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אולם אופל (קומה )-1

)Ophal Hall (floor -1

Wednesday, June 1, 2022

התכנסות והרשמה (קומה )-1
)Welcome Reception & Registration (floor -1
אולם קורל (קומה )-1

)Coral Hall (floor -1

אולם שנהב (קומה )-1

)Shenhav Hall (floor -1

אולם טרקלין (קומה )15

)Traklin Hall (floor 15

לבו בר (קומה )lb

)Labo Bar (floor lb

אלימות בחברה הערבית בישראל
גישות שיקומיות והערכתן בתי המשפט קהילתיים
המשפט הפלילי ויישומו
מענה לבעיית האלימות
בישראל :ממצאים ממחקר יו"ר :ד"ר ורד נאמן חביב,
יו"ר :ד"ר רותם לשם,
יו"ר :ד"ר נתנאל דגן,
בחברה הערבית
אוניברסיטת אריאל.
הערכה
אוניברסיטת בר אילן.
האוניברסיטה העברית.
יו"ר :פרופ' דיויד
יו"ר :ד"ר טלי גל,
וייסבורד ,האוניברסיטה
אלימות בחברה הערבית
אוניברסיטת חיפה.
סידור אומנה (לכאורה)
תפיסות של שלילת
העברית.
בפרספקטיבה גלובלית ומקומית.
חירות :החוויות של שופטי זמני :רצון ההורה הביולוגי
ד"ר חגית תורג'מן ,המכללה
עמדות ,תפיסות ורווחה
על פני טובת הילד ,תוך
בית המשפט העליון .ד"ר
"נחשול התערבויות
האקדמית גליל מערבי
אישית בקרב משתתפי
התעלמות מ"זמן ילד"
מבוססות-ראיות" :גישה נתנאל דגן ושמואל ברון,
תכנית בית המשפט
ותיאוריית ההתקשרות.
האוניברסיטה העברית
אינטגרטיבית מכוונת-
אירועי האלימות בערים
הקהילתי .פרופ' אביטל
עו"ד חגית בורוכוביץ
בעיה למניעת זריקות
המעורבות בישראל במאי 2021
מנטוביץ' ודנית רונן,
אבנים במזרח ירושלים .השפעות נתפסות של

"לפעמים צריך לדבר עם
פרופ' באדי חסייסי ,פרופ' החשיפה לתכנים
מישהו שעבר את מה שאת
מונא ח'ורי-כסאברי וערן טראומטיים בקרב
קלדניות בית משפט .תומר עברת" :תמיכה מקבוצת
איצקוביץ',
פורן ,אוניברסיטת בר אילן השוות מסייעת לנשים
האוניברסיטה העברית
לצאת מסמים ומזנות
רחוב .ד"ר נילי גסר,
היבטים כמותניים של
פשיעה רגילה ואלימות
אוניברסיטת צפון דקוטה
זיכוי מחמת הספק .פרופ'
פוליטית :גורמי סיכון
וגורמי הגנה בקרב נערים יורם רבין ,פרופ' גיורא
להפוך מ'אחר' לנורמטיבי:
רהב ויניב ואקי ,המכללה
ממזרח ירושלים .פרופ'
מגוון זהויות של עבריינים
למנהל
מונא ח'ורי-כסאברי,
בשיקום .ד"ר רונית
פרופ' באדי חסייסי וערן
"כל האולם במה" :גישות חיימוב אילי ,המכללה
איצקוביץ',
פרופסיונאליות של שחקני האקדמית בית ברל
האוניברסיטה העברית
בתי המשפט לנוער
הקשר בין מיינדפולנס,
בישראל .ליאור קובץ',
"עוצרים את הדימום":
אימפולסיביות והנעה
צמצום ומניעת הפשיעה אוניברסיטת חיפה
עצמית .איילת נווה וד"ר
החמורה בחברה הערבית
רותם לשם ,אוניברסיטת
תפיסתם של מטפלים
בישראל .עו"ד ארז פדן,
בר אילן
מומחים מטעם בית
פרקליטות מחוז
המשפט את תפקיד
ירושלים ,פרופ' באדי
השופט בתיקים של ניכור קרובים רחוקים :תפיסות
חסייסי ,ערן איצקוביץ'
מטפלים בנושא מעורבות
הורי .ד"ר בני ביילי,
וצוות המכון
משפחתית בקהילה
המכללה האקדמית גליל
לקרימינולוגיה,
טיפולית .שרון שולטי וד"ר
מערבי
האוניברסיטה העברית
שרון רבינוביץ שנקר,
אוניברסיטת חיפה
11:3011:45

אוניברסיטת חיפה
קווים לדמותו של התובע
הקהילתי .עו"ד ירין שגב
וד"ר הדר דנציב-רוזנברג,
אוניברסיטת בר אילן
רווחתן האישית של בנות
זוג של נאשמים בבית
משפט קהילתי בישראל.
נעמה גולדשטיין משולם,
אוניברסיטת חיפה

אל מול תהליכי ישראליזציה
בחברה הערבית בישראל .ד"ר
לימור יהודה ווארד יאסין,
המכללה האקדמית גליל מערבי
דפוסי תירבות והיחס של ערביי
ישראל כלפי רצח על רקע כבוד
המשפחה .ד"ר ורד נאמן חביב,
אוניברסיטת אריאל
מנבאי הלגיטימציה של
המשטרה ,סיוע למשטרה
והתנהגות עבריינית בקרב בני-
נוער ערבים וערבים בדואים.
אמין עזמה ,פרופ' תומר עינת,
אוניברסיטת בר אילן ,ופרופ'
אביטל מנטוביץ' ,אוניברסיטת
חיפה

הפסקת קפה (קומה )-1

)Coffee Break )floor -1
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אולם אופל (קומה )-1

11:4513:15

היבטים אתיים בתחום
החיסונים לפני ובזמן
משבר הקורונה
יו"ר :ד"ר ג'וש גוצקו,
האוניברסיטה העברית.

)Ophal Hall (floor -1

אולם קורל (קומה )-1

)Coral Hall (floor -1

אסירים ומאסר
יו"ר :ד"ר הילה אביאלי,
אוניברסיטת אריאל.

"למצוא את הטעם":
חוויות של זיקנה מוצלחת
בכלא .ד"ר הילה אביאלי,
סילוק של מאמרים
הרפואה :אוניברסיטת אריאל
מדעיים בתחום

אולם שנהב (קומה )-1

)Shenhav Hall (floor -1

סוגיות בממשק בין הדין
הפלילי לבין דיני משפחה
יו"ר :פרופ' בנימין
שמואלי ,אוניברסיטת בר
אילן.

אולם טרקלין (קומה )15

לבו בר (קומה )lb

)Traklin Hall (floor 15

)Labo Bar (floor lb

מגפת הקורונה  -אתגרים
ייחודיים במשרד ביטחון
הפנים
יו"ר :ד"ר שי עמרם ,לשכת
המדען הראשי ,המשרד
לביטחון הפנים.

התנהגויות סיכוניות ועבריינות
נוער
יו"ר :פרופ' ברנדה גייגר ,המכללה
האקדמית גליל מערבי.

הטלת אחריות פלילי
אל:ת בגין אלימות ופשיעה במרחב
סרבנות גט בישר
המקוון בקרב קטינים

"שמה בושם חזק כדי לפתות את
הנהג" :בריונות מקוונת
בטיקטוק כלפי צעירות בדואיות.

המקרה של מחקר
החיסונים .ד"ר אתי
אלישע ,המכללה
האקדמית עמק יזרעאל
חששות ומניעים של
אנשי מקצוע עם
השקפות ביקורתיות על
חיסונים .פרופ' נתי
רונאל ,אוניברסיטת בר
אילן
צנזורה של דעות לא
אורתודוכסיות ביחס ל-
 :Covid-19טקטיקות
וטקטיקות נגד .ד"ר יפה
שיר-רז ,אוניברסיטת
חיפה

תסמינים ותסמונת פוסט-
טראומתית והשלכתם על
תפקודם של אסירים
בכלא .אירית יפתח-
שרצקי ,הרשות לשיקום
האסיר והאוניברסיטה
העברית ,וד"ר שרי הראל,
המכללה האקדמית
אשקלון
איכות החיים בכלא:
ממצאי סקר תנאי מחייה
ואקלים בבתי הסוהר
בישראל .ד"ר יוחנן ועקנין,
שב"ס

שיקום מול סיכון :מה
מנבא את המלצות הרשות
לשיקום האסיר ואת
 Contestedהחלטות ועדת השחרורים.
 Victimization: Theד"ר דרור ולק וד"ר נתנאל
 Case of Vaccineדגן ,האוניברסיטה העברית
Injury.

ד"ר ג'וש גוצקו ,שחרור מוקדם ממאסר:
האוניברסיטה העברית ממצאים אמפיריים .מיה
רוזנפלג ורחלי נח,
הסניגוריה הציבורית
13:1514:15
Panel
3

אתגרים בעניין אכיפת
החוק .הדס רייכלסון,
אוניברסיטת בר אילן
כיצד נגן על קטינים נפגעי
עבירות חמורות במשפחה?
ההליך הפלילי מול
הליכים בבתי המשפט
למשפחה.
פרופ' דנה פוגץ' ודיקלה
טוטיאן-זייד ,האקדמית
קרית אונו
אלימות כלכלית נגד בן-
זוג :האם ראוי להכיר בה
כעבירה במשפט הפלילי?
ד"ר ציפי יגלניק-פרישטיק,
אוניברסיטת בר אילן
עיון מחודש בחובת הדיווח
על אלימות כלפי ילדים
והזנחתם :הצורך
ברפורמה .פרופ' בנימין
שמואלי ,אוניברסיטת בר
אילן

בעידן הקורונה .ד"ר נאווה
כהן אביגדור ואליק קצב,
המטה הלאומי להגנה על
ילדים ברשת 105
השפעת הקורונה על
התנהגויות סיכון .טלי יוגב
ואורית שפירו ,הרשות
הלאומית לביטחון קהילתי
השפעת הקורונה על מדדי
סקר הביטחון אישי  -האם
בכלל? אוריה לוי ,הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה

שירלי דרוקר-שטרית,
אוניברסיטת בר אילן ,ד"ר אלה
בן-עטר ,מכללת ספיר ופרופ'
סמדר בן-אשר ,מכללת אחווה
ומרכז מנדל בנגב
Just as Violent:
Cyberbullying and
Traditional Violence
Compared among Arab
Youth in Israel.

לנא ג'יריס-לולו ופרופ' מונא
ח'ורי-כסאברי ,האוניברסיטה
העברית

השפעת הסגרים על מגמות
הפשיעה בארץ ובעולם -
הצגת מודל חיזוי.
ד"ר שי עמרם ובועז
פרופ' ברנדה גייגר ,המכללה
רוזנברג ,לשכת המדען
האקדמית גליל מערבי
הראשי ,המשרד לביטחון
הפנים
מאפיינים של קורבנות להונאה
מקוונת .עביר ג'ניני טנוס,
אכיפה המונית בתקופת
אוניברסיטת חיפה
הקורונה – איך זה עובד?
ד"ר גד פרישמן ,גיא נגר
ויעל אבידן ,לשכת המדען
הראשי ,המשרד לביטחון
הפנים
One-Time Spinners and
Spin-Thrill Seekers in Sex
Offenses Against Minors.

ארוחת צהריים/פורום ראשי מחלקות לקרימינולוגיה (חדר אוכל ,קומה )0

)Lunch Break/Forum of Heads of Departments of Criminology (Dining Room, Ground Floor

אולם אופל (קומה )-1

)Ophal Hall (floor -1

אולם קורל (קומה )-1

)Coral Hall (floor -1

אולם שנהב (קומה )-1

)Shenhav Hall (floor -1

אולם טרקלין (קומה )15

)Traklin Hall (floor 15

לבו בר (קומה )lb

)Labo Bar (floor lb

14:1515:45

מחקרים בזמן קורונה:
אתגרים ,כיוונים
וממצאים יו"ר :פרופ'
יוסי גליקסון,
אוניברסיטת בר אילן.
"נשים בחזית" :סיכון
מוגבר להתפתחות
תחלואה נפשית בקרב
נשים :דיכאון ,חרדה,
סומטיזציה ובדידות בעת
מגפת הקורונה.
ד"ר רויטל נאור-זיו,
אוניברסיטת בר אילן
מגיפה עולמית ,ארבע
בחירות והפגנות
אלימות :מתכון לאיבוד
לגיטימציה .יערית
עמרם ,אוניברסיטת בר
אילן
הקשר בין אמפתיה
והשילוש האפל לבריונות
וקורבנות בקרב
אוטיסטים בתפקוד גבוה
ובעלי התפתחות תקינה
בגיל ההתבגרות .אפרת
ויסמן אופנהיים,
אוניברסיטת בר אילן
זיהוי תכונות השילוש
האפל על בסיס מבנה
הפנים .דניאל הרון,
אוניברסיטת בר אילן
תכונות אישיות
פסיכופתיות ,אמפתיה
וסגנון הורות .ד"ר טל בן
יעקב ,ד"ר שרי הראל

עבריינות מין
יו"ר :ד"ר יהודית
אבולעפיה ,המכללה
האקדמית אשקלון.
פורנוגרפיה חובבנית :בין
סטייה חברתית להתנהגות
נורמטיבית .ד"ר טל
יעקובוביץ ,אוניברסיטת
בר אילן

שיטור במצבי חרום
ומשבר :מחקרים מהשנה
הראשונה של הקורונה
בישראל
יו"ר :פרופ' רוני פקטור,
האוניברסיטה העברית.
על חבל דק :משטרת
ישראל ואכיפת תקנות
חירום נגד השוק השחור
ובמגפת הקורונה.
סנ"צ ד"ר שלומי שטרית,
האוניברסיטה העברית

סוגיות פסיכולוגיות
בקרימינולוגיה
יו"ר :ד"ר לאה יגר,
אוניברסיטת אריאל.
מצלמות אבטחה :זיהוי
נשים בנות מוצא אתני
אחר .ד"ר לאה יגר,
אוניברסיטת אריאל
הבדלים בין תתי קבוצות
של מושבעים
פוטנציאליים בתפיסת
צורות דיווח שונות של
ראיות פורנזיות .נעמי
קפלן-דמרי ,האוניברסיטה
העברית

הטיות בהליך הפלילי
יו"ר :פרופ' אביטל מנטוביץ,
אוניברסיטת חיפה.
משך הזמן עד הזיכוי בהרשעות
שווא :הבדלים בין מורשעי שווא
חברי קבוצות מיעוט למורשעי
שווא חברי קבוצת הרוב .ערן
איצקוביץ' ,פרופ' רוני פקטור
וד"ר דניאל אוחנה ,האוניברסיטה
העברית

השפעה של השתתפות
הטיות בקבלת החלטות של
בקבוצה פסיכו-חינוכית
פסיכיאטרים משפטיים:
מורחבת ייעודית לעברייני
השפעת מוצאו האתני של נאשם
עמדות הציבור ביחס
מין על מתח נפשי ,רווחה
על אבחונו ככשיר לעמוד לדין
למשטרה בעידן הקורונה:
נפשית סובייקטיבית
וכנושא באחריות פלילית
ממצאים משנתה
ומיקוד שליטה .מישה
למעשיו .אור טל שילה ברון ,ד"ר
חמלניצקי וד"ר נמרוד שני ,הראשונה של המגיפה
"אש לכי עימי" :הפרעת
ג'וש גוצקו וד"ר דניאל ארגו,
בישראל.
אוניברסיטת בר אילן
דחק בתר-חבלתית,
פירומניה והתנהגות אנטי -האוניברסיטה העברית
ד"ר גלי פרי ,פרופ' רוני
פקטור וד"ר טל יונתן-
התייחסות מחפיצה
חברתית .דוד פוטיק,
קבלת החלטות של נאשמים
זמיר ,האוניברסיטה
ודפוסים דורסניים בקרב
אוניברסיטת בר אילן
הסובלים ממחסור כלכלי בשלב
העברית.
פוגעים בילדים :קבעון
הקשר בין נטייה
הסדר הטיעון .נורית לביא ,פרופ'
הערכות לגבי פעילות
פדופילי ופגיעה מינית
לפסיכופתיה ראשונית
אורן גזל-אייל ופרופ' אביטל
המשטרה אל מול
בעבר .ד"ר רוברט
שיקולים אחרים בהבניית להונאה ברשת בקרב
מנטוביץ' ,אוניברסיטת חיפה
אפשטיין ,ראש ענף
נשים .אתי גולן ,המכללה
תמיכה רחבה במשטרה:
פסיכולוגיה שב"ס וד"ר
המקרה של מגפת הקורונה האקדמית אשקלון
אכיפה בררנית ועמימות סעדית:
יהודית אבולעפיה,
הדין בארה"ב והלקחים לישראל.
.
בישראל
ית
המכללה האקדמ
מאפיינים של עבריינות
כלכלית בקרב נשים .ספיר גיא רובינשטיין ,אוני' הארוורד
ד"ר טל יונתן-זמיר ,פרופ'
אשקלון
,
פרי
גלי
"ר
ד
ו
פקטור
ני
רו
כלפון ,פרופ' אריאל בנדור
גורמי מוטיבציה וקוגניציה האוניברסיטה העברית
Exclusion of Evidence
וד"ר רותי לבנשטיין-לזר,
בקרב נשים שביצעו
Rules – An Empirical
אוניברסיטת בר אילן
יהודית
עבירות מין .ד"ר
Study in Trial Courts:
אבולעפיה ,המכללה
Decision making in light
האקדמית אשקלון וד"ר
of Israeli Judges’ Gender
רוברט אפשטיין ,ראש ענף
and Occupational
פסיכולוגיה שב"ס
Background
יהונתן חסון ופרופ' אורן גזל-
סודות בחדר הילדים:

וד"ר איתן ניקוטרה,
המכללה האקדמית
אשקלון

משבר הקורונה בישראל
והשלכותיו על התפתחותה
של התנהגות מינית לא
מותאמת ופוגעת בין
אחאים .ד"ר לימור גולן,
המכללה האקדמית כנרת

15:4516:00
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אייל ,אוניברסיטת חיפה

הפסקת קפה (קומה )-1

)Coffee Break )floor -1

אולם אופל (קומה )-1

)Ophal Hall (floor -1

אולם קורל (קומה )-1

)Coral Hall (floor -1

אולם שנהב (קומה )-1

)Shenhav Hall (floor -1

בין גמילה מוחלטת
התמכרויות :בין טראומה שולחן עגול – האם יש
בישראל יותר מדי או פחות להתמכרות חוזרת :סוגיות
והדרה למזעור נזקים
נבחרות בטיפול
יו"ר :ד"ר שרון רבינוביץ מדי סטודנטים
בהתמכרויות
לקרימינולוגיה?
שנקר ,אוניברסיטת
יו"ר :ד"ר חגית תורג'מן,
יו"ר :אבי טננבוים ,שופט
חיפה.
המכללה האקדמית גליל
בדימוס.
מערבי.
קשר בין הון החלמתי
בין קהילה טיפולית למרכז
למאפייני טראומה בקרב משתתפים :פרופ' באדי
יום על רצף המענים
חסייסי ,האוניברסיטה
נערות ונשים צעירות
הפונות לגמילה אקוטית העברית; פרופ' גלית נהרי ,לטיפול בהתמכרויות .ד"ר
יעקב ראובן ,המכללה
אוניברסיטת בר אילן;
מסמים .שרה קלמי,
פרופ' אפרת שהם ,המכללה האקדמית גליל מערבי
אוניברסיטת חיפה
האקדמית אשקלון; ד"ר
טלי גל ,אוניברסיטת חיפה .הבדלי לאום בדפוסי
אני רואה לך בעיניים:
התמכרות ותהליכי גמילה.
אלכוהול ממתן את

אולם טרקלין (קומה )15

)Traklin Hall (floor 15

סוגיות בטיפול בעברייני
מין
יו"ר :פרופ' יעל אידיסיס,
אוניברסיטת בר אילן.
חווית הטיפול הניתן
ברשות לשיקום האסיר
לעברייני מין אשר ריצו
עונש מאסר ,מנקודת
מבטם .רותם כהן,
אוניברסיטת בר אילן
החוויה של עברייני מין
המפוקחים על ידי יחידת
'צור' דרך עיני המטפלים
בהם .מאיה פלדי,

לבו בר (קומה )lb

)Labo Bar (floor lb

צדק מאחה וחלופות לענישה
יו"ר :פרופ' מיכל אלברשטיין,
אוניברסיטת בר אילן.
האם צדק הליכי יכול להתקיים
מרחוק? הליכים מקוונים
במשפט הפלילי .דנה קריטי,
פרופ' רוני פקטור ,האוניברסיטה
העברית ,ד"ר חגית לרנאו,
הסניגוריה הציבורית ,ענת
הורוויץ ודניאל יפה,
האוניברסיטה העברית
מהודאה (בעובדות) להרשעה
עצמית (הודאה באשמה) :היפוך
מעמדה של ההודאה בשיטות

ולריה טרשנקוב וד"ר חגית
תורג'מן ,המכללה
האקדמית גליל מערבי

ההשפעות המאיימות של
חרם והחפצה מינית .ד"ר
מעין בארי נגר ,המגמה
לקרימינולוגיה ואכיפת
חוק במכללה האקדמית
בית ברל ,המחלקה
לקרימינולוגיה
אוניברסיטת אריאל .ד״ר
מעין דביר ,המחלקה
לפסיכולוגיה ,המכללה
האקדמית עמק יזרעאל.

הבדליים מגדריים
בתוצאות הטיפול
בהתמכרות לחומרים
פסיכו-אקטיביים .מיכל
פרטוק ,המכללה
האקדמית גליל מערבי

אוניברסיטת בר אילן
השפעות העבודה עם
עברייני מין על עולמם
המיני של המטפלים בהם.
הילה גרו ופרופ' יעל
אידיסיס ,אוניברסיטת בר
אילן

"עד שהמוות יפריד
ביננו" או "לאהוב עד
מוות" .ד"ר יפעת
תומרקין ליידר ,המכללה
האקדמית בית ברל

הסדרים מותנים בישראל:
פוגעים ונפגעים .ד"ר איתן
ניקוטרה ופרופ' אפרת שהם,
המכללה האקדמית אשקלון
The role of proneness to
guilt and shame among
people in custody in
promoting restorative
justice processes.

מבט סוציו-היסטורי
אודות גישת מזעור
הנזקים בישראל :מה
קיים ומה עוד צריך
לקדם? ד"ר חגית בוני-
נח ,אוניברסיטת אריאל

17:3019:00

המשפט ,השפעתו על התפתחות
ההליכים החלופיים למשפט
הפלילי ועל תפקיד השופט .פרופ'
מיכל אלברשטיין ,אוניברסיטת
בר אילן ,ד"ר ביאטריס קוסקס-
וילאמס וד"ר יוסף זהר ,המכללה
האקדמית גליל מערבי

ד"ר ענבל פלג קוריאט וד"ר דנה
וימן זקס ,המכללה האקדמית
עמק יזרעאל

טקס פתיחה וקוקטייל חגיגי:
ברכת נשיא האגודה הישראלית לקרימינולוגיה ,חלוקת פרסים ,תערוכת פוסטרים (לבו בר ,קומה )lb

)Opening Ceremony & Festive Cocktail: Greetings, Awards, & Posters Exhibition (Labo Bar, Floor lb
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אולם אופל (קומה )-1

)Ophal Hall (floor -1

אולם קורל (קומה )-1

)Coral Hall (floor -1

אולם שנהב (קומה )-1

)Shenhav Hall (floor -1

אולם טרקלין (קומה )15

)Traklin Hall (floor 15

אולם 5

)Hall 5 (floor -1

 10:00ויקטימולוגיה וזכויות 11:30נפגעי עבירה
יו"ר :פרופ' עדנה ארז,
אוניברסיטת אילינוי.
"אני מצהיר.ה משמע אני
קיימ.ת" :הצהרות נפגע
כהשמעת קול בהליך
הפלילי .רותי לבנשטיין
לזר ,המכללה למנהל,
וד"ר טלי גל ,אוניברסיטת
חיפה

לגיטימציה ואמון הציבור
במערכת אכיפת החוק
יו"ר :פרופ' באדי חסייסי,
האוניברסיטה העברית.

עבריינות וקורבנות בקרב
אוכלוסיות מוחלשות
יו"ר :ד"ר יעל וילצ'ק
אביעד ,אוניברסיטת אריאל.

עבירות אלימות
יו"ר :פרופ' ארנון
אדלשטיין ,המכללה
האקדמית אשקלון.

גרים ביחד וחיים לחוד:
עמדות כלפי המחויבות
לציית לחוק ונכונות לשיתוף
פעולה עם המשטרה בקרב
ערבים בערים מעורבות
בישראל .שאדי עכריה ,פרופ'
רוני פקטור ופרופ' באדי
חסייסי ,האוניברסיטה
העברית

הטרדה מינית ,לחץ
מיעוטים ושימוש בסמים
בקרב להט"בים .ד"ר יעל
וילצ'ק אביעד וד"ר ליאור
אורן ,אוניברסיטת אריאל

תקופת צינון בקרב רוצחים
מודל לטיפול ושיקום עוברי
סדרתיים .פרופ' ארנון
חוק מכורים לסמים .ד"ר ענת
אדלשטיין ,המכללה
זליג ,המכללה האקדמית
האקדמית אשקלון
אשקלון ושבי אהרון ,מנהל
השירות לטיפול בהתמכרויות
קורבנות לאלימות בקרב
צוותי מרפאות הקהילה
עקרונות להתערבות ולטיפול
בישראל .ד"ר יהודית
בנשים עברייניות מין .ד"ר
בנדלק ,פרופ' שמחה
לנדאו ,גיא נגר וד"ר רבקה יהודית אבולעפיה ,המכללה
חזן הצורף ,האוניברסיטה האקדמית אשקלון
העברית.
סוגיות ואתגרים בשיקום
השוואה בין רוצחים שלא אסירים משוחררים ערבים
בישראל .ד"ר רותם אפודי,
הורשעו בשל אי שפיות
משרד הרווחה והביטחון
לבין רוצחים שהורשעו
בדין .פרופ' ענת ירון ענתר ,החברתי ומר סאמר קעדאן,
מפקח שיקום מחוזי ,רש"א
המכללה האקדמית עמק
יזרעאל
"אני עם עבריינות גמרתי":
תפיסות של אסירים
"פיגוע בקטן" :מעורבות
משוחררים לגבי תוכנית הליווי
מחבלים בודדים קטינים
באירועי טרור .פרופ' רויטל הטיפולי והפיקוח התעסוקתי
של רש"א .ד"ר רונית פלד -
סלע-שיוביץ ,הקריה
לסקוב ,אתי גולן ופרופ' אורי
האקדמית אונו ,ד"ר חוה
תימור ,המכללה האקדמית
דיין ,אוניברסיטת חיפה
אשקלון ופרופ' ליאור
ופרופ' באדי חסייסי,
האוניברסיטה העברית
גדעוןJohn Jay College of ,

What is the worth
?of a little girl
Lessons from the
victim impact
statements
presented at Larry
Nasar’s Sentencing.

עובדים בתאגידים ללא
גבולות :כיצד ריבוי חוקים
ורגולציות משפיעים על
יכולת התאגיד לאכוף באופן
אפקטיבי את ציות העובדים
שלהם .כפיר מנור,
אוניברסיטת בר אילן

Prof. Edna Erez,
University of Illinois
Chicago, and Prof.
Paul Cassell, University
of Utah

אמון באחרים ועבירות
תנועה והתפקיד הממתן של
אינדיבידואליזם .מלכה
לויתן ופרופ' רוני פקטור,
האוניברסיטה העברית

Toward the creation
of a model of
'victims
participation based
on citizenship.

ד"ר ביאטריס קוסקס-
ויליאמס ,המכללה
האקדמית גליל מערבי,
ופרופ' ג'ו-אן ווימרס

עמדות הציבור כלפי הפרות
תקנות הקורונה .ד"ר קרן
כהן לוק ,ד"ר אינה לוי וד"ר
סרג'יו הרצוג ,אוניברסיטת
אריאל

מאפייני חומרת האלימות
בעבירות מין כלפי נשים
בזנות .דנית רונן,
אוניברסיטת חיפה
Development and
Validation of a New
Instrument to Assess
Childhood Neglect
Retrospectively.

ד"ר תומר כרמל,
אוניברסיטת אריאל

Second and Third
order Fish Shape
Gender Bias.

ד"ר יוסף זהר וד"ר שרון
גילת יחיא ,המכללה
האקדמית גליל מערבי

שיקום עוברי חוק :תיאוריה
ויישום (השקת ספר)
יו"ר :ד"ר אתי אלישע,
המכללה האקדמית עמק
יזרעאל.

Criminal Justice, New York

שימו פוקוס :רדיו קהילתי
בכלא ככלי לשיקום אסירים.
אירית אדמצ'וק ,המכללה
האקדמית אשקלון ופרופ'
תומר עינת ,אוניברסיטת בר

אילן
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אולם אופל (קומה )-1
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 11:45משטרה ושיטור 13:15יו"ר :פרופ' רוני פקטור,
האוניברסיטה העברית.
המפגש של נשים נפגעות
פריצה לבית עם
המשטרה .עפר רכבי וד"ר
ענבל וילמובסקי,
האוניברסיטה העברית
השפעת האכיפה על
ההתנהגות :המקרה של
הפסקת השימוש
במצלמות מהירות
אוטומטיות נייחות .פרופ'
רוני פקטור,
האוניברסיטה העברית,
ד"ר נעם חביב וגיא קרן,
המכללה האקדמית
אשקלון
"ילדים גרים כאן" :כיצד
מגורים של ילדים

אולם קורל (קומה )-1

)Coral Hall (floor -1

שילוב אסירים משוחררים
בקהילה :מתיאוריה
לפרקטיקה
יו"ר :פרופ' אפרת שהם,
המכללה האקדמית אשקלון.
תמיכה ,פיקוח ,מסוכנות:
מדיניות שיקום אסירים
משוחררים בישראל .ד"ר
רותם אפודי ,משרד הרווחה
והביטחון החברתי וד"ר
נתנאל דגן ,האוניברסיטה
העברית
קשיים וחסמים בשילוב
מחדש של אסירים
בקהילה :בין משקמים
למשתקמים .פרופ' אפרת
שהם ,ד"ר רותם אפודי וד"ר
לוצ'י קוזוקרו ,המכללה
האקדמית אשקלון
מיקוד שליטה ,הערכה

אולם שנהב (קומה )-1

אולם טרקלין (קומה )15

אולם 5

)Shenhav Hall (floor -1

)Traklin Hall (floor 15

)Hall 5 (floor -1

מושב רוחני בקרימינולוגיה
ובוויקטימולוגיה
יו"ר :פרופ' נתי רונאל,
אוניברסיטת בר אילן.

הטיות במשפט הפלילי
יו"ר :פרופ' ענת ירון ענתר,
המכללה האקדמית עמק
יזרעאל.

קרימינולוגיה היסטורית
וביקורתית
יו"ר :ד"ר יואב מחוזאי,
אוניברסיטת חיפה.

קרימינולוגיה רוחנית
בפעולה :ליווי באמצעות אי-
עשייה כדרך לחדילה
מפשיעה .ד"ר גילה אמיתי,
המכללה האקדמית עמק
יזרעאל ופרופ' נתי רונאל,
אוניברסיטת בר אילן

הטיות על בסיס
סוציואקונומי בשיפוטים
פליליים .רונן שיכמן,
פרופ' אביטל מנטוביץ'
ופרופ' ארנה רבינוביץ-עיני,
אוניברסיטת חיפה

מהאל התיאולוגי עד האל
הטכנולוגי :האפיסטמולוגיה
של הערכת המסוכנות לאורך
ההיסטוריה .מורן סאלח,
אוניברסיטת חיפה

שיקום ודרכי התערבות עם
עוברי חוק – מכתבי היהדות
לשדה הקרימינולוגי .ד"ר
יצחק בן-יאיר ,המכללה
האקדמית צפת
שיעור שיש ללמוד אותו:
ייחוסים רוחניים
לוויקטימיזציה ולרה-
ויקטימיזציה מינית .שרון

מאחר מהותני לאחר בפועל:
האם הצדק עיוור או שמא להיות עבריין בעידן
עיוורים הם השופטים? על האלגוריתמי .ד"ר יואב
מחוזאי ,אוניברסיטת חיפה
ההפליה לרעה במדיניות
הענישה של נאשמים
כוחם של רואי החשבון
ערבים לעומת נאשמים
וקבוצות מומחים בתהליכי אי
יהודים במערכת המשפט
הפלילי בישראל .ד"ר שרון הפללה בחסות החוק .רונית
טויס ,המכללה האקדמית בלומקין ,אוניברסיטת חיפה
אשקלון ופרופ' תומר עינת,
אוניברסיטת בר אילן

משפיעים על פשיעה
במקטעי רחוב  -המקרה
של תל אביב-יפו .ד"ר
מאור שי בר-אוריון,
האוניברסיטה העברית
Policing in East
Jerusalem: The
Effect of Police
Control and the
Confidence
of the Public in the
Police Forces - A
Role for Procedural
Justice

עצמית ותפיסות נורמטיביות איתן ,אוניברסיטת בר אילן
בקרב אסירים משוחררים,
מהקרקעית אל הנשגב:
ערבים ויהודים ,בתוכנית
הליווי והפיקוח התעסוקתי מרכיב הרוחניות בהחלמה
מההפרעה הפוסט-
של רש"א .ד"ר רונית פלד-
טראומתית .תולי פלינט,
לסקוב ,פרופ' אפרת שהם
וד"ר לוצ'י קוזוקרו ,המכללה אוניברסיטת בר אילן
האקדמית אשקלון
חמלה עצמית והחלמה
בחינת יעילות מרכזי שיקום מהתמכרות לחומרים
פסיכואקטיביים .פרופ' גילה
ושילוב בקהילה – מחקר
הערכה .ד"ר נעם חביב וד"ר חן ,המכללה האקדמית
אשקלון
לאה איציק ,המכללה
האקדמית אשקלון

ד"ר עזמי אבו סעוד ופרופ'
באדי חסייסי,
האוניברסיטה העברית
13:1514:15
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הערכת אמינות
בקונטקסט שיפוטי:
השפעתה של ההטיה
הבין-קבוצתית וההקשר
השיפוטי של העבירה.
ד"ר ניר רוזמן ,המכללה
האקדמית גליל מערבי,
ופרופ' גלית נהרי,
אוניברסיטת בר אילן
הטיה על רקע אתני
בכתיבת חוות דעת
ובהחלטות שיפוטיות
בנוגע לאי-שפיות הדעת
במקרים של רצח .פרופ'
ענת ירון ענתר ,המכללה
האקדמית עמק יזרעאל
ופרופ' תומר עינת,
אוניברסיטת בר אילן

ארוחת צהריים חגיגית (חדר אוכל ,קומה )0

)Festive Lunch (Dining Room, Ground Floor

אולם אופל (קומה )-1

)Ophal Hall (floor -1

 14:15אלימות במשפחה 15:45יו"ר :ד"ר קרן גואטה,
אוניברסיטת בר אילן.
אלימות כלכלית נגד
נשים :אפיונים ודרכי
התמודדות .פרופ' דלית
יסעור-בורוכוביץ,
המכללה האקדמית עמק
יזרעאל
חסמים וזרזים
להתנהגויות של חיפוש
עזרה בקרב גברים
ישראלים החווים אלימות

אולם קורל (קומה )-1

)Coral Hall (floor -1

מדיניות הכליאה בישראל
יו"ר :פרופ' אורן גזל-אייל,
אוניברסיטת חיפה.
מדיניות הכליאה :בין פס"ד
הדין בעניין הצפיפות בבתי
הסוהר לבין יישומו .ד"ר
סיגל שהב ,מכללת רמת גן
מניעת מסוכנות כעילה
לשחרור ממעצר .שירה גור-
אריה ,האוניברסיטה
העברית ופרופ' אורן גזל-
אייל ,אוניברסיטת חיפה

אולם שנהב (קומה )-1

)Shenhav Hall (floor -1

אולם טרקלין (קומה )15

)Traklin Hall (floor 15

מוזיקה ,סמים ומסיבות
Roundtable - The Future of the Israeli Society
והיבטים
טבע  -מזעור נזקים
of Criminology
טיפוליים
Prof. Chris Eskridge,
יו"ר :יוליה מילשטיין,
Chair, American Society of Criminology
אוניברסיטת בר אילן.
School of Criminology and Criminal Justice, University
of Nebraska, Omaha
מסיבות טבע בישראל:
צריכת חומרים
פסיכואקטיביים ,עמדות
כלפי המשטרה ומזעור
נזקים .ד"ר אריאל כדורי
וד"ר חגית בוני-נח,
אוניברסיטת אריאל
הצצה לתרבות הטראנס

Prof. David Weisburd,
Honorary President, Israel Society of Criminology
Institute of Criminology, Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Prof. Badi Hasisi,

מצד בת-הזוג :מחקר
איכותני .ד"ר קרן גואטה
ותמר שליחוב,
אוניברסיטת בר אילן
סוכני התיווך בתהליך
השידוך החרדי ויכולתם
לזהות ולמנוע נישואין
אלימים .תהילה גאדו,
האוניברסיטה העברית
"פחדתי שהקדוש ברוך
הוא יכעס עליי" :אלימות
במשפחה כלפי נשים
באמצעות סרבנות גט
כהתעללות רוחנית .לירז
לוי לדל וד"ר קרן גואטה,
אוניברסיטת בר אילן

בישראל :משמעות השימוש
מהפכת השחרור המנהלי:
על השחרור המנהלי המוגבר בסמים פסיכודליים עבור
והחלופות לו .פרופ' אורן גזל -משתתפי מסיבת טראנס
ישראליים .יוליה מילשטיין,
אייל ופאדי מקלדה,
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת חיפה
מבט רטרוספקטיבי על
עולמם המוזיקלי של מכורים
פעילים .ג'פרי לוזון,
אוניברסיטת בר אילן

Chair, Israel Society of Criminology
Institute of Criminology, Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Prof. Efrat Shoham,
Previous chair, Israel Society of Criminology
Department of Criminology
Ashkelon Academic College
Prof. Tomer Einat,
Previous chair, Israel Society of Criminology
Department of Criminology

