emotional effects of listening to happy 
national songs (songs of Independence Day) and sad national songs (Memorial Day 
songs) on young (N = 144, mean age = 29.4) and older adults (N = 132, mean age = 
68.5). Respondents were exposed to happy or sad national songs, and completed 
measures of exposure to missile attacks, related PTSD symptoms, and positive and 
negative emotions. Sad national songs were related to higher negative affect among 
young adults who were lower on PTSD symptoms, but not among their older 
counterparts. In contrast, sad national songs were related to higher negative affect 
among older adults who were higher on PTSD symptoms, but not among their young 
counterparts. These findings support the strength and vulnerability model, as they 
demonstrate that relative to young adults, older adults are generally more capable to 
withstand negative stimuli, yet are more sensitive to negative stimuli when they suffer 
from chronic vulnerability, as in the case of higher level of PTSD symptoms.
 
Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: 
The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American 
journal of orthopsychiatry, 86, 456 - 466.

Abstract:
Mothers of children who suffer various problems tend to discuss their experience as a 
crisis in their maternal identity, regardless of whether the children are young or adults. 
However, the maternal identity of mothers who are aware that their adult daughters are 
being abused has not yet been explored. This study aims to examine the construction 
of the maternal identity by Israeli women whose grown daughters have been subjected 
to intimate partner violence (IPV), in the light of cultural representations of motherhood 
and domestic violence (DV). Thematic discourse analysis of in-depth interviews with 11 
mothers identified discursive strategies that they used to negotiate a troubled maternal 
identity following their daughters’ IPV experience. The mothers asserted a positive 

maternal identity by referring to common discourses about DV and motherhood, in a bid 
to bolster their “good mother” identity, to reframe motherhood, and to assign 
responsibility for the abuse to the abuser, to their daughters, or to the patriarchal social 
structure. The implications of these findings for motherhood and maternal identity 
theories and for professionals working in the field of DV are discussed.
 
Hamo, G., & Idisis, Y. (2017). Pedophiles in the Ultra-Orthodox Haredi Sector in Israel: 
Thought Processes Regarding their Actions. Journal of Child Sexual Abuse, 26, 1-21. 
DOI: 10.1080/10538712.2017.1285841

Abstract
This study explores thought patterns of Jewish Ashkenazi Ultra-Orthodox pedophiles in 
Israel and how they resolve the contradiction between their commitment to Jewish Law 
and having committed sexual offenses against minors. Ten adult men participated in 
this study. Using open semistructured interviews, their cognitive distortions before, 
during, and after the abuse were examined. Content analysis revealed that participants 
used cognitive distortions based on their own world of Jewish Law and social-cultural 
values. The insular nature of Ultra-Orthodox society and its many prohibitions, 
especially regarding sexuality, tempted offenders to test boundaries. When sexual drive 
was high, internal control mechanisms were ineffective even in presence of external 
control mechanisms. Some participants recognized the contradiction between their 
behaviors and being Ultra-Orthodox Jews, and others did not. Based on the findings, a 
flow chart was devised describing the cognitive processes of Jewish Ultra-Orthodox 
pedophiles. Theoretical and practical implications of the results were examined.
 
Herzog, S., & Einat, T. (2016). Moral Judgment, crime seriousness, and the relations 
between them: An exploratory study. Crime & Delinquency 62, 470-500. 

Abstract
The present study analyzes the relationship between moral judgment and perceptions 
of crime seriousness. The analysis is done with special attention to Kohlberg's theory of 
moral development. Main research findings: Significant correlations exist between 
perceived seriousness of offenses and consideration of such conduct as immoral, and 
between the levels of the perceived seriousness of offenses and the levels of the moral 
judgment of their moral dilemmas. In addition, attitudes toward various moral dilemmas 
are found to be influenced by education, ethnicity and social strata. Main conclusions: 



באנגליה,  פורטסמות'  מאוניברסיטת  ליאל  שרון  וד"ר  וריי  אלדרט  פרופ'  של  בינתרבותי   לפרויקט  נתונים  איסוף 

בשיתוף עם ד"ר גלית נהרי, התקיים השנה במחלקה לקרימינולוגיה.  צוות המחקר כלל חוקרים בכירים ודוקטורנטים 

מהמעבדה של פרופ' וריי, אשר הגיעו לארץ במיוחד לצורך איסוף הנתונים, עוזרי מחקר מהמעבדה של ד"ר גלית 

נהרי, ועוזרי מחקר דוברי ערבית שגוייסו אד הוק, במיוחד לצורך הפרויקט, ביניהם דוקטורנט של המחלקה – אמין 

עזמה, אשר סייע לד"ר נהרי בניהול הפרויקט.  התקשורת בין חברי הצוות התנהלה בשלוש שפות: אנגלית, ערבית 

ועברית. 

המחקר, שנערך בקרב תרבויות שונות במספר מדינות, בוחן את התנהגותם המילולית והבלתי-מילולית של חשודים 

מדומה  עבירה  לבצע  בזוגות  נשלחים  במחקר,  המשתתפים  התרבויות.  בין  זו  התנהגות  ומשווה  יחד,  הנחקרים 

(במקרה זה, גניבה של כסף ודיסק און קי מחדרו של פרופ' במחלקה לקרימינולוגיה) או פעילות לא-עבריינית. כשהם 

(המצולמת  מדומה  משטרתית   חקירה  עוברים  והם  עבירה,  בביצוע  חשודים  שהם  להם  נאמר  למעבדה,  חוזרים 

מנותחים  וכדומה,  שהפעילו  האסטרטגיות  התנהגותם,  לגבי  שלהם  הדיווח  גם  כמו  בחקירה,  התנהגותם  בוידאו). 

לצורך ההשוואה הבינתרבותית. 

המחקר התקיים בשני סבבים, והשתתפו בו 112 סטודנטים דוברי ערבית של אוניברסיטת בר אילן. מר רפעת סוידאן, 

יועץ אקדמי של בר אילן, סייע בגיוס המשתתפים. 
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Bensimon, M., Bodner, E., & Shrira, A. (2016). The emotional impact of national music 
on young and older adults differing in posttraumatic stress disorder symptoms. Aging 
and Mental Health. DOI: 10.1080/13607863.2016.1196338 

Abstract:
In spite of previous evidence regarding the function of national songs as a contextual 
stimulus, their effect on the emotional state of older adults living with different levels of 
posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms has not be been examined. Following 
the 2014 Israel-Gaza conflict, we examined the emotional effects of listening to happy 
national songs (songs of Independence Day) and sad national songs (Memorial Day 
songs) on young (N = 144, mean age = 29.4) and older adults (N = 132, mean age = 
68.5). Respondents were exposed to happy or sad national songs, and completed 
measures of exposure to missile attacks, related PTSD symptoms, and positive and 
negative emotions. Sad national songs were related to higher negative affect among 
young adults who were lower on PTSD symptoms, but not among their older 
counterparts. In contrast, sad national songs were related to higher negative affect 
among older adults who were higher on PTSD symptoms, but not among their young 
counterparts. These findings support the strength and vulnerability model, as they 
demonstrate that relative to young adults, older adults are generally more capable to 
withstand negative stimuli, yet are more sensitive to negative stimuli when they suffer 
from chronic vulnerability, as in the case of higher level of PTSD symptoms.
 
Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: 
The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American 
journal of orthopsychiatry, 86, 456 - 466.

Abstract:
Mothers of children who suffer various problems tend to discuss their experience as a 
crisis in their maternal identity, regardless of whether the children are young or adults. 
However, the maternal identity of mothers who are aware that their adult daughters are 
being abused has not yet been explored. This study aims to examine the construction 
of the maternal identity by Israeli women whose grown daughters have been subjected 
to intimate partner violence (IPV), in the light of cultural representations of motherhood 
and domestic violence (DV). Thematic discourse analysis of in-depth interviews with 11 
mothers identified discursive strategies that they used to negotiate a troubled maternal 
identity following their daughters’ IPV experience. The mothers asserted a positive 

Correlation between moral reasoning and perceptions of crime seriousness is weak at 
best, and that mature-level socio-moral development and perceptions of crime 
seriousness might not necessarily protect a person from identifying with criminal acts. 
 
Leshem, R (2016). Using Dual Process Models to Examine Impulsivity Throughout 
Neural Maturation. Developmental Neuropsychology, 41, 125-143

Abstract
The multivariate construct of impulsivity is examined through neural systems and 
connections that comprise the executive functioning system. It is proposed that 
cognitive and behavioral components of impulsivity can be divided into two distinct 
groups, mediated by (1) the cognitive control system: deficits in top-down cognitive 
control processes referred to as action/cognitive impulsivity and (2) the socioemotional 
system: related to bottom-up affective/motivational processes referred to as affective 
impulsivity. Examination of impulsivity from a developmental viewpoint can guide future 
research, potentially enabling the selection of more effective interventions for impulsive 
individuals, based on the cognitive components requiring improvement.

Link to the article: http://dx.doi.org/10.1080/87565641.2016.1178266
 
Nahari, G. (2016). Advances in lie detection: limitations and potential for investigating 
allegations of abuse. In R. Burnett (Ed.), Wrongful Allegations of Sexual and Child 
Abuse (pp. 242 – 252). Oxford: Oxford University Press

This chapter presents the challenges of, and advances made in, assessing the veracity 
of accounts in the forensic context. Initially, the difficulties in discriminating truths from 
lies, without tools, are discussed. Subsequently, primary examples of lie detection 
methods are reviewed, and their accuracy rates and limitations discussed. Their 
applicability to specific situations and interviewees is assessed, as well as their 
vulnerability to countermeasures and judgmental biases. Finally, several steps are 
proposed that an investigator might take to improve his or her ability to detect lies.
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Bensimon, M., Bodner, E., & Shrira, A. (2016). The emotional impact of national music 
on young and older adults differing in posttraumatic stress disorder symptoms. Aging 
and Mental Health. DOI: 10.1080/13607863.2016.1196338 

Abstract:
In spite of previous evidence regarding the function of national songs as a contextual 
stimulus, their effect on the emotional state of older adults living with different levels of 
posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms has not be been examined. Following 
the 2014 Israel-Gaza conflict, we examined the emotional effects of listening to happy 
national songs (songs of Independence Day) and sad national songs (Memorial Day 
songs) on young (N = 144, mean age = 29.4) and older adults (N = 132, mean age = 
68.5). Respondents were exposed to happy or sad national songs, and completed 
measures of exposure to missile attacks, related PTSD symptoms, and positive and 
negative emotions. Sad national songs were related to higher negative affect among 
young adults who were lower on PTSD symptoms, but not among their older 
counterparts. In contrast, sad national songs were related to higher negative affect 
among older adults who were higher on PTSD symptoms, but not among their young 
counterparts. These findings support the strength and vulnerability model, as they 
demonstrate that relative to young adults, older adults are generally more capable to 
withstand negative stimuli, yet are more sensitive to negative stimuli when they suffer 
from chronic vulnerability, as in the case of higher level of PTSD symptoms.
 
Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: 
The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American 
journal of orthopsychiatry, 86, 456 - 466.

Abstract:
Mothers of children who suffer various problems tend to discuss their experience as a 
crisis in their maternal identity, regardless of whether the children are young or adults. 
However, the maternal identity of mothers who are aware that their adult daughters are 
being abused has not yet been explored. This study aims to examine the construction 
of the maternal identity by Israeli women whose grown daughters have been subjected 
to intimate partner violence (IPV), in the light of cultural representations of motherhood 
and domestic violence (DV). Thematic discourse analysis of in-depth interviews with 11 
mothers identified discursive strategies that they used to negotiate a troubled maternal 
identity following their daughters’ IPV experience. The mothers asserted a positive 

Ronel, N., & Ben Yair, Y. (2017). Spiritual criminology: The case of Jewish criminology. 
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.  doi: 
10.1177/0306624X17693865, 

Abstract
Throughout the ages and in most cultures, spiritual and religious thinking have dealt 
extensively with offending (person against person and person against the Divine), the 
response to offending, and rehabilitation of offenders. Although modern criminology has 
generally overlooked that body of knowledge and experience, the study of spirituality 
and its relation to criminology is currently growing. Frequently, though, it is conducted 
from the secular scientific perspective, thus reducing spiritual knowledge into what is 
already known. Our aim here is to present a complementary perspective; that is, 
spiritual criminology that emerges from the spiritual perspective. Following a description 
of the state-of-the-art in criminological research concerning spirituality and its impact 
upon individuals, we focus on Jewish criminology as an illustrative case study, and 
present a spiritual Jewish view on good and evil, including factors that lead to criminality, 
the issue of free choice, the aim of punishment and societal response, crime desistance, 
rehabilitation, and prevention. The proposed establishment of spiritual criminology can 
be further developed by including parallel schools of spirituality, to create an integrated 
field in criminology. 
 
Walsh, S. D., Sagis-Krebs, M., & Gross, A. (2017). Emotional alienation as a mediator 
of the relationship between perceived discrimination and alcohol use among immigrant 
adolescents in Israel. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 
http://dx.doi.org/10.1080/15332640.2017.1300555

Perceived discrimination has been found to be a predictor of immigrant adolescent 
involvement in alcohol use, yet the psychological mechanism behind this relationship 
has not been well explored. Drawing on strain theory and the motivational model of 
alcohol use, the current study aimed to develop and test a concept of emotional 
alienation. In the proposed model, it is when experiences of discrimination are 
internalized into painful feelings of detachment, anger, rejection, and failure that the 
immigrant adolescent may turn to alcohol use. The study involved 365 at-risk immigrant 
adolescents, aged 15–19 (62% male, mean age 17.1) from the Former Soviet Union 
and Ethiopia in Israel, from low SES neighborhoods and community centers for youth at 
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Abstract:
In spite of previous evidence regarding the function of national songs as a contextual 
stimulus, their effect on the emotional state of older adults living with different levels of 
posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms has not be been examined. Following 
the 2014 Israel-Gaza conflict, we examined the emotional effects of listening to happy 
national songs (songs of Independence Day) and sad national songs (Memorial Day 
songs) on young (N = 144, mean age = 29.4) and older adults (N = 132, mean age = 
68.5). Respondents were exposed to happy or sad national songs, and completed 
measures of exposure to missile attacks, related PTSD symptoms, and positive and 
negative emotions. Sad national songs were related to higher negative affect among 
young adults who were lower on PTSD symptoms, but not among their older 
counterparts. In contrast, sad national songs were related to higher negative affect 
among older adults who were higher on PTSD symptoms, but not among their young 
counterparts. These findings support the strength and vulnerability model, as they 
demonstrate that relative to young adults, older adults are generally more capable to 
withstand negative stimuli, yet are more sensitive to negative stimuli when they suffer 
from chronic vulnerability, as in the case of higher level of PTSD symptoms.
 
Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: 
The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American 
journal of orthopsychiatry, 86, 456 - 466.

Abstract:
Mothers of children who suffer various problems tend to discuss their experience as a 
crisis in their maternal identity, regardless of whether the children are young or adults. 
However, the maternal identity of mothers who are aware that their adult daughters are 
being abused has not yet been explored. This study aims to examine the construction 
of the maternal identity by Israeli women whose grown daughters have been subjected 
to intimate partner violence (IPV), in the light of cultural representations of motherhood 
and domestic violence (DV). Thematic discourse analysis of in-depth interviews with 11 
mothers identified discursive strategies that they used to negotiate a troubled maternal 
identity following their daughters’ IPV experience. The mothers asserted a positive 

risk. The young people self-reported on experiences of discrimination, daily alcohol use, 
heavy episodic drinking (HED), and drunkenness, together with a new questionnaire 
examining emotional alienation developed for the study. Findings showed that experiences 
of alienation fully mediated the relationship between discrimination and problematic alcohol 
use (drunkenness and HED). In particular, feelings of self-detachment, failure, and 
rejection were strongly related to alcohol use. Results suggest an importance of 
understanding the way in which negative reactions from the host society may be 
internalized into destructive feelings of failure, shame, and rejection, which may lead a 
young person to involvement in alcohol use.
 
Zuckerman, M., & Glicksohn, J. (2016).  Hans Eysenck’s personality model and the 
constructs of sensation seeking and impulsivity.  Personality and Individual Differences, 
103, 48-52.

Abstract:
Fifty years ago, in their first meeting, Hans Eysenck and Marvin Zuckerman agreed that 
research was needed to clarify the relationships between Eysenck's Big Three (E = 
Extraversion, N = Neuroticism, and P = Psychoticism) and both impulsivity and sensation 
seeking. In later years, both Eysenck and Zuckerman agreed in their various publications, 
that sensation seeking correlates with both E and P, though more with P than with E. In fact, 
impulsivity and sensation seeking, might well occupy overlapping areas within the P+ E+ 
N+ octant. In this paper, we discuss the similarities and differences among these various 
traits of extraversion, psychoticism, sensation seeking and impulsivity. We further present 
our position regarding the relationship of the constructs of arousal and arousability to these 
traits, suggesting that impulsivity is related to arousal, while sensation seeking is related to 
arousability.
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Title Lecturer or Senior Lecturer, Department of Criminology, Bar-Ilan University, Israel 

Appointment Status Tenure Track 

Department Criminology,  Faculty of Social Science 

Position Summary The Department of Criminology at Bar-Ilan University is looking for a Lecturer or a 
Senior Lecturer. The candidate for this position will have a proven record (or clear 
potential for one at the Lecturer level) in conducting and publishing high quality 
research in applicable journals and applying for competitive grants. The position will 
also involve teaching four courses a semester, supervising graduate students and 
performing university and community-engaged service. We welcome applicants from 
any specialization within criminology especially those with research (and ability to 
teach) in the area of criminal justice, cyber-crime, white collar crime or 
rehabilitation. We strongly encourage all qualified scholars to apply. 
The Department of Criminology at Bar-Ilan university, outside of Tel Aviv, is home to 
students in their BA, MA and PhD’s. It is the first Israeli University to run a Bachelors 
course in Criminology and the founders of the prestigious Clinical Criminology 
Masters’ Program. The department sits in the Faculty of Social Science and 
welcomes multidisciplinary research from psychological, sociological and criminal 
justice perspectives.  

Basic Qualifications REQUIRED QUALIFICATIONS: 
Candidates must have a PhD and post-doctoral research in an accepted academic 
institution. They must have a proven publishing record, appropriate for the level at 
which they are applying (Lecturer/ Senior Lecturer). Applicants must demonstrate a 
record of effective teaching at the undergraduate level, including the ability to teach 
and communicate, in Hebrew, with a broadly diverse student population. 
 

Department Contact 
for Questions 

Inquiries may be directed to: 
Professor Tomer Einat (tomer.einat@biu.ac.il) or Professor Sophie D. Walsh 
(walshs@biu.ac.il) 


