
 
 

 
 
 

 דיסציפלינארי למחקר בתחום נפגעי עבירה -הפורום הישראלי המולטי

 אילן-אונו והמחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת בר תהאקדמי קריהמייסודן של ה

 

ידי פרופ' דנה פוגץ' וד"ר קרן גואטה  -עלדיסציפלינארי למחקר בתחום נפגעי עבירה, הוקם -הפורום הישראלי המולטי

 .י, במרחב הפיזי או הווירטואלשל פגיעה במישרין או בעקיפין מעבירה פליליתלשם קידום מחקר מדעי בתחום 

ת חילופי ידע ושיתופי פעולה מחקריים של המרכזית של הפורום היא לייצר קהילה רב תחומית המעודד תומטר

. קהילה זו תסייע באיתור מתודולוגיות מחקריות שונותאמצעות בו דיסציפלינות שונותבחוקרות וחוקרים הפועלים 

וקידום  יצירת שיתוף פעולה עם פורומים דומים בעולם ,קרנות מחקר ואיגום משאבים למימון מחקרים בתחום

 . שיתופי פעולה ביו חוקרים וחוקרות בקהילה המקומית

 

דרך בתחום.  ציפור ים"ש גילי בן עמי למחקרע מחקר ימענק ווענקה בו ייעודי בכנס וםהושק הפור 2020 בינואר

עבירה,   נפגעי בתחוםחקר מחד כולו לסוגיות ובישראל אשר יי מסוגובשלבים  הבאים מתוכנן כנס אקדמי ראשון 

 .)פרטים מלאים יופצו בהמשך( אשר תתמקד בהיבטים מתודולוגיים בחקר נפגעי עבירה ת מחקרוסדנ

 

אם תחום המחקר/התמחות שלך נושק לכך )מן ההיבט הפלילי, חינוכי, פסיכולוגי, קרימינולוגי, ועוד(, אנו מזמינות 

ה היא מטרת רשימת התפוצ. (כאן )לרישום לחץ/י התפוצה לרשימת( ולהצטרף לאתר לאתר )לחץ/י סאותך להיכנ

במוסדות אקדמיים, ותלמידים לתארים מתקדמים אשר  חוקרותלו חוקריםל חילופי ידע מחקרי, והיא מופנית

, בתחום עדכניים פרסומים לחודש אחתכיפורסמו  ברשימת התפוצההמחקר על נפגעי עבירה מצוי בלב מחקריהם. 

 התפוצה רשימתלשיתופי פעולה מחקריים ועוד. הצעות קולות קוראים לכנסים, קולות קוראים למענקי מחקר, 

הרלוונטיים )הרווחה, משפטים, ביטחון  הממשלה במשרדי הראשיים המדעניםעניין בתחום כגון  בעליגם ל תמוען

 מרכז המידע והמחקר של הכנסת ועוד.והמועצה לשלום הילד ארגונים רלבנטיים בזירה האזרחית כגון, פנים וכו'(, 

 

כוללת חוקרות  דיסציפלינארי למחקר בתחום נפגעי עבירה-הפורום הישראלי המולטיוועדת ההיגוי המלווה של 

 ישראל:מתחומים שונים ב

 מכללה האקדמית כנרתהמחלקה למדעי ההתנהגות, הניסים, -ד"ר מירן בוניאל

 אילן-בראוניברסיטת סימון, המחלקה לקרימינולוגיה,  פרופ' משה בן

 , אוניברסיטת חיפהלקרימינולוגיהד"ר טלי גל, ביה"ס 

 ד"ר דפנה טנר, ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, האוניברסיטה העברית 

 ה האקדמית אונוה כץ, החוג לריפוי בעיסוק, הקריד"ר נעמ

  למנהלד"ר רותי לבנשטיין לזר,  בית הספר למשפטים, המכללה 

  

https://www.ono.ac.il/research-in-the-field-of-crime-victims/
https://www.ono.ac.il/research-in-the-field-of-crime-victims/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdefM0MfP1EZptP6YPTlhWWBxEp7u6rQXu7Pj7euPkLeD44wQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdefM0MfP1EZptP6YPTlhWWBxEp7u6rQXu7Pj7euPkLeD44wQ/viewform

