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דבר העורכת
לפניכם הגיליון החמישי של המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן .בגיליון זה תוכלו להתרשם מהפעילות
המחקרית והאקדמית של חברי הסגל ,הבוגרים והסטודנטים במחלקה ,וכן מפעילותם בשדה הקרימינולוגיה.
הגיליון נפתח בדיווח על כנסים ואירועים שהתקיימו בשנת תשע"ח במחלקה ,והרצאות אורח במסגרת סמינרים
מחלקתיים של מומחים מתחומים שונים כמו שופטים ,חוקרי משטרה ועוד ,אשר הציגו את משנתם בפני הסטודנטים
ובפני אנשי הסגל .השנה התקיים כנס ייחודי לציון ארבעים שנה לקרימינולוגיה הקלינית.
ברכה מיוחדת נשלחת מהמחלקה אל ד"ר מלכה אלק ,אשר יצאה השנה לגמלאות .בגיליון מופיע מידע על יום העיון
שנערך לכבודה.
ברכות נשלחות מעל דפי גיליון זה גם לפרופ' גלית נהרי ,שקודמה לדרגת פרופ' חבר .ברכות גם לזוכים במענקי מחקר,
מלגות ופרסים ,ולמקבלי תואר דוקטורט והצטיינות רקטור ודיקן .בהמשך מפורטים פעולות המחקר וההוראה בזירה
הבין-לאומית ושיתופי פעולה עם השדה.
הגיליון מסתיים באינפוגרפיקה על פרסומי המרצים במחלקה ,בשנתיים האחרונות.
תודה לכל חברי המחלקה על שיתוף הפעולה בהוצאת עלון זה ,תודה מיוחדת לד"ר יעל אידיסיס על העזרה והליווי
בעריכת העלון ,ולפרופ' נתי רונאל על הערותיו הבונות.

בברכת המשך עשייה פורייה ושיתופי פעולה,
שרונה אמיתי ,מידענית
עורכת
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דבר ראש המחלקה

דבר ראש המחלקה
חגגנו לאחרונה במחלקה  40שנה לייסוד המקצוע והמגמה שלנו לקרימינולוגיה קלינית .מייסד המקצוע
והמגמה ,פרופ' פטר סילפן ,כתב מאמר לפני  40שנה ,המציג את הקרימינולוגיה הקלינית בארץ .המאמר
פורסם ב 1976-בכתב העת International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology

והוא מצייר תמונת מצב בין השנים  ,1976-1971כאשר ב 1971-המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטת תל-אביב
מחליט לאפשר הכשרה מקצועית בעבודה עם עבריינים .עבודה חלוצית זו זוכה לתמיכה של עורכת כתב העת,
שכותבת בהערת עורך בסוף המאמר שהיא ,לדבריה" ,מאוד סימפטית למטרת המחברים לפתח קרימינולוגיה
קלינית" ,והיא מסיימת בכותבה ש"הפרויקט הישראלי הוא התחלה חשובה" .פרופ' סילפן מציין במאמר זה
ש"קשה לתרגם תאוריות כלליות בקרימינולוגיה למושגים קליניים"  -ולדעתי ,גם היום קיים קושי כזה ,כיון
שאותם קרימינולוגים ,שלאו דווקא נמצאים במחלקה לקרימינולוגיה שלנו ,שמדברים במונחים של "תאוריה
קרימינולוגית" ,הם מנותקים מהפסיכולוגים ,שמדברים במונחים של "תאוריה פסיכולוגית" לעבריינות ולסטייה.
אולם ,פה ושם אנו כן מוצאים גישור בין התחומים .חוקרות וחוקרים של המחלקה מפרסמים בכתבי עת גם
של קרימינולוגיה וגם של פסיכולוגיה (וגם של תחומים אחרים) ,והדבר מבטא היטב את האופי המיוחד של
המחלקה ,שנמצאת בפקולטה למדעי החברה (ולא בפקולטה למשפטים) .להלן רשימה חלקית של כתבי עת
בהם פרסמנו מאמרים ב( 2019-2018-המקור הוא  ,Web of Scienceוהחיפוש הוא לפי המחלקה
לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן; סה"כ  31פרסומים):
אותו כתב העת שהוזכר לעילInternational Journal of Offender Therapy and Comparative ,
 ,Criminologyשבו פורסמו ארבעה מאמרים השנה של חוקרים שלנו; ומגוון של כתבי העת החולשים על
התחומים של קרימינולוגיה ופסיכולוגיה ,וביניהם:
Applied Cognitive Psychology; Cogent Psychology; Criminal Justice and Behavior; Frontiers in
Psychology; Journal of Adolescence; Journal of Applied Research in Memory and Cognition; Journal
of Creative Behavior; Journal of Drug Issues; Legal and Criminological Psychology; Psychiatry
Research; Psychological Trauma.

בהינתן מגוון כזה של פרסומים במדעי החברה ,לא פלא שסטודנטים מגישים מועמדות ללמוד אצלנו .נייחל
לעצמנו המשך צמיחה בשנה הנוכחית!

פרופ' יוסי גליקסון
ראש המחלקה
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ימי עיון וכנסים

מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ח
קרימינולוגיה קלינית בישראל  -יום עיון לציון  40שנה לייסוד המקצוע
והמגמה לקרימינולוגיה קלינית וכנס בוגרים
בתאריך  17בינואר  2018ערכנו יום עיון וכנס בוגרים לציון  40שנה
להקמתה של המגמה לקרימינולוגיה קלינית כאן במחלקה .המגמה
הוקמה בשנת  1978ביוזמתו של פרופ' פטר סילפן ,פסיכיאטר משפטי,
שעמד אז בראש המרכז לבריאות הנפש שליד שב"ס ,ועל-ידי פרופ'
ישראל נחשון ,שעמד בראש המחלקה הצעירה לקרימינולוגיה.
הכנס נפתח בדברי ברכה של דקן הפקולטה ,פרופ' יוסי דויטש ,ראש
המחלקה לקרימינולוגיה ,פרופ' יוסי גליקסון ,וראשת האגודה
לקרימינולוגיה קלינית בישראל ,גב' רוני בנצור.
את החלק הראשון פתח פרופ' סילפן בדברים ״הארות מפנקסו של האב המייסד״; לאחריו הציגה ד"ר יעל אידיסיס
את המחקר שערכה ביחד עם ד"ר ליאור כהן-רז בנושא ״מבט אמפירי על דימויים עצמיים של קרימינולוגים קליניים״;
חתמה את חלק זה הרצאתו של מר יגאל ורדי ״מבט חדש על פסיכופתיה״.
בחלק השני נכללו שלוש הרצאות :ד"ר דיויד כהן וגב' מרב
בוקשיצקי הרצו על ״קרימינולוגיה קלינית והערכת מסוכנות:
התפתחות המקצוע במקביל להתפתחות המקצועית״; מר דוד
פוטיק הרצה על ״אש הולכת איתי :הפרעת דחק בתר-חבלתית
והתנהגות אנטי חברתית״; ד"ר רותם לשם חתמה חלק זה
בהרצאה בנושא ״מבט נוירוקרימינולוגי על התנהגויות בסיכון:
בין המעבדה לקליניקה״.
לכנס הוזמנו תלמידי המגמה לאורך השנים ,ומוריה והגיעו למעלה מ 200 -אורחים.

הכנס המוצלח נחתם בדברי סיכום של ראש המגמה ,ד"ר ליאור כהן-רז.
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ח
ד"ר מלכה אלק ,פרישה לגמלאות
ד"ר מלכה אלק ,מורה בכירה במחלקה ,פרשה השנה לגמלאות .אירוע זה צוין ביום עיון מרגש ,מעשיר וחגיגי באולם
בק ,בתאריך  16במאי  ,2018בנוכחות בני משפחה ,קולגות ,חברי סגל מנהלי ואקדמי וסטודנטים בהווה ובעבר.
ביום העיון נשאו דברים וברכו :פרופ' אורי תימור ,פרופ' יוסי גליקסון ,ראש המחלקה; גב' חניט אבן חן ,יו"ר
הקרימינולוגים השיקומיים; גב' מלכה אור-חן ,סגנית מנהלית
לראש המחלקה לשעבר; ונציגי המשפחה.
פרופ' נתי רונאל הרצה בנושא "שיקום בדרך הסליחה"; כן הרצו
סטודנטיות לשעבר של ד"ר אלק :גב' נלי מיכאלי ,בנושא ""סח"י
כבוד"  -מקומם של מעשי חסד ונתינה בסתר בקרב נוער בסיכון
והשפעותיהם על חייהם"; גב' עדי ענבר ,בנושא "החוויה העצמית
של נשים שאובחנו כסובלות מהפרעת אישיות גבולית"; גב' ליבי
טבק ,בנושא "מיפוי גורמי החוסן הקשורים לשינוי משמעותי בקרב
חיילות מאוכלוסיות סיכון ("איתן") על פי תפיסתן הסובייקטיבית".

למלכה!
נתרמנו ממך מאוד לאורך השנים ,הידיעה שאם נצטרך אותך  -תמיד
תהיי שם בשבילנו ,הבית הפתוח והמזמין והחיבוק החם .כל אלה הולכים
איתנו ונטועים בנו ,באופן מודע ובלתי מודע ,בכל אשר נלך .מאחלים
לך ברכות לקראת פעילויות אחרות ומשמעותיות שבוודאי תתפני אליהן.
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ח
יום העיון השנתי לרגל הופעת גיליון  19של צוהר לבית הסוהר
 עבירות ועונשים בישראלביום ד'  14.3.2018התקיים באולם ננוטכנולוגיה של אוניברסיטת בר-אילן יום העיון
השנתי לרגל הופעת הגיליון החדש של "צוהר לבית הסוהר  -עבירות ועונשים בישראל"
 גיליון מס' .19ביום עיון זה התקיימו שלושה מושבים ,בהתאם לשלושת התחומים העיקריים שבהם
עוסקים המאמרים בגיליון זה :עתיד הכליאה בארץ ,טיפול ושיקום בכלא ,ותכניות
שיקום לאחר השחרור מהכלא.
במסגרת המושב הראשון התקיים דיון נוקב בסוגית ההתמודדות עם בעיית הצפיפות
בכלא הישראלי ,וזאת בעקבות הפסיקה של בית המשפט העליון מתאריך 13.6.2017

שקובעת שיש להגדיל תוך שנה וחצי את שטח המחיה של כל אסיר ל 4-ממ"ר לפחות.
הדובר המרכזי בדיון היה סגן נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) ,השופט אליקים רובינשטיין ,שזו הייתה פסיקתו
האחרונה לפני שפרש לגימלאות .בדיון הער והמרתק השתתפו גם גונדר אילן מלכא ,ראש אגף המטה בשב"ס ,מפקד
להב  433במשטרה (בדימוס) וכן העיתונאי ג'וש בריינר ,כתב המשטרה בעיתון הארץ.
במושב השני הציגו מחקרים ונשאו דברים :הדוקטורנטית מהמחלקה נועה זאבי על פרוייקט התיפוף בכלא שטה; גנ"מ
לבנה לוי מפקדת כלא חרמון ,על תכנית הויפאסנה בכלא זה ופרופ' נתי רונאל שהתייחס לתכנית זו; סג"ד ד"ר
רוברט אפשטיין הציג את המחקר שעוסק בטיפול בעברייני מין מכחישים ,יחד עם דביר עיר-שי ונטע הבל; ד"ר יעל
אידיסיס הציגה יחד עם ד"ר אורית רזפורקר מחקר בנושא "על אחת כמה וכמה :ייחוסי חומרה וייחוסי פחד למעורבות
באונס קבוצתי כקורבן או כתוקף בקרב נערות ונערים".
במושב השלישי הציגו ד"ר מיכל מורג וד"ר אלי תימן את מחקרן על השיקום התורני של אסירים משוחררים; ד"ר
רותם אפודי הציגה את המחקר על שילוב תעסוקתי של אסירות משוחררות ,שערכה יחד עם פרופ' אפרת שהם
והדוקטורנטית אירית אדמצ'וק .חתמה את יום העיון ר/כ ד"ר אורית אפל ,ראש תחום פיתוח ארגונטי בשב"ס,
שהרצתה בנושא תפיסת צדק תהליכי והתנהגות אזרחית ארגונית.
אולם ההרצאות היה מלא לכל אורך שעות יום העיון .בין האורחים שהגיעו היו ראשי מחלקות לקרימינולוגיה בהווה
ובעבר מאוניברסיטאות ירושלים ,תל-אביב ואריאל.
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הכנס השנתי של האגודה לקרימינולוגיה קלינית
בנושא התנהגויות סיכוניות של ילדים ונוער
Risk behaviors among children and youth
הכנס התקיים בחודש מאי  .2018ההרצאות הקיפו מגוון אספקטים של נושא חשוב זה .הרצאה בנושא "ראייה מערכתית
בטיפול בנוער עם התנהגות מסכנת בפנימייה פוסט אשפוזית" על ידי עדי אנג'ל ,קרימינולוגית קלינית ,מנהלת פנימייה
פוסט אשפוזית קצה "בית אקשטיין" .הרצאה מרכזית בנושא "כשל ההורות" על ידי ד"ר שולמית בלאנק ,פסיכיאטרית
ורופאת ילדים ,מנהלת מרכז "בני ארזים" .הרצאה בנושא "עבודה עם ילדים ונוער סיכון במגזר הערבי  -פסיכופתולוגיה
והתנהגות מסכנת" על ידי ,ד"ר זיאד מסאלחה  ,פסיכולוג קליני ,קרימינולוג קליני ,מנהל מרכז חירום לילדים בסיכון,
מרצה במכללת בית ברל ,והרצאה בנושא "מפגש בעין הסערה :הסיכון שבהעדר ׳סכנה נראית לעין׳  -תיאור טיפול
בנערה נפגעת טראומה מינית בילדות" על ידי איילה מסטי הזמי  ,קרימינולוגית קלינית העובדת באגודה להגנת הילד
ובקליניקה פרטית.
הכנס השנתי מהווה – מעבר לחשיבות ההתעדכנות המקצועית והלמידה – גם הזדמנות למפגש עמיתים ,החלפת
חוויות וקירוב לבבות .הכנסים השנתיים של הקרימינולוגים הקליניים המתקיימים מדי שנה באביב ,פתוחים לכל איש
מקצוע המתעניין בנושא וכן לקהל הרחב.
הכנס הבא יתקיים בתאריך  1.5.19במרכז הרפואי תל אביב (איכילוב).
יו"ר האגודה ,גב' רוני בנצור

כנס בנושא זכויות אסירים  -הדין ופסיקת בתי המשפט
בתאריך  9בנובמבר  2017נערך כנס על זכויות אסירים .הכנס אורגן על-ידי פרופ' תומר עינת בשילוב אנשי
הסניגוריה הציבורית .סגן נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) ,השופט אליקים רובינשטיין ,נשא דברים לזכרה
של שרי רובינשטיין-מנדל ,והרצה בנושא "חומות הכלא אינן מפרידות בין העציר לבין כבוד האדם".
עו"ד עביר בכר הנחה את פאנל הפתיחה בנושא "על זכויות ופריבילגיות בין כותלי הכלא"; הפאנל נערך
בהשתתפות :אמי פלמור ,מנכ"לית משרד המשפטים; ד"ר רון שפירא ,נשיא בית המשפט המחוזי ,חיפה; עו"ד
יעל עצמון ,מפרקליטות מחוז מרכז; ד"ר עו"ד סיגל שהב ,מרכזת הקליניקה הפלילית במרכז האקדמי למשפט
ועסקים; וד"ר נתנאל דגן ,עוזר משפטי בבית המשפט העליון .עו"ד מיה רוזנפלד מהסניגוריה הציבורית ופרופ'
תומר עינת מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן הרצו בנושא "עתירות אסירים – אפקטיביות ההליך
המשפטי"; עו"ד רענן גלעדי ,הרצה בנושא "כלי פיקוח ואכיפה אזרחיים לשמירה על זכויות אסירים״.
את פאנל הסיכום בנושא "זכויות אסירים  -פנינו לאן?" הנחתה ד"ר חגית לרנאו ,המשנה לסניגור הציבורי הארצי
בסנגוריה הציבורית .בפאנל השתתפו :ח"כ דודי אמסלם ,יו"ר ועדת הפנים בכנסת; השופט ד"ר גרשון
גונטובניק ,בית המשפט המחוזי ,תל-אביב-יפו; עו"ד יוכי גנסין ,תג"ד ,היועצת המשפטית ,שירות בתי הסוהר;
עו"ד ענבל רובינשטיין ,לשעבר הסניגורית הציבורית הארצית; ואביגדור פלדמן ,עו"ד.
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מה היה לנו השנה? פעילות המחלקה בשנת תשע"ח
פורום צדק מאחה
פורום "צדק מאחה" ראה לנכון לקבץ אנשי אקדמיה ,שופטים ,אנשי שב"ס ואנשי רש"א ,חברים בארגונים ״קד"ם״,
״בצדק״ ו-״מוזאיקה״ ועוד בעלי עניין בהליך זה ,וכל זאת כדי להעלות לדיון את חשיבותו של "צדק מאחה" .בוועדה
המארגנת של הפורום חברים פרופ' נתי רונאל ,פרופ' אורי תימור ,פרופ' אורי ינאי ,גב' דליה טאוב וגב' עדנה
פכט.
בשנת  2018-2017התקיימו שלושה מפגשים :המפגש הראשון התקיים כחלק משבוע הצדק המאחה באירופה,
והעלה שוב את הפורום לתודעה עם הנושא "סוגיית שילוב גישת צדק מאחה בבתי הסוהר ובפעילות השיקום לאחר
השחרור" .במפגש זה הוקרן סרט (בתרגומה של הגב' דליה טאוב) ,אשר הציג מקרה בו אישה שנפגעה מינית
ומתה ,וביוזמת ארגון "צדק מאחה" נוצר מפגש בין משפחות הרוצח והנפגעת .לאחר הסרט התקיים דיון עם הקהל;
במפגש השני דיברו עו"ס אפי ברוור והעו"ס ורדה רפפורט ,אשר סיפרו בהרחבה על תכנית קד"ם בשירות המבחן
לנוער ובסוגיית עיגון תכנית קד"ם בחקיקה; המפגש השלישי והמסכם של השנה ,דיבר על ״צדק מאחה לקראת
השתלבות מחדש" .במפגש זה הוקרן סרט קצר על חשיבות  .REENTRYהסרט מראה את נקודת מבטם של אסירים
אשר ישבו שנים רבות בכלא ואופן התמודדותם בחזרה לקהילה ,החל מקבלה במשפחה דרך התמודדות של
טכנולוגיה וחיי היום יום בקהילה .הדוברים ביום זה היו עו"ד ד"ר דניאלה ביניש ,מנהלת תכניות משפט וקהילה
ג'וינט – אשלים אשר דיברה על זווית חדשה להליכים פלילים .דוברת נוספת הייתה כב' השופטת זיוה הדסי
הרמן ,נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב(בדימוס) .כמו כן נשא דברים הרב פישל ג'ייקובס ,לשעבר רב
בית סוהר ,אשר דיבר על עבודתו עם אסירים.
חברי הפורום שמים להם למטרה להמשיך מפגשים אלו ולהרחיבם לציבור נוסף ,וזאת כדי להעלות לתודעה את
חשיבותו של הליך חשוב זה ,אשר יכול להביא לשינוי באופן התייחסות מערכת המשפט והחברה לנפגעים וגם
לפוגעים ,ולזרז תהליכי שינוי רגשי ,קוגניטיבי ,חברתי והתנהגותי אצלם.
להצטרפות לפורום ניתן לפנות לגב' עדנה פכט ,קרימינולוגית חברתית-שיקומית ,בדוא"לepecht@gmail.com :

פורום למחקר איכותני  -פל"א
המחלקה לקרימינולוגיה ,ביוזמת ד"ר משה בן סימון ,פתחה לפני  13שנים פורום פקולטטיבי למחקר איכותני הקרוי
פל"א-פורום למחקר איכותני .במסגרת הפל"א מתכנסים אנשי סגל ודוקטורנטים מאוניברסיטאות ומכללות שונות
בישראל להרצאה חודשית מפי חוקר/ת .הפורום מאפשר הרחבת אופקים ,שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים
מאוניברסיטאות שונות .בנוסף ,הפל"א מקיים פעילות ייחודית עבור דוקטורנטים במדעי החברה במסגרת שני
קורסים למחקר איכותני מתקדם .הקורסים מיועדים לסטודנטים לתואר שלישי שהצעת הדוקטורט שלהם אושרה.
בשנים האחרונות הפורום מנוהל על ידי ד"ר משה בן סימון מהמחלקה לקרימינולוגיה בשיתוף עם פרופ' רבקה
תובל-משיח מהמחלקה לפסיכולוגיה וכן בשיתוף עם ד"ר אוהד גילבר מבית הספר לעבודה סוציאלית וגב' נועה
טל-אלון ,דוקטורנטית מבית הספר לחינוך.
להצטרפות לפל"א ניתן לפנות לד"ר אוהד גילבר בדוא"לhotmail.com@ogilbar :

8

אירועי התואר הראשון והשני

אירועי התואר הראשון והשני בשנת תשע"ח
זה מספר שנים מתקיים סמינר מחלקתי לתלמידים ולסגל המחלקה שבו מתארחים מרצים מתחומים שונים ומגוונים.
במהלך השנה התארחו:

קולוקוויום לתואר הראשון בריכוזה של ד"ר עדה יורמן
עו"ד ענבל רובינשטיין ,הסניגורית הציבורית הארצית לשעבר ,בנושא הסניגוריה הציבורית בישראל
נציגי תוכנית "שוהם" של משטרת ישראל לגיוס סטודנטים מצטיינים
הרצאתו של רוני לייבוביץ" ,האופנובנק" ,בנושא הישרדות
העיתונאי עמרי אסנהיים ,חבר מערכת התוכנית עובדה ,בנושא פרשת שמעון קופר המכונה "האלמן הכפול"
עו"ד שירי גל רוט וגב' נועה מילמן ,בית המשפט הקהילתי בתל-אביב ,בנושא בית המשפט הקהילתי

המגמה העיונית
ניצב משנה אשירה זמיר ,ראש מאגר ה  ,DNAהמחלקה לזיהוי פלילי ,המטה הארצי ,משטרת ישראל ,בנושא
חטיבת הזיהוי הפלילי  DNAפורנזי
ד"ר לימור עציוני ,דיקנית בית הספר למשפטים ,מכללת שערי משפט ,בנושא רצח ילדים בידי הוריהם
רב ניצב בדימוס דודי כהן ,מפכ"ל המשטרה לשעבר ,בנושא משטרה ,חברה ומדינה
ד"ר חגית לרנאו  ,המשנה לסניגור הציבורי הארצי ,בנושא כליאה ושיקום עוברי חוק :מבט ביקורתי
תת ניצב בדימוס זיוה אגמי כהן ,בנושא סטייה של אישי ציבור

המגמה החברתית שיקומית
עו"ד שרון טויס ,דוקטורנט במחלקה ,שהציג מחקר מרתק שערך בדרום תל-אביב באזור התחנה המרכזית
בנוסף התארחו ,בוגרי המגמה אשר הציגו ממצאים מעבודת המחקר שלהם או הציגו את מסגרות העבודה בהן הם
עובדים כיום ותיארו כיצד הם מיישמים את מה שלמדו במגמה:
אורנה לוגסי הציגה את עבודתה במחלקה לפסיכאטרייה משפטית בבאר שבע
יעל לוי הציגה את ממצאי עבודת ה-מ.א .שערכה על נשים שחוו תקיפה מינית ובחרו להתנדב במרכזי תקיפה מינית
ידידיה סנדמן הציג את תפקידו כרכז בעמותת דיאלוג המסייעת למתמודדים עם בעיות נפשיות
מורן דוידיאן הציגה את עבודתה כקרימינולוגית שיקומית במרכז התחלה חדשה לעוברי חוק
בנוסף ,עו"ד ד״ר כרמית קלר-חלמיש הציגה את הליך הצדק המאחה
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אירועי התואר הראשון והשני בשנת תשע"ח
המגמה הקלינית
מרי אדיבי אזר ,הרצתה בנושא "אחזקת מתמכרים באמצעות מתאדון"
אורלי גולובטי ,הרצתה בנושא "סוגיות בעבודה עם נוער עם בעיות בקהילה"
סמנטה גרין ,הציגה 'מקרה' של אישה עם הפרעות מורכבות בהתנהגות ובאישיות
ראובן עזאני שוחח בשני מפגשים על עבודה עם נוער בעל אינטליגנציה מונמכת
ד״ר רוסטיק ברשדסקי שוחח על הנושא "הקרימינולוג הקליני במוסד הרפואי"
אירנה סלבוטסקי צוקרמן שוחחה על הנושא "הקרימינולוג הקליני במיון ובאבחון בשב"ס"
הגר מנטל כהנא הציגה 'מקרה' מעבודתה בעמותת הדרך שבחיפה
מוריה מלכה סיסו הציגה את עבודתה כקרימינולוגית קלינית במרכז לפסיכיאטריה בבאר שבע
הילה דרורי הציגה 'מקרה' מעבודתה במכון ארגמן שבתל אביב
יחיעם שרלו שוחח על מסגרות וסוגיות להתערבות ביחס לנוער בסיכון
בתאריך  2במאי  2018ערכה המגמה מפגש של תלמידי המגמה ומוריה עם בני משפחה של המוסמכת אביגיל
יונס ז"ל .לצד דברים לזכרה ,התארח במפגש גם הרב ד"ר שרון שלום ששוחח על היבטים שונים בהווייתם של
בני קהילת ביתא ישראל כאן.
בתאריך  9במאי  2019התארחו תלמידי המגמה ביום העיון השנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה קלינית
שנערך במרכז הרפואי איכילוב בתל-אביב.

המגמה המחקרית ,דוקטורנטים ,וסגל
תלמידי המגמה המחקרית משתתפים בקולוקוויום המחלקתי ,יחד עם חברי הסגל ותלמידי התואר השלישי .בשנה
זו שמענו את הרצאותיהם של:
מרצה אורח לרי ריי ,פרופ' לסוציולוגיה באוניברסיטת קנט שבאנגליה בנושא"Shame and the City-the effective :

"politics of rioting
מרצה אורח  ,Dr. Michael Proeveמרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה שבאוניברסיטת אדלייד שבאוסטרליה
בנושא"Offender rehabilitation in Australia-traditional practice, positive criminology and new possibilities" :

אחת לשנה דוקטורנטים במחלקה מציגים את מחקריהם במסגרת הקולוקוויום .השנה הציגו:
שרון טויס בנושא :יהודים וערבים במערכת המשפט הפלילי :ביטול הרשעה בפלילים
ניר רוזמן בנושא :גורמים ממתנים להטיה בין קבוצתית בהערכת אמינות של הצהרות אליבי
נועה זאבי בנושא :תיפוף אפריקאי ככלי טיפולי בקרב אסירים
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גם השנה ,זו השנה העשרים ברצף ,הוענקה מלגה ע"ש פרופ' יונה כהן ז"ל ,במסגרת הקולוקוויום המחלקתי.
המלגה מוענקת מדי שנה על-ידי משפחת כהן ,לסטודנט או סטודנטית מעוטי יכולת הלומדים במחלקה .במסגרת זו
הרצתה דוקטורנטית המחלקה ,שרי הראל ,בנושא "אישיות ,התאמה בין אישית ומוטיבציה להורות" ,והציגה את
מחקרה שעוסק בסוגיית הבחירה בהורות וסוגיית הבחירה באל-הורות ואת מקומה של האישיות בבחירה הזו.

סיורים
תלמידי שנה ג' בתואר הראשון יצאו לסיור בבית המשפט הקהילתי בתל-אביב ,במסגרת הקורס "סטייה חברתית".

בשנת תשע"ח נערכו במגמה השיקומית שלושה סיורים ויציאה משותפת של תלמידי המגמה להצגה.
בסמסטר א' -יצאו הסטודנטים לסיור בדרום תל-אביב והתארחו בסלעית ,דירת חרום לנשים בזנות ובעמותת
יזהר ,עמותה המשתייכת לאסכולת צמצום הנזקים משימוש בסמים אשר מפעילה שירותים של חלוקת מזרקים,
בגדים ומזון למשתמשים בסמים ולחסרי בית.
בסמסטר ב' יצאו הסטודנטים לסיור בקהילה הטיפולית רטורנו  -ברטורנו מופעלת תפיסה טיפולית הוליסטית
וקהילתית מלווה בשיטת  12הצעדים עם מגוון רחב של שיטות טיפול בהתמכרויות ,כולל קבוצות טיפוליות ,טיפול
אישי ,מאמנים אישיים ,DBT ,רכיבת סוסים טיפולית ,טיפול באמצעות בעלי חיים ,סדנאות העצמה ,ועוד.
סיור שלישי שנערך במגמה השיקומית הוא הסיור לכלא חרמון .כלא חרמון הוא כלא טיפולי בו מרצים
מאסר אסירים בתהליך שיקום מסוגים שונים של עבריינות .כלא זה הוא ייחודי הן בדגש השיקומי ובמנעד הרחב
של קבוצות טיפוליות המתקיימות בו והן בעיצובו הארכיטקטוני בעל האופי האזרחי.

במגמה העיונית נערכו שני סיורים ,האחד לבית המשפט הקהילתי בתל-אביב ,במסגרת הסיור נערכה שיחה עם
רכזת בית המשפט הקהילתי ,עו"ד שירי גל רוט ועם כבוד השופט שמואל מלמד; הסיור השני למרכז הלאומי
לרפואה משפטית באבו כביר .בסיור זה התקיימה שיחה עם ד"ר חן קוגל ,מנהל המכון.
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פרופיל מחקרי  -ד"ר משה בן סימון
כמי שגדל במחלקה לקרימינולוגיה ועוסק גם בתרפיה במוסיקה,
תחומי המחקר שלי משלבים בין מוסיקה ותוקפנות/קורבנות זאת
לצד עיסוק חקר הקורבנוּת (ויקטימולוגיה) כתחום נפרד.
מוסיקה וקרימינולוגיה/ויקטימולוגיה
במסגרת תחום מחקר זה ,אני עוסק בשילוב ייחודי שבין עולם
הקרימינולוגיה לעולם המוסיקה .כך לדוגמה ,מחקר שנעשה עם
התזנטית גב' אורטל אדרי ,מציג לראשונה את משמעות
המוסיקה בעולמם של אסירים .מחקר זה כולל את הזווית
האישית של משמעות המוסיקה בחייו האישיים של האסיר וכן את
הזווית הבין-אישית – בין אסירים החולקים את אותו תא ובין
אסירים לסוהרים .מחקר נוסף בתחום נעשה ביחד עם הסטודנט
לתואר השני מר ג'פרי לוזון ,אשר סקר את התפקידים השונים שיש למוסיקת ראפ בקרב כנופיות בארה"ב .עוד מחקר עם
התזנטית גב' שרונה שאול בשיתוף עם אנשי סגל בבית החולים הפסיכיאטרי כפר שאול ,בחן את ההשפעה החיובית שיש
למוסיקה מרגיעה בסביבה בעלת פוטנציאל חריף לאלימות – מחלקה סגורה בבית החולים .מחקר זה ממשיך את הקו בו
התחלתי לפני כמה שנים העוסק בבחינת השפעתה של מוסיקה מרגיעה על אסירים .כיום אני מנחה לדוקטורט את גב'
נועה זאבי ,תרפיסטית במוסיקה ,הבוחנת את השפעת ההשתתפות של אסירים בסדנאות לתיפוף קבוצתי .הממצאים
יפורסמו בעתיד הקרוב .ניתן לצפות במעט מפעילות התיפוף בכלא בקישורית הבאה:
https://vimeo.com/260193062/cab02d3f2a

ויקטימולוגיה – חקר קורבנות
כיוון מחקרי נוסף שבו אני מתמקד עוסק בקורבנוּת (ויקטימולוגיה) .מדובר בענף מרכזי בתחום הקרימינולוגיה השם דגש
על הקורבן וזכויותיו כחלק מסצינת הפשיעה .בהקשר הזה פרסמתי עם קולגות מחקרים בתחום של קורבנות טרור וקורבנות
דור שני לשואה .כמו-כן ,התמזל מזלי לפרסם מספר מאמרים עם פרופ' זהבה סולומון מאוניברסיטת תל-אביב ,חוקרת בעל
שם בין-לאומי בתחום הטראומה ,על הצלקות אותן נושאים פדויי שבי ובני משפחותיהם .מחקר נוסף בו עסקתי לאחרונה
בחן את הטיפול בבני נוער עקורי גוש קטיף .המחקר הדגיש את התרומה החשובה של הקהילה בתהליך השיקום .לבסוף,
תרומה תיאורטית לתחום הו ויקטימולוגיה ניתן לראות במאמר המתאר קורבנוּת כהעדר חמלה עצמית אשר פורסם בכתב
העת היוקרתי .Aggression and Violent Behavior
פעילות במהלך שנת שבתון
במסגרת שנת השבתון ממנה חזרתי לאחרונה באוניברסיטת קיימברידג' (אנגליה) ,הייתי מעורב בשני פרויקטים מחקריים.
המחקר הראשון בוחן שיקום אסירים לשעבר באמצעות מוסיקה במסגרת עמותה בלונדון ששמה The Irene Taylor Trust

(לפרטים נוספים  .)/https://irenetaylortrust.comמטרת העמותה היא לשקם אסירים בפועל ואסירים לשעבר באמצעות
מוסיקה .העמותה מפגישה בתוך אולפן הקלטות מוסיקאים ואסירים לשעבר ובמשך שבוע ימים הקבוצה יוצרת מוסיקה
כאשר בסוף התהליך מופק דיסק .בהמשך ,הקבוצה מופיעה מול הקהילה המקומית .הפרויקט השני שעומד להתחיל בימים
אלו מבקש לבחון את השפעת ההשתתפות במקהלה המשלבת בני נוער יהודים ופלסטינים בעיר ירושלים.
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:מבחר פרסומים אחרונים
Lozon, J., & Bensimon, M. (2017). A systematic review on the functions of rap among gangs. International
Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 61(11), 1243-1261.
Bensimon, M., Bodner, E., & Shrira, A. (2017). The emotional impact of national music on young and older adults
differing in posttraumatic stress disorder symptoms. Aging and Mental Health, 21(10), 1090-1098.
Shrira, A., Ayalon, L., Bensimon, M., Bodner, E., Rosenbloom, T., & Yadid, G. (2017). Parental post-traumatic
stress disorder symptoms are related to successful aging in offspring of Holocaust survivors. Frontiers in
Psychology, 8, 1-12.
Bensimon, M. (2017). Victimization in light of self-compassion: Development towards communal compassion.
Aggression and Violent Behavior, 35, 44-51.
Edri, O., & Bensimon, M. (2018). The role of music among prisoners and prison staff: A qualitative research
study. European Journal of Criminology.
Bensimon, M., Shaul, S., Div. S., Sandler, L., & Teitelbaum, A. (2018). Patient–centered approach in closed
psychiatric wards: The curative power of relaxing music chosen by patients. Israel Journal of Psychiatry,
55(2), 55-58.
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פרופיל מחקרי – פרופ' סופי וולש
כחוקרת ופסיכולוגית קלינית אני מנסה להבין את התהליכים הנפשיים של
אוכלוסיות בסיכון .אני מתעניינת הן בתהליכים פנימיים של הפרט והן בתהליכים
משפחתיים ופסיכו-חברתיים .בשנים האחרונות ,מוקד המחקר שלי היה מעורבות
בשתייה ,אלימות ועבריינות בקרב בני נוער עולים מחבר העמים ומאתיופיה .מאחר
שנערים אלו מדווחים על יותר שימוש באלכוהול ובמעורבות באלימות ויש להם
יותר תיקים פליליים מאשר ייצוגם באוכלוסייה ,אני מנסה להבין את הגורמים לכך.
בפרט אני חוקרת את החוויה של אפליה נתפסת בקרב צעירים אלו ומנסה להבין
איך החוויה של להיות לא רצוי ומופלה קשורה למעורבות בהתנהגויות סיכון.
תיאוריות פסיכולוגיות מדברות על ההשפעה "המכרסמת" של אפליה ,על החוויה
של ניכור וחוסר שייכות שהיא מעוררת ועל ההשפעות השליליות בקרב צעירים
מקבוצות מיעוט שחווים אפליה .צעירים שחווים אפליה מקבלים את המסר
שהחברה לא רוצה אותם ושהם מוגבלים מבחינת השאיפות שהם יכולים להשיג .המחקרים מראים כי צעירים שחווים
אפליה מרגישים תחושות של ניכור שמחלחלות פנימה בתוך הנער הצעיר ומביאות לפגיעה בערך ורווחה נפשית
ירודה.
בנוסף ,אני בודקת אילו משתנים יכולים לרפד או לרכך את חווית האפליה .מתוך פרספקטיבה של חוסן אני בודקת
איך זהות ישראלית וזהות אתנית (אתיופית /רוסית) יכולה למתן את חווית האפליה ומוצאת שככל שצעירים מדווחים
על זהות ישראלית וזהות אתנית חיובית וחזקה ,הדבר ממתן או מחליש את ההשפעה של אפליה .בנוסף אני מוצאת
שתמיכה והשגחת הורים ותמיכת מורים גם כן מחלישות את ההשפעות השליליות של אפליה .המחקר מאפשר לנו
פתח להתערבות .דרך תכניות התערבות שיכולות לחזק את מקומם של ההורים ,לעזור לבני נוער לגבש זהות חיובית
וחזקה ולתת להם כלים להתמודד עם גזענות בדרך זו .אנחנו עשויים להוביל להפחתה במעורבות בהתנהגויות סיכון.
כמובן אם היינו יכולים להוריד את רמת הגזענות בישראל היה עוד יותר טוב!
בהמשך למחקרים אלו ,יחד עם השותף שלי באוניברסיטת תל אביב ד"ר יבגני טרטקובסקי ,אנחנו בודקים מה משפיע
על התפיסה של אנשים כלפי מהגרים .באמצעות מודל חדש שפיתחנו אנחנו בודקים מה גורם לאנשים לראות מהגרים
כאיום ומה ,לחילופין ,יכול לגרום להם לראות את הרווחים ו/או את התרומה שקבוצות חדשות יכולות להביא לישראל.
עולים ,עובדים זרים ומבקשי מקלט יכולים לתרום לחברה הן דרך המשאבים שהם מביאים וגם דרך התרבות החדשה.
אך אנחנו לא נוטים להדגיש את הרווח שיש לחברה .בשני כיווני המחקר שלי אני מקווה שדרך הבנת המנגנונים
שמביאים לקונפליקטים בין קבוצות או להפנמה של תחושות שליליות בקרב בני נוער ,אנחנו יכולים להשפיע על
אוכלוסיות פגיעות בחברה ולהתקדם לחברה יותר מקבלת ורב-תרבותית.
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ניצן הירש ,בוגרת המגמה הקלינית בתואר השני
קרימינולוגית קלינית בבית חולים אברבנאל
ספרי לנו בבקשה על עיסוקך ופועלך כקרימינולוגית קלינית .אני עובדת בעיקר
בטיפול ואבחון של פוגעים מינית עם הפרעות נפשיות או מוגבלויות אחרות (הפרעות
אורגניות ,הפרעות תקשורת והנמכה קוגניטיבית).
איך הגעת לעיסוק זה? במהלך הלימודים בתואר השני עשיתי פרקטיקום בטיפול
בפוגעים .בחרתי ללכת לתחום דווקא מתוך איזו שהיא רתיעה וקושי להבין איך מגיעים לפגוע מינית ,סוגיה שרציתי ליישב
עם עצמי .עם סיום הלימודים התפנתה משרה בבית חולים אברבנאל שכללה ,בין היתר ,גם טיפול פרטני וקבוצתי
בפוגעים .באותה תקופה הרבה מהפניות היו של מטופלים עם הנמכה קוגניטיבית וכמובן הפרעות נפשיות ,שלא מצאו
מענה במקומות טיפוליים אחרים בגלל הקושי שלהם להשתלב בקבוצות טיפוליות סטנדרטיות .מצאתי שהעבודה עם
האוכלוסייה הזאת מסקרנת אותי בגלל הפשטנות היחסית מחד שבה המטופלים מתבטאים והמורכבות מאידך שטיפול
כזה מצריך ומאז נשארתי בתחום.
מה את זוכרת מחוויית הלימודים בתואר הראשון והשני? מה שזכורה לי בעיקר מחוויית הלימודים בתואר הראשון
והשני זאת הראייה הרחבה והרב-תחומית שאיתה ניגשים להבנת האדם עובר החוק .נהניתי מהגיוון שבלימודים שכללו
היבטים שונים של סוציולוגיה ,מדעי המוח ,משפטים ופסיכולוגיה ,הרגשתי שהגיוון מרחיב ומאתגר לי את החשיבה ואת
ההתבוננות במקרים הקליניי ם שבהם נתקלתי עוד במהלך ההתנסות הקלינית בתואר הראשון (בהתנדבות בעל"ם,
לדוגמא) ובפרקטיקום של תואר שני.
מה הייחוד של קרימינולוגיה קלינית בעיניך? הייחוד של קרימינולוגיה קלינית בעיני הוא ביכולת לטפל הן בתוקפנות
והן בפגיעות של האדם בו זמנית ,מבלי להירתע ,להיבהל או להפגין שיפוטיות .היכולת הזאת מחוזקת על ידי אותה ראיה
רב-מערכתית ורב-תחומית שאנחנו לומדים במהלך הלימודים ,שאיננה מתמקדת רק בגורם יחיד ומאפשרת הבנה והכלה
מעמיקה ורחבה יותר של האדם והסביבה שלו.
כיצד הידע שצברת במגמה ובתואר הראשון מסייע לך בתפקידך היום? ראשית ,הידע שלמדתי בתואר הראשון
ובמגמה לגבי פסיכופתולוגיה עוזר לי באבחון וטיפול נכון בבריאות הנפש ,זיהוי מהיר ומדויק יותר של תסמינים נפשיים
והפנייה במידת הצורך לאיזון תרופתי אצל פסיכיאטר מטפל .בנוסף ,השילוב בין הידע התיאורטי שרכשתי בתואר הראשון
סביב גורמים משפיעים על עבריינות יחד עם הכלים הפרקטיים מהתואר השני כגון כלים להערכת מסוכנות ,מסייעים לי
בהערכות לזהות גורמי סיכון וצרכים וכן להבין את הרציונל מאחוריהם.
איזו עצה את יכולה לתת לקרימינולוג בוגר תואר ראשון/שני ששואף לעבוד בתחום? ראשית הייתי ממליצה לכל אחד
ואחת שמעוניינים בתחום להיות סבלנים ולהאמין שיש לכם מה לתרום בכל מקום עבודה שאליו אתם מתקבלים .למרות
שקרימינולוגים קליניים לא מוכרים בכל מקום ,הידע והניסיון שאתם צוברים במהלך התארים הוא ייחודי ביחס לסקטורים
אחרים ואיתו אתם יכולים להצ יע התערבויות משמעותיות ואחרות .בנוסף ,הייתי מייעצת לקרימינולוג/ית בוגרי תואר
ראשון או שני לא להירתע מעבודה בבריאות הנפש ,למרות המורכבות של המערכת והמטופלים .העבודה בבריאות הנפש
חושפת אותך למגוון רחב של פסיכופתולוגיות ,הפרעות נפשיות ,הפרעות אישיות ,התנהגויות עברייניות מגוונות ועוד,
ומאפשרת עבודת צוות רב-מערכתית עם סקטורים אחרים שעוזרת לקדם את המטופל ואת הצרכים שלו .העבודה אומנם
סיזיפית לעתים ,אך מעשירה ביותר ומשם ניתן להתקדם למגוון תחומי התמחות שונים כגון התמכרויות ,אלימות ,עבריינות
מין ,ועוד.
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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 (.)ISF

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

המחלקה לקרימינולוגיה זכתה ב"ציון לשבח"
על "מצויינות בהוראה" לשנת הלימודים תשע"ח,
זו השנה השלישית ברציפות.
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ברכות

ברכות
קידום
ברכות חמות לפרופ' גלית נהרי על קידומה לדרגת פרופ' חבר.

מקבלי תואר דוקטור
ד"ר שרי הראל בהנחיית פרופ' יוסי גליקסון .נושא המחקר" :אישיות ,התאמה בין-אישית ומוטיבציה להורות"
ד"ר ליאור טל בהנחיית פרופ' יובל וולף וד"ר ליאור כהן-רז .נושא המחקר" :היבט קוגניטיבי פונקציונאלי על תפיסת
חלקה של אמונה בהצלחת טיפול על ידי מטופל ומטפל :בחינה ניסויית בסביבה טיפולית אינטגרטיבית"

מצטייני רקטור לשנה"ל תשע"ז
הדר סתיו

מצטייני דיקן לשנה"ל תשע"ז
סטרונגין אנה
פיסקרב ליזה
סלע שרון
פוניה דביר
אזולאי מאי
בלואר מגלי
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מחקר והוראה בזירה הבין-לאומית5

מחקר והוראה בזירה הבין-לאומית
ד"ר משה בן סימון הוזמן להעביר הרצאה ומספר סדנאות בתחום הטיפול במוסיקה עם קורבנות טראומה בכמה
מוקדים בהולנד.
ד"ר עדה יורמן משמשת זו השנה התשיעית מרצה אורחת על בסיס קבוע בחוג לתקשורת ולתרבות יהודית באוניברסיטת
פריז  .8במסגרת זו היא מנחה סמינר בנושא "מוטיב הקורבנות ) (victimizationכמרכיב בזהות הישראלית בעקבות
השואה".

פרופ' גלית נהרי זכתה במינוי כעורכת ראשית של כתב עת הבריטי .Legal and Criminological Psychology

פרופ' גלית נהרי העבירה סדנה בנושא גישה חדשנית לגילוי שקרים ,פרי פיתוחה ,תחת השם פוטנציאל האימות
( ,)Verifiability Approachבאוניברסיטת אמסטרדם .בנוסף ,היא נתנה הרצאות לגבי הגישה באוניברסיטאות
פורטסמות' (אנגליה) וגטבורג (שבדיה) ,וכן בבית ספר  IMTללימודים מתקדמים בלוקה (איטליה).

פרופ' גלית נהרי אירחה ,זו השנה השנייה ברציפות ,צוות ממעבדתו של פרופ' אדלרט וריי מאוניברסיטת פורטסמות'
לצורך איסוף נתונים בפרויקט מחקר משותף בתחום הפסיכולוגיה החקירתית ,שהתקיים בקרב האוכלוסייה הערבית.
במסגרת שיתוף הפעולה ,גייסה פרופ' נהרי את ניר רוזמן ,דוקטורנט במעבדתה ,בנוסף לעוזרי מחקר דוברי השפה
הערבית .פרויקט נוסף ,בהרכב דומה ,יתקיים בחודש מאי  .2019פרויקטים אלו ממומנים על ידי תקציב שהועבר
מאוניברסיטת פורטסמות' לפרופ' גלית נהרי.

בשנה החולפת ,שימשה פרופ' גלית נהרי בוחנת חיצונית לעבודת דוקטורט באנגליה ובשבדיה.

פרופ' תומר עינת העביר הרצאה לגבי הקשיים של קרימינולוג יהודי-ישראלי בזירה הבין-לאומית ,במכון לקרימינולוגיה
באוניברסיטת קיימברידג' .זאת ,במסגרת סדנה דו-יומית של חוקרים בין-לאומיים בנושא חקר בתי סוהר.
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שיתופי פעולה עם השדה5

שיתופי פעולה עם השדה
במחלקה מתקיימים קשרים מחקריים ענפים עם יחידות שרות בתי הסוהר השונות .במהלך השנה האחרונה הוזמנה
ד"ר קרן גואטה להרצאות:


ד"ר גואטה הרצתה בפני סגל הטיפול בבית הסוהר לנשים "נווה תרצה" על מחקרה בנושא "סליחה עצמית בקרב
נשים מכורות" והציגה בפני סגל הטיפול התוויות להתערבויות טיפול בנושא סליחה בקרב עוברי חוק בדגש מגדרי.



ד"ר גואטה הרצתה בכלא רימונים בהרצאה משותפת לסגל הביטחון ולסגל הטיפול בנושא אסירים שרצחו את
ילדיהם :התוויות טיפול וניהול אסירים לאור השפעתם על אקלים בית הסוהר.



בנוסף ,ד"ר קרן גואטה הוזמנה להרצאה במסגרת ה Jounal club -החודשי ביחידה לפסיכאטריה משפטית מב"ן,
הנמצא בכלא מג"ן ,בנושא מחקרה "מאסר מִ ְּכלִי שֵׁ נִי :מטה-סינתזה איכותנית של חווית הורי אסירים".

פרופ' גלית נהרי נמצאת בקשרי עבודה ענפים עם גורמי שטח בתחום הביטחון ואכיפת החוק .הנה מספר פעילויות
להמחשת שיתוף פעולה זה:
 פרופ' גלית נהרי העבירה סדנאות בנושא של הערכת מהימנות בפני קצינים מיחידות שונות של משטרת ישראל.
במקביל ,קצינים ממשטרת ישראל העבירו הרצאות ונתנו ייעוץ למחקר יישומי לתלמידי המגמה המחקרית
ודוקטורנטים ,המשתתפים בקורס "מהמעבדה לשדה ובחזרה" של פרופ' נהרי.
 פרופ' גלית נהרי השתתפה בפרויקט תלת-שנתי  Law-Trainשל האיחוד האירופי (במימון ,)Horizon2020
שמטרתו הייתה לפתח מערכת וירטואלית לאימון חוקרים בביצוע חקירה בין-לאומית משותפת .בפרויקט ,שהובל
על ידי אוניברסיטת בר-אילן ,השתתפו מומחים מתחומי מדעי המחשב וקרימינולוגיה ,התעשייה וגורמי אכיפת חוק
(משטרות ,תובע כללי) כמשתמשי קצה ממדינות שונות באירופה .הפרויקט הסתיים בהצלחה בקיץ .2018
 פרופ' גלית נהרי העבירה הרצאה בתחום הערכת מהימנות בתוכן מילולי בכנס השנתי של חוקרי משמעת
בנציבות שירות המדינה שהתקיים בים המלח במאי .2018

פרופ' תומר עינת ,פרופ' נתי רונאל ,פרופ' אורי תימור ,הדוקטורנטית אירית אדמצ'וק ושני חוקרים חיצוניים
נוספים ,אחראים לעריכת מחקר ,כמותני ואיכותני ,הבוחן ומנתח את התהליכים השיקומיים והתרפויטיים הנוצרים
כתוצאה מהפעלת רדיו קהילתי בכלא ,רדיו פוקוס ,ואת מדדי ההצלחה שלו .לשם עריכת המחקר קיבלו החוקרים
מענק מחקר של  ₪ 247,000מהמוסד לביטוח-לאומי ,למשך שלוש שנים.
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אינפוגרפיקה
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