
                   

       

 שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה-הכנס הדו
 אתגרים עכשוויים בקרימינולוגיה ואכיפת החוק 

   2022 יוניב 2 - 1
 רמדה, נתניה  מלון 

he Biannual Conference of the Israeli Association of CriminologyT 
Contemporary Challenges in Criminology and Law Enforcement 

June 1 – 2, 2022 

Ramada Hotel, Netanya, Israel 

 

  Wednesday, June 1, 2022                                                            1.6.2022, יום רביעי        

09:00 - 
10:00 

 

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

Panel 
1 

 ( -1)קומה  לאופאולם 
Ophal Hall (floor -1) 

 ( -1)קומה  קורלולם א

Coral Hall (floor -1) 

 ( -1)קומה  שנהבולם א
Shenhav Hall (floor -1) 

 ( 15)קומה   ולם טרקליןא
Traklin Hall (floor 15) 

 ( lb בו בר )קומהל
Labo Bar (floor lb) 

10:00-
11:30 

אלימות  היית בעל מענה
 בית רעבחברה ה
ד  ופ' דיוייו"ר: פר 

ניברסיטה  וייסבורד, האו
 . העברית

 
ת  התערבויו חשולנ"

איות": גישה ר-תמבוססו
-ינטגרטיבית מכוונתא

 בעיה למניעת זריקות
  .ח ירושליםמזרבנים בא

  ט הפלילי ויישומומשפה
ד"ר נתנאל דגן,  "ר: יו

 האוניברסיטה העברית. 
 

תפיסות של שלילת  
של שופטי  ת יוירות: החווח

ד"ר  . וןבית המשפט העלי
רון,  ושמואל בנתנאל דגן  

 ית רניברסיטה העב האו
 

נתפסות של   עותהשפ

 שיקומיות והערכתן גישות
  ם לשם,ד"ר רות: יו"ר

 . ר אילןאוניברסיטת ב
 
ה(  ידור אומנה )לכאורס

י  יולוגבהרה זמני: רצון ההו
בת הילד, תוך  פני טועל 

ות מ"זמן ילד"  התעלמ
.  ותית ההתקשרוריאיתו

 ץ בורוכוביחגית  עו"ד
 

יים  תל קהי תי המשפטב
  ממחקר  םיצא ישראל: ממב

 הערכה
טלי גל,    ד"ר יו"ר:

 . אוניברסיטת חיפה
 

ה  ורווח ותתפיסעמדות, 
רב משתתפי  ת בקישיא

 טפשת בית המ תכני
  לאביט פרופ' .לתיהקהי

  ,רונןודנית  מנטוביץ'

 ראל ת בישה הערבירבחאלימות ב
,  חביב  "ר: ד"ר ורד נאמןוי

 . אוניברסיטת אריאל
 

בחברה הערבית  אלימות 
. ומקומיתספקטיבה גלובלית בפר

לה  לכד"ר חגית תורג'מן, המ
 בי האקדמית גליל מער

 
אלימות בערים  ה עיאירו
  2021ת בישראל במאי ובורהמע



'  ופפר  חסייסי,י ד פרופ' בא
ערן  ו כסאברי -ח'ורי  מונא

,  'איצקוביץ
 סיטה העברית האוניבר

 
ואלימות   הה רגילעיפש

ן : גורמי סיכותיפוליט
  וגורמי הגנה בקרב נערים

פרופ'  . ממזרח ירושלים
,  כסאברי-נא ח'ורימו
ערן  ו  ופ' באדי חסייסירפ

,  איצקוביץ'
 האוניברסיטה העברית 

 
: ם"את הדימו יםרעוצ"

ה  עעת הפשינימו וםצמצ
חברה הערבית  החמורה ב

,  ז פדןעו"ד אר. בישראל
חוז  פרקליטות מ

אדי  פ' בפרוים,  ירושל
  וביץ' ק ן איצר ע, חסייסי

המכון    ותוצו
,  וגיהללקרימינו 
 ית טה העבריסהאוניבר

 

החשיפה לתכנים  
טראומטיים בקרב  

תומר  . בית משפט יותנדלק
 ן ת בר איל וניברסיטן, א רופ
 

היבטים כמותניים של  
פרופ'  . הספק מחמתזיכוי 

פרופ' גיורא  יורם רבין, 
  להכלב ואקי, המרהב ויני

 למנהל 
 

: גישות  "האולם במה ל"כ
ני  פרופסיונאליות של שחק 

בתי המשפט לנוער  
ליאור קובץ',  . ראלשיב

 אוניברסיטת חיפה 
 

  םיתפיסתם של מטפל
בית   חים מטעםמומ

את תפקיד   טהמשפ
ניכור פט בתיקים של השו
ד"ר בני ביילי,  . הורי

המכללה האקדמית גליל  
 מערבי 

צריך לדבר עם   פעמים"ל
ה שאת  את מ  שעבר מישהו

תמיכה מקבוצת  ת": רעב
 השוות מסייעת לנשים 
לצאת מסמים ומזנות  

ד"ר נילי גסר,  . רחוב
   אוניברסיטת צפון דקוטה

 
  :לנורמטיביוך מ'אחר' פהל

עבריינים  ת של זהויו מגוון
ד"ר רונית  . בשיקום

המכללה   לי,י א חיימוב
 ת ברל יקדמית ב הא

 
נדפולנס,  ין מייהקשר ב

הנעה  אימפולסיביות ו
איילת נווה וד"ר  . עצמית

רותם לשם, אוניברסיטת  
 בר אילן 

 
 תפיסותקרובים רחוקים: 

  מטפלים בנושא מעורבות
משפחתית בקהילה  

  רשרון שולטי וד". תוליטיפ
קר,  שניץ רבינוב שרון 

 ה אוניברסיטת חיפ 
 

   אוניברסיטת חיפה
 

קווים לדמותו של התובע 
ירין שגב  עו"ד   .תיהקהיל

,  רוזנברג-ציבנד  הדרד"ר ו
 בר אילן  רסיטתביאונ

 
בנות   ל אישית שוחתן הור

זוג של נאשמים בבית  
  .משפט קהילתי בישראל

ם,  ולין משלדשטיה גועמנ
 אוניברסיטת חיפה 

 

ישראליזציה  ל תהליכיאל מו
ד"ר  .רבית בישראלהעבחברה 

,  יןיאסווארד   יהודה  רולימ
 המכללה האקדמית גליל מערבי

 
דפוסי תירבות והיחס של ערביי  

י רצח על רקע כבוד ישראל כלפ
ד"ר ורד נאמן חביב,  .המשפחה

 יברסיטת אריאל נוא
 

של   הציימהלגיטאי מנב
שטרה  מלע המשטרה, סיו

-רב בניוהתנהגות עבריינית בק
 ואים.בדנוער ערבים וערבים 

, מר עינתתו 'פפרו, מין עזמהא
פרופ' ובר אילן,  טתסיבר וניא

אביטל מנטוביץ', אוניברסיטת 
 חיפה 

11:30-
11:45 

      (-1 קומה) קפהקת הפס
floor -1)) Coffee Break   

Panel 
2 

 ( -1)קומה  לאופאולם 
Ophal Hall (floor -1) 

 ( -1)קומה  קורלולם א

Coral Hall (floor -1) 
 ( -1מה )קו הבשנולם א

Shenhav Hall (floor -1) 
 ( 15)קומה   ליןולם טרקא

Traklin Hall (floor 15) 
 ( lb בו בר )קומהל

Labo Bar (floor lb) 
11:45-
13:15 

 יבטים אתיים בתחוםה
לפני ובזמן  ם ינהחיסו
 הקורונה משבר

וצקו,  ג  'ושיו"ר: ד"ר ג
 . ה העבריתוניברסיט הא

 
של מאמרים  סילוק 

:  הבתחום הרפוא מדעיים

 אסירים ומאסר 
  י,ביאלאה להי ר  ד"יו"ר: 

 . ליאר את טירסבוניא
 
צוא את הטעם":  מל"

חוויות של זיקנה מוצלחת  
ד"ר הילה אביאלי,   בכלא.
 אל סיטת אריאוניבר 

משק בין הדין  מב סוגיות
 משפחה  לבין דיני יהפליל
ין  פרופ' בנימ יו"ר: 

יברסיטת בר  אונ  שמואלי,
 . אילן

 
ן ת בגייליפל  תהטלת אחריו

  אל:סרבנות גט בישר

ים  אתגר -הקורונה  מגפת
במשרד ביטחון  םייחודיי
 הפנים 

ד"ר שי עמרם, לשכת   יו"ר:
הראשי, המשרד  המדען  

 .חון הפניםטילב
 

רחב  פשיעה במאלימות ו
המקוון בקרב קטינים 

ת וינבריוע תיוסיכונ ותיוהגתנה
 וערנ

מכללה  יגר, הנדה גייו"ר: פרופ' בר 
 האקדמית גליל מערבי.

 
לפתות את    י"שמה בושם חזק כד

ת נמקוובריונות הנהג": 
 צעירות בדואיות.  יטוק כלפקיטב



  רקחמ של  המקרה
ד"ר אתי  . חיסוניםה

ע, המכללה  אליש
 קדמית עמק יזרעאל הא

 
חששות ומניעים של  

אנשי מקצוע עם  
השקפות ביקורתיות על  

פרופ' נתי   .חיסונים
בר   יטת סבראוני רונאל,

 אילן 
 

דעות לא  ל רה שצנזו
  -ביחס ל תווכסיאורתוד

Covid-19  : טקטיקות
ד"ר יפה  . וטקטיקות נגד

  ניברסיטתרז, או -שיר
 ה חיפ

 

Contested 
Victimization: The 
Case of Vaccine 
Injury.  

ד"ר ג'וש גוצקו,  
רית האוניברסיטה העב   

 

 
-פוסט תסמינים ותסמונת

מתית והשלכתם על  ואטר
ם של אסירים  תפקוד

-פתחאירית י לא.בכ
קום  הרשות לשי, יצקשר

ברסיטה  אוניהיר והאס
י הראל,  ת, וד"ר שרעבריה

המכללה האקדמית  
 לון אשק

 
  א:כלב יםיחה תוכיא

ממצאי סקר תנאי מחייה  
ואקלים בבתי הסוהר  

ד"ר יוחנן ועקנין,   בישראל.
 שב"ס

 
כון: מה מול סיום שיק

ות הרשות  צלבא את הממנ
האסיר ואת  לשיקום 

  החלטות ועדת השחרורים.
נתנאל  "ר ק וד ר ולוד"ר דר
 ת עברייטה האוניברסדגן, ה

 
קדם ממאסר:  שחרור מו

  המי ם.ממצאים אמפיריי
ח,  חלי נר ו גל פנזור

 יגוריה הציבורית נהס

 

גרים בעניין אכיפת  את
,  וןהדס רייכלס .קהחו

 אילן   אוניברסיטת בר
 
עי  גיצד נגן על קטינים נפכ

במשפחה?   ותורמחות רעבי
ול  ההליך הפלילי מ

המשפט   בבתי  םכיהלי
   .למשפחה

ה  דיקלו ה פוגץ' פרופ' דנ
ת  , האקדמייידז-טוטיאן

 ת אונו ירק
 

-ןבאלימות כלכלית נגד 
יר בה  האם ראוי להכ :גוז

   במשפט הפלילי?ה ירכעב
,  טיקפריש-יגלניק י ד"ר ציפ

 ר אילן אוניברסיטת ב
 

וח  ומחודש בחובת הדיעיון 
ילדים   פיכלת לימואעל 

והזנחתם: הצורך 
רופ' בנימין  פ. רפורמהב

ת בר  אוניברסיט ,ישמואל
 אילן 

 
 
 
 

וה  ו ד"ר נא .בעידן הקורונה
  ,יק קצבאביגדור ואלכהן 
טה הלאומי להגנה על  המ

 105ילדים ברשת  

 
השפעת הקורונה על  

ב  לי יוגטהתנהגויות סיכון. 
רשות  הית שפירו, ואור

 לביטחון קהילתי הלאומית 
   

מדדי  השפעת הקורונה על 
האם   -  ביטחון אישיהסקר 
הלשכה  , אוריה לוי? בכלל

    יסטיקהטטהמרכזית לס

  
מות  על מג הסגרים השפעת

  -בארץ ובעולם הפשיעה 
    .מודל חיזויהצגת 

בועז  ו  ד"ר שי עמרם
לשכת המדען  , רוזנברג
ון  ח , המשרד לביטהראשי
 הפנים 

 
אכיפה המונית בתקופת  

 ? איך זה עובד – הקורונה
  , גיא נגרפרישמן ד"ר גד

  דען, לשכת המיעל אבידןו
רד לביטחון  , המשאשיהר

 ם יהפנ

,  שטרית-דרוקרשירלי 
אלה  ד"ר   , ניברסיטת בר אילןוא
 פרופ' ו  פירס, מכללת עטר-בן
 והחואללת כ מ אשר,-מדר בןס
 נגב ב לד מרכז מנו
 

Just as Violent: 
Cyberbullying and 
Traditional Violence 
Compared among Arab 
Youth in Israel.  

נא  ו מופרופ'  לולו-סיריג'  אלנ
יטה סאברי, האוניברס כ-רי ח'ו

 העברית 
 
One-Time Spinners and 
Spin-Thrill Seekers in Sex 
Offenses Against Minors.   

  הלל כמ, הרפרופ' ברנדה גייג
י קדמית גליל מערב אה  

ה  אנ נים של קורבנות להומאפיי
  ,סוניני טנ עביר ג' .מקוונת

ה חיפ טת  יסר אוניב  

 

13:15-
14:15 

 ( 0יה )חדר אוכל, קומה ת צהריים/פורום ראשי מחלקות לקרימינולוגארוח
Lunch Break/Forum of Heads of Departments of Criminology (Dining Room, Ground Floor) 

 

Panel 
3 

 ( -1)קומה  לפואאולם 
 Ophal Hall (floor -1) 

 ( -1מה )קו רלקו לםוא

Coral Hall (floor -1) 
 ( -1)קומה  שנהבולם א

Shenhav Hall (floor -1) 
 ( 15)קומה   ולם טרקליןא

Traklin Hall (floor 15) 
 ( lb בו בר )קומהל

Labo Bar (floor lb) 



14:15-
15:45 

נה:  בזמן קורומחקרים 
 תגרים, כיווניםא

ו"ר: פרופ'  י וממצאים
,  יוסי גליקסון

 . ןאיל   בר תטיסניבר וא
 
סיכון  ת": בחזי נשים"

מוגבר להתפתחות  
ב  ת בקרתחלואה נפשי

, חרדהאון, : דיכנשים
  דות בעתיציה ובדסומטיז

  ה.נורהקות מגפ
  ,זיו-ד"ר רויטל נאור

 בר אילן  תסיטאוניבר 
 

למית, ארבע  ועמגיפה 
 ותבחירות והפגנ

אלימות: מתכון לאיבוד  
יערית   .יהלגיטימצ

ת בר  ט עמרם, אוניברסי
 לן אי
 
אמפתיה   ןבי שרקה

שילוש האפל לבריונות  וה
וקורבנות בקרב 

וה אוטיסטים בתפקוד גב
תקינה  ובעלי התפתחות 

  תאפר .רותבגגיל ההתב
אופנהיים,   יסמן ו

 ילן טת בר אאוניברסי
 

לוש  זיהוי תכונות השי
מבנה   האפל על בסיס

דניאל הרון,   .םניהפ
 יברסיטת בר אילן אונ

 
אישיות  תכונות 

ה יתאמפ, פתיותופסיכ
ד"ר טל בן  .הורות וןסגנו

  שרי הראלד"ר , יעקב

 ות מין יינרבע
ית  יהודר  "ד: "ריו

  פיה, המכללהאבולע
 .לוןאשק ית האקדמ

 
ורנוגרפיה חובבנית: בין פ

להתנהגות    סטייה חברתית
טל  ד"ר  .נורמטיבית

  ברסיטתינ וץ, איבוביעקו
 ן אילר ב
 

 השתתפות השפעה של
ת  חינוכי-קבוצה פסיכוב

יני  מורחבת ייעודית לעברי
מין על מתח נפשי, רווחה 

  תיבסובייקטינפשית 
  שהימ .טהמיקוד שליו

ני,  וד שנמר ד"ר מלניצקי וח
 ילן בר א סיטתר באוני

 
יחסות מחפיצה  יתה

ים בקרב ודפוסים דורסני
ם: קבעון יפוגעים בילד

ית  נמי הופגיע פדופילי
רוברט  ד"ר . ברעב
ף  ש ענרא, טייןשפא

ד"ר  ו  פסיכולוגיה שב"ס
,  יהודית אבולעפיה
ית  המכללה האקדמ 

 אשקלון 
 

וקוגניציה   גורמי מוטיבציה
יצעו  בשם ב נשיבקר

יהודית  ר "ד. ות מיןבירע
  כללה, המולעפיהאב
ד"ר  ו ית אשקלוןקדמהא

ראש ענף  , ייןרוברט אפשט 
 גיה שב"ס ופסיכול

 
  :םדיליבחדר הסודות 

במצבי חרום  יטור ש
קרים מהשנה  בר: מחומש

ונה אשונה של הקורהר
 בישראל 

,  רטורוני פקפרופ' יו"ר: 
 . העברית ניברסיטההאו

 
רת  משטל דק: חב על

קנות  יפת תל ואכאשרי
השחור  השוק  דגחירום נ

 . במגפת הקורונהו
,  ריתלומי שט ד"ר ש צ"סנ

 ת ה העבריברסיט האוני
 

חס  עמדות הציבור בי
:  ן הקורונהידלמשטרה בע

  ממצאים משנתה
נה של המגיפה  הראשו

 .  בישראל
פרופ' רוני  ,  ד"ר גלי פרי

-ןיונת  לט רד"ו  ורפקט
  יטהס , האוניברזמיר

 . בריתהע
לות  י פעיבלגכות הער

  משטרה אל מול ה
בהבניית  אחרים  שיקולים
 משטרה:ה בחבתמיכה ר
 ורונהשל מגפת הקהמקרה 
 .  בישראל

פרופ'  , ירזמ -ד"ר טל יונתן
,  "ר גלי פרידו  פקטור  נירו

 יטה העברית וניברסהא
 

  יות פסיכולוגיותגוס
 בקרימינולוגיה 
יגר,  יו"ר: ד"ר לאה  

 . ליאאר ת אוניברסיט

  יוהי זמצלמות אבטחה: 
תני  נשים בנות מוצא א

  ה יגר,ד"ר לא  .אחר
 אוניברסיטת אריאל 

ת  וצקבו ן תתייים בהבדל
של מושבעים  

בתפיסת  נציאליים פוט
של צורות דיווח שונות 

מי  ענ. יותזראיות פורנ
יטה  דמרי, האוניברס-קפלן

 העברית 

: הפרעת "אש לכי עימי"
ת,  חבלתי-דחק בתר

-נטי ות אתנהגפירומניה וה
ק,  י טפודוד  .חברתית

 אילן וניברסיטת בר  א

ה  יטיין נר בהקש
לפסיכופתיה ראשונית  

ב  ר שת בקאה ברלהונ
ללה  גולן, המכאתי  .םישנ

 ית אשקלון האקדמ

מאפיינים של עבריינות  
ספיר  ים. כלכלית בקרב נש

ריאל בנדור  כלפון, פרופ' א
לזר,  -י לבנשטייןוד"ר רות 

 בר אילן  אוניברסיטת
 
 

 

 הטיות בהליך הפלילי 
אביטל מנטוביץ, פרופ' יו"ר: 

 . יפהת חסיטוניבר א
 

י בהרשעות וכמשך הזמן עד הזי
 ורשעי שוואא: הבדלים בין משוו
 רשעילמו טוקבוצות מיערי חב
ערן  .ת הרובקבוצ ריא חבווש

 רופ' רוני פקטורוביץ', פקאיצ
  הטסיר בניוא אוחנה, הוד"ר דניאל 

 רית העב
 

החלטות של  בקבלת הטיות 
טיים:  פסיכיאטרים משפ

שם  השפעת מוצאו האתני של נא
ד לדין שיר לעמוונו ככחבא על
שא באחריות פלילית  ונוכ

ד"ר  ן, ברוטל שילה ר או .ולמעשי
, ג'וש גוצקו וד"ר דניאל ארגו

 ית העבר ההאוניברסיט 
 

נאשמים ת של טוהחל לתקב
חסור כלכלי בשלב  ממים הסובל

'  פור, פלביא נורית .הסדר הטיעון
  אביטלל ופרופ' יאי -גזל ןורא

 וניברסיטת חיפהאמנטוביץ', 
 

: ה בררנית ועמימות סעדיתיפאכ
  .אלהלקחים לישרין בארה"ב והד
 רובינשטיין, אוני' הארוורד אגי
 

Exclusion of Evidence 
Rules – An Empirical 
Study in Trial Courts:  
Decision making in light 
of Israeli Judges’ Gender 
and Occupational 
Background 

-זל אורן גפרופ' ו וןיהונתן חס



טרה,  יקו וד"ר איתן נ 
המכללה האקדמית  

   אשקלון
 

  לורונה בישרא ר הקבמש
חותה  ו על התפתתיוהשלכו

של התנהגות מינית לא  
מותאמת ופוגעת בין 

ד"ר לימור גולן,   ם.אחאי
 האקדמית כנרת   המכללה

יברסיטת חיפה נ , אולאיי  

15:45-
16:00 

      (-1 קומה) הפקקת הפס
floor -1)) Coffee Break   
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 ( -1מה )קו לפאולם וא
Ophal Hall (floor -1) 

 ( -1)קומה  קורל ולםא

Coral Hall (floor -1) 
 ( -1מה )קו שנהבולם א

Shenhav Hall (floor -1) 
 ( 15)קומה   ולם טרקליןא

Traklin Hall (floor 15) 
 ( lb בו בר )קומהל

Labo Bar (floor lb) 
16:00-
17:30 

ומה ין טראתמכרויות: בה
   קיםזנוהדרה למזעור 

ן רבינוביץ  "ר שרוו"ר: די
סיטת  , אוניברשנקר

 יפה. ח
 

קשר בין הון החלמתי  
  למאפייני טראומה בקרב

נערות ונשים צעירות  
מילה אקוטית  גהפונות ל
קלמי,  שרה  מסמים.

 פה יח  תיברסיטאונ
 

:  םנייבעיאני רואה לך 
  את מתןכוהול מאל

יש   האם –ולחן עגול ש
ותר מדי או פחות  שראל יבי

 מדי סטודנטים
 לקרימינולוגיה? 

שופט  , ויםטננב אביו"ר: י
   בדימוס.

 
' באדי  פורפמשתתפים: 

האוניברסיטה  חסייסי, 
,  יהר פרופ' גלית נ ;העברית

 ;רסיטת בר אילןאוניב
המכללה  הם, אפרת שפרופ' 

  רד" ;ת אשקלוןהאקדמי
 . רסיטת חיפהל, אוניבטלי ג

 

וחלטת  ה מבין גמיל
סוגיות  :כרות חוזרתתמלה

נבחרות בטיפול  
 יותבהתמכרו

  'מן,יו"ר: ד"ר חגית תורג 
יל  המכללה האקדמית גל 

 . בימער
טיפולית למרכז  קהילה בין 

רצף המענים  יום על 
ד"ר  . בהתמכרויות ללטיפו

ללה  המכ ן, ב ראובקיע
 האקדמית גליל מערבי 

 
י לאום בדפוסי  בדלה
.  גמילה ליכית ותהתמכרוה

רייני  בסוגיות בטיפול בע
 מין

,  ידיסיספ' יעל אפרו "ר:יו
 . רסיטת בר אילןיבאונ

ן  ול הניתהטיפ וויתח
ם האסיר  יקולש ברשות

לעברייני מין אשר ריצו  
ת  סר, מנקודנש מאעו

תם כהן,  רו .מבטם
 יטת בר אילן יברסאונ

עברייני מין   שלהחוויה 
די יחידת  המפוקחים על י

פלים  י המטעינרך 'צור' ד
י,  מאיה פלד .הםב

  ופות לענישה חלה ומאח קדצ
 אלברשטיין,כל ימ פ' ופר  :יו"ר

 . אילןסיטת בר  ר בניאו

ים קיהליכי יכול להתאם צדק ה
מקוונים  מרחוק? הליכים 

 דנה קריטי, .יהפלילט שפבמ
האוניברסיטה  פרופ' רוני פקטור, 

לרנאו,   יתד"ר חג העברית, 
ענת  הציבורית,  ה ורי יג נהס
דניאל יפה,  רוויץ והו

העברית  הט האוניברסי  

ה ע דאה )בעובדות( להרשהומ
 ךפוהי :אה באשמה(הוד) מיתצע

 ההודאה בשיטות מעמדה של
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ההשפעות המאיימות של  
ד"ר  . ניתצה מיחרם והחפ

מגמה  ה ,נגרבארי ן מעי
לקרימינולוגיה ואכיפת  

ה האקדמית  חוק במכלל
המחלקה  בית ברל, 

לקרימינולוגיה  
ד״ר  . אוניברסיטת אריאל

מעין דביר, המחלקה  
לפסיכולוגיה, המכללה  
 . האקדמית עמק יזרעאל

 
ות יפריד  מושה עד"

לאהוב עד  ו" או "ביננ
  תעד"ר יפת". מוו

המכללה   ,ליידר תומרקין
 האקדמית בית ברל 

  
היסטורי -מבט סוציו

ור  זעמ שתגיאודות 
  הל: משראהנזקים בי

צריך  ם ומה עוד קיי
-ד"ר חגית בוני לקדם?
 ל אייטת אר יברס נח, אונ

 
 
 
 
 

 
  

חגית  "ר טרשנקוב וד ריה ול
תורג'מן, המכללה  
 רבי האקדמית גליל מע

 
הבדליים מגדריים  

ת הטיפול צאובתו
לחומרים  בהתמכרות 

מיכל  . םקטיבייא-יכופס
  פרטוק, המכללה

 י ב ריל מעהאקדמית גל

 ן רסיטת בר איל באוני

עם  ת העבודההשפעו
ין על עולמם  מ עברייני

  .לים בהםהמטפ י של נהמי
  רופ' יעלופ  גרוהילה  

  אידיסיס, אוניברסיטת בר
 אילן 

ל התפתחות ע המשפט, השפעתו
שפט למהחלופיים  ההליכים

פרופ'   .השופט לי ועל תפקיד יהפל
ת ט, אוניברסי אלברשטייןמיכל 

-וסקסס ק ריד"ר ביאטן, בר איל
, המכללה  וסף זהרד"ר יו וילאמס 

מערבי  לקדמית גלי הא  

תנים בישראל:  ם מוריהסד
  ר איתןד" .עיםגפונ םגעיופ

רת שהם, אפ ופ'ה ופררט ניקו
ן וקל אקדמית אשללה ההמכ  

The role of proneness to 
guilt and shame among 
people in custody in 
promoting restorative 

justice processes.  

נה  ד  אט וד"רורי ענבל פלג קר ד"
ת קדמי הא  קס, המכללהוימן ז 

ק יזרעאל עמ  

17:30-
19:00 

 טקס פתיחה וקוקטייל חגיג י:

   (lbה , קומרב בו)לרוכת פוסטרים תע, לוקת פרסים, חקרימינולוגיההישראלית ל האגודהת נשיא ברכ
Opening Ceremony & Festive Cocktail: Greetings, Awards, & Posters Exhibition (Labo Bar, Floor lb)   
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 ( -1קומה ) לופאאולם 
 Ophal Hall (floor -1) 

 ( -1מה קו) קורלולם א

Coral Hall (floor -1) 
 ( -1מה וק)  שנהבלם וא

Shenhav Hall (floor -1) 
 ( 15)קומה   ולם טרקליןא

Traklin Hall (floor 15) 
 5ולם א

Hall 5 (floor -1) 



10:00-
11:30 

 יותיה וזכווגולמטייקו
   בירהי עפגענ

,  ה ארזפרופ' עדנר: "יו
 . ילינויאוניברסיטת א 

משמע אני   מצהיר.ה אני"
נפגע ת הרו: הצ"קיימ.ת

בהליך  כהשמעת קול 
לבנשטיין   תירולי. הפלי

,  להלזר, המכללה למנ
טת  רסייבנ אול, וד"ר טלי ג

 חיפה 

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

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

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

-סקסקוד"ר ביאטריס 
  כללהמליאמס, הוי

מערבי,   גליל  האקדמית
 רס אן ווימ-ופרופ' ג'ו 

 

ור  ציבה ה ואמוןימצייטלג
 חוק ה כיפתאבמערכת 

סייסי,  פרופ' באדי ח: יו"ר
 וניברסיטה העברית. אה

וד:  לחוחיים  רים ביחד ג
ות  ות כלפי המחויבמדע

ית לחוק ונכונות לשיתוף לצי
פעולה עם המשטרה בקרב  

ורבות מעים ערבים בער
פ' ה, פרו י י עכרדשא. בישראל

רוני פקטור ופרופ' באדי  
  רסיטהביונ סי, הא חסיי

 העברית 

ללא   ם בתאגידיםבדיוע
  צד ריבוי חוקיםכי :תגבולו

ת משפיעים על  וורגולצי
ן ופכוף באיכולת התאגיד לא

בדים עוהבי את ציות  טיאפק
  כפיר מנור,. להםש

 אוניברסיטת בר אילן 

ת  אמון באחרים ועבירו
של   עה והתפקיד הממתןנות

מלכה  . אליזםדיבידונאי
  פקטור,ופרופ' רוני  לויתן

 ת יטה העבריניברסואה

ת  הפרו כלפי דות הציבורעמ
ר קרן  ד" .ות הקורונהתקנ

לוק, ד"ר אינה לוי וד"ר   ןכה
רסיטת  יב, אונ וגיו הרצסרג'

 אריאל 

וקורבנות בקרב   ריינותעב
 אוכלוסיות מוחלשות

ק  ד"ר יעל וילצ'  :יו"ר
 . יאלר אסיטת ראוניביעד, בא
 
מינית, לחץ  טרדה ה

בסמים  מיעוטים ושימוש 
  ד"ר יעל "בים.להטבקרב 

יאור  ר ל "'ק אביעד ודלציו
 יאל ר אאוניברסיטת  ן,אור

 
מרת האלימות  ני חויפיאמ

רות מין כלפי נשים  ביבע
  דנית רונן,. בזנות
 רסיטת חיפה אוניב

 
Development and 
Validation of a New 
Instrument to Assess 
Childhood Neglect 
Retrospectively.   

ד"ר תומר כרמל,  
ריאל אסיטת יבר אונ  

 
Second and Third 
order Fish Shape 
Gender Bias.  

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

 

   ימותלות אירעב
פרופ' ארנון  : יו"ר

  הללמכ, הןדלשטיי א
 .אשקלון האקדמית

 
ים חוצרב רבק ת צינוןקופת

ן  נו פרופ' אר. ייםרתסד
לה  ל אדלשטיין, המכ
 ן לו האקדמית אשק 

 
בקרב  קורבנות לאלימות 

הקהילה  ת צוותי מרפאו
דית  ד"ר יהו. אלבישר

  בנדלק, פרופ' שמחה
רבקה  ד"ר ו נגר  אלנדאו, גי

רסיטה  באוניה  ן הצורף,חז
 . יתהעבר

 
א  של םרוצחיהשוואה בין 

  תי שפיושעו בשל אורה
  רשעושהווצחים רין לב
  ר,ענת ירון ענת פרופ'. יןדב

מק  ע המכללה האקדמית
 יזרעאל 

 
מעורבות  ן": בקט ועיגפ"
קטינים  דים חבלים בודמ

' רויטל  פרופ ר.ובאירועי טר
הקריה  שיוביץ,  -סלע

וה  ד"ר ח האקדמית אונו,
פה  ת חי טיברסי, אונ דיין

באדי חסייסי,  ופרופ' 
 ית ברהע יטהסוניברהא

יה תיאור: חוקקום עוברי יש
 ר( ספ קתש)ה שוםייו
,  שע"ר אתי אלי"ר: דוי

מית עמק  המכללה האקד
 . אליזרע

 
וברי  עם טיפול ושיקומודל ל

ד"ר ענת . םם לסמייוק מכורח
, המכללה האקדמית  יגזל

ון, מנהל  י אהרושב  לוןאשק
 ותתמכרוילטיפול בה  השירות

 
ולטיפול להתערבות רונות עק

ד"ר  . ןייניות מיבנשים עבר
  לה כלהמ אבולעפיה, יהודית 

 ת אשקלון קדמיהא
 
ם קויגרים בשות ואתיוגס

  אסירים משוחררים ערבים
,  ודיפ ארותם ד"ר . בישראל

ון  ד הרווחה והביטחמשר
אן,  עדמר קסא מרו  החברתי

 רש"א מחוזי, קח שיקום מפ
 

 ות גמרתי":נעם עבריי ני"א
רים  אסי תפיסות של

ווי וכנית הלי תבי גל ריםוחרמש
תעסוקתי י והפיקוח ההטיפול

-פלד  רונית"ר ד  .של רש"א
אורי  ופ'רופ  גולןתי א ,לסקוב

קדמית  , המכללה הארתימו
ור  ליאפרופ' ו  אשקלון

 John Jay College ofן,עוגד

Criminal Justice, New York 
 

קהילתי  שימו פוקוס: רדיו 
. ם אסירים קוא ככלי לשילבכ
  הללכ מה ,ק'ודמצת איריא
פרופ'  ו ןו לק שא תימדקאה

בר   טת, אוניברסיר עינתתומ



 

 

 ילן א

11:30-
11:45 

      (-1 קומה) קפהקת הפס
floor -1)) Coffee Break   
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 ( -1)קומה  לופאולם א
Ophal Hall (floor -1) 

 ( -1)קומה  ורלקולם א
Coral Hall (floor -1) 

 ( -1 ומה)ק הבשנולם א
Shenhav Hall (floor -1) 

 ( 15קומה  ) לם טרקליןוא
Traklin Hall (floor 15) 

 5 ולםא
Hall 5 (floor -1) 

11:45-
13:15 

 שטרה ושיטורמ
ור,  פקט י נ ו' ר פרופיו"ר: 

 . העבריתסיטה יבראונ ה
 
ות  של נשים נפגעמפגש ה

  בית עםל צהפרי
י וד"ר  פר רכבע .שטרההמ

סקי,  ענבל וילמוב
 טה העברית ברסיהאוני

 
ה על  השפעת האכיפ

התנהגות: המקרה של  ה
הפסקת השימוש  
במצלמות מהירות  

פרופ'   .ת נייחותאוטומטיו
רוני פקטור,  

אוניברסיטה העברית,  ה
,  ןא קרגיו  ביבנעם חד"ר 

ת  אקדמיה הלמכלה
 אשקלון 

 
  יצדכ :ם גרים כאן"לדיי"
דים  יל רים שלגומ

ילוב אסירים משוחררים  ש
מתיאוריה   קהילה:ב

 לפרקטיקה 
' אפרת שהם,  ופר פר: "יו

 . ת אשקלוןהמכללה האקדמי
 

פיקוח, מסוכנות: תמיכה, 
סירים  מדיניות שיקום א

ד"ר   .לוחררים בישרא מש
ה  ד הרווחמשר ,רותם אפודי
  "רד ו תיחברוהביטחון ה

אוניברסיטה  , ה דגן  לאתננ
 העברית 

 
סמים בשילוב  חו קשיים

ש של אסירים  מחד
ים  ן משקמה: ביבקהיל

ת  רפפרופ' א . למשתקמים
ד"ר ורותם אפודי ד"ר ם, הש

, המכללה  רוקי קוזולוצ'
 שקלון האקדמית א

 
  טה, הערכהמיקוד שלי

  לוגיהומושב רוחני בקרימינ
 הוגילומטיקויווב

רונאל,   ופ' נתייו"ר: פר 
 . אוניברסיטת בר אילן

 
ית  וחנר וגיהלרימינוק

-איי באמצעות : ליוולהועבפ
ך לחדילה  שייה כדרע

  ד"ר גילה אמיתי,. מפשיעה
לה האקדמית עמק  לכהמ

נתי רונאל,  ופרופ'   זרעאלי
 ר אילן אוניברסיטת ב

 
שיקום ודרכי התערבות עם  

ות י היהדמכתב –עוברי חוק 
ד"ר  . רימינולוגיה הקלשד

  הכלל המ  יאיר,-ןב יצחק
 ת צפת ימאקדה
 

ש ללמוד אותו: שיעור יש
ם  ייחוסים רוחניי

-רהוליה יזצמוויקטיל
  שרון . יניתיזציה ממיקטיו

 י לט הפליפות במשטיה
,  ררון ענתענת יפרופ'  ר: "יו
ת עמק  מיאקדלה המכלה
 . רעאליז
 

ס  יות על בסיהט
ים פוטמי בשינווסוציואק

שיכמן,   רונןפליליים. 
פרופ' אביטל מנטוביץ'  

  י,עינ -יץינוברב רנהופ' אופר
 פה אוניברסיטת חי

 
א  או שמר ודק עיום הצהא

ופטים? על  עיוורים הם הש
ות  ההפליה לרעה במדיני

ם  ימ של נאש הענישה
שמים  עומת נאלים רבע

ט  שפמערכת המב םיהודי
ד"ר שרון   שראל.הפלילי בי
ית  ה האקדמ ללטויס, המכ

מר עינת,  אשקלון ופרופ' תו
 אוניברסיטת בר אילן 

 

  רימינולוגיה היסטוריתק
  תיתורביקו

י,  איואב מחוז ד"ר   :יו"ר
 . חיפה  יברסיטתנאו
 

ד האל  גי עיאולוהתמהאל 
אפיסטמולוגיה הגי: ולוהטכנ

כנות לאורך של הערכת המסו
,  חסאל מורן .היסטוריהה

 יפה אוניברסיטת ח
 

אחר בפועל: ני לר מהותחמא
ן בעידן  עבריי להיות
ואב  י  ד"ר .וריתמיהאלג

 טת חיפה ברסיאוני  חוזאי,מ
 

 ןוהחשבכוחם של רואי 
  י איבתהליכ ומחיםמצות בווק
ית ונר   .ת החוקחסופללה בה

 חיפה  יטת, אוניברס ןקי ומבל



ל פשיעה  יעים עפמש
המקרה   - בבמקטעי רחו

ד"ר   .יפו-ל אביבשל ת
וריון,  א-י ברמאור ש

 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 

רופ'  פו סעוד בו אעזמי  ר ד"
אדי חסייסי,  ב

 ית רסיטה העברהאוניב

נורמטיביות ת ותפיסות עצמי
ים, משוחרר  יםבקרב אסיר

ית תוכנ, בדיםויהו םערבי
התעסוקתי  וי והפיקוח ליוה

-ד ד"ר רונית פל. "אששל ר
  פ' אפרת שהםלסקוב, פרו

ה ל רו, המכל קלוצ'י קוזווד"ר 
 מית אשקלון דקאה
 

קום יעילות מרכזי שינת בחי
מחקר   –ושילוב בקהילה 

יב וד"ר  "ר נעם חבד. הערכה
ה  יק, המכללאה איצ ל

 האקדמית אשקלון 
 
 

 אילן  רסיטת בר אוניב  ,ןתאי
 

  : מהקרקעית אל הנשגב
החלמה  כיב הרוחניות ברמ

-מההפרעה הפוסט
תולי פלינט,  . טראומתית

 ן איל בר  רסיטת אוניב
 
מלה עצמית והחלמה  ח

ם  מריכרות לחוממהת
ה ' גיל ופפר. בייםיטואקיכספ

חן, המכללה האקדמית  
 אשקלון 

ת  ינוכת אמהער
טי: פוקסט שיקונטב

ה  ההטי השפעתה של 
ר  וההקשת יקבוצת-הבין

בירה.  השיפוטי של הע
ד"ר ניר רוזמן, המכללה  

,  יב יל מערלדמית גהאק
רי,  גלית נה ופ'פרו

 ן ת בר איל יטסאוניבר 
 

י  רקע אתנהטיה על 
וות דעת  בכתיבת ח

טיות יפושחלטות הוב
פיות הדעת  ש-בנוגע לאי

  פרופ' במקרים של רצח.  
מכללה  ר, הענתון  נת יר ע

אל  מית עמק יזרעקדהא
,  תמר עינ' תוופ ופר

 רסיטת בר אילן אוניב
 

13:15-
14:15 

 ( 0קומה חגיגית )חדר אוכל,   ייםהרארוחת צ
Festive Lunch (Dining Room, Ground Floor)   

 

Panel  
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 ( -1)קומה  לופאולם א
Ophal Hall (floor -1) 

 ( -1)קומה  ורלקולם א

Coral Hall (floor -1) 
 ( -1 ומה)ק הבשנולם א

Shenhav Hall (floor -1) 
 ( 15קומה  ) לם טרקליןוא

Traklin Hall (floor 15) 
14:15-
15:45 

   אלימות במשפחה 
ד"ר קרן גואטה,  יו"ר: 
 . ילןבר ארסיטת אוניב

  גדת נכלכלי מותליא
כי  אפיונים ודרים: שנ

לית  דפרופ' . התמודדות
  ץ,י בבורוכו-וריסע
לה האקדמית עמק  לכהמ

 זרעאל י

רזים  ם וזחסמי
ות של חיפוש  להתנהגוי

  עזרה בקרב גברים
ישראלים החווים אלימות  

 ראל ביש הכליאהניות מדי
,  לייא -לגז  רןפרופ' אוו"ר: י

 . יפהאוניברסיטת ח
 

ד "בין פס :מדיניות הכליאה
יין הצפיפות בבתי  הדין בענ

"ר  ד .יישומו ןהסוהר לבי
 גן ת לת רמכל, מבהשסיגל 

 
ות כעילה  מסוכנניעת מ
-ר רה גושי. שחרור ממעצרל

ה  אוניברסיט ה ,אריה
-' אורן גזלופרופ  עבריתה

 חיפה  רסיטת אייל, אוניב
 

 תיבוסמים ומס ,וזיקהמ
והיבטים קים ור נזעמז -ע טב

 ייםטיפול
,  מילשטיין יוליה"ר: וי

 בר אילן. ת טברסיאוני
 

מסיבות טבע בישראל:  
ומרים  צריכת ח

ות עמד יביים,כואקטיפס
כלפי המשטרה ומזעור  

  אל כדורירי "ר אד. קיםזנ
נח,  -גית בוני ד"ר חו

 אוניברסיטת אריאל 
 
ס  נטראה בותצצה לתרה

Roundtable - The Future of the Israeli Society 
of Criminology 
Prof. Chris Eskridge, 
Chair, American Society of Criminology 
School of Criminology and Criminal Justice, University 
of Nebraska, Omaha 
 
Prof. David Weisburd, 
Honorary President, Israel Society of Criminology 
Institute of Criminology, Faculty of Law 
Hebrew University of Jerusalem 
 
Prof. Badi Hasisi, 



 

קר  : מחהזוג-צד בתמ
ד"ר קרן גואטה  . איכותני

ותמר שליחוב,  
 ן ל אי  ת ברטניברסיאו

יך  לבתהך ווהתי וכניס
יכולתם  די ורחהך ידוהש

ת ולמנוע נישואין  לזהו
  גאדו,  ילהתה . מיםיאל
 יטה העברית סרניבאוה

  רוךבשהקדוש י פחדת"
אלימות   :"יכעס עליי הוא

במשפחה כלפי נשים  
  באמצעות סרבנות גט

  זליר .רוחנית ותהתעללכ
גואטה,  וד"ר קרן לוי לדל 

 אוניברסיטת בר אילן 

  :חרור המנהליהשכת מהפ
מנהלי המוגבר הר רוחהש על

-גזל  ורן. פרופ' א החלופות לוו
  קלדה,פאדי מייל וא

 חיפה אוניברסיטת  
 
 
 

ת השימוש ובישראל: משמע
ור ים עבידלסיכופ םיבסמ

ראנס  שתתפי מסיבת טמ
 שטיין, יוליה מיל.  ישראליים

 לן יברסיטת בר איאונ
 

מבט רטרוספקטיבי על 
ם מכורי  לי שלוזיקמם המעול
,  לוזוןרי  ג'פ. יליםפע

 ן יל בר א רסיטתבאוני
 
 
 

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 

 


