
 

 

 

)על משבצת הסמינר המחלקתי( יתקיים בחדר הסגל  14:00-16:00בין השעות  5.11ביום שלישי 
המפגש הפותח של סדנת המחקר שאורן ואני ננחה השנה בשיתוף ד"ר חיים ויסמונסקי, ראש מחלקת 

  הסייבר בפרקליטות המדינה. 

 הצעות מחקר מתוך רבות שהוגשו על ידי פרקליטים או חוקרים מהאקדמיה.  13לסדנה נבחרו 

הצעות המחקר הנבחרות מתכתבות עם התמה הכללית של צורות שונות של אכיפה מדינתית והן 
  מבוססות על מגוון שיטות מחקר. 

 :להלן רשימת המשתתפים/ות והצעות המחקר שייקחו חלק בסדנה

  

 נתונים-אכיפה וניהול מבוססי –"ד מורן לביא עו      .1

תפיסות של סוכני מערכת האכיפה ביחס להטמעה של  –ד"ר בת עמי ברוט וד"ר כרמית קלר       .2

 תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות 

 על רגולטור כאוכף חוק פלילי –שגיא -עו"ד עדי דמתי      .3

 עיצומים כספיים –ד שירה תם ד"ר חנן מנדל, פרופ' אורן פרז ועו"      .4

שימוש באמצעים משלימים להליך הפלילי במאבק המדינה בתופעת הניצול  -עו"ד לילך שלום       .5

 בזנות ובחשפנות

העברת סמכויות אכיפה שיפוטיות לרשות המבצעת:  –ד"ר גיל שפטל וד"ר שחר קטוביץ'       .6

 הצדקות וקשיים

 גביית הוצאות של המדינה על פעולות אכיפה שלה  –פולק -עו"ד לאה הומינר      .7

השימוש בחלופה של אכיפה אזרחית במקום אכיפה פלילית במקרים בהם  –עו"ד אסנת דפנה       .8

 המדינה היא נפגעת העבירה 



 

 

עמדותיהן של פרקליטות המטפלות בתיקי מין על ההליך הפלילי  –לזר -ד"ר רותי לבנשטיין      .9

 בעבירות מין 

   המתח שבין אכיפה פלילית למנהלית  –עו"ד משה וילינגר   .10

 הפללה וגינוי של דירקטורים בחברות ציבוריות במקרים של כשל פיננסי –עו"ד אביה אלף   .11

הצצה אל "מאחורי הקלעים" של הקמת  –רוזנברג, ד"ר טלי גל ועו"ד ירין שגב -ד"ר הדר דנציג  .12

 המשפט הקהילתי בישראל-בית

אכיפה חברתית בעידן הדיגיטלי: מיזם שומרי –עו"ד תהילה רוזנצוויג פלדמן   .13

 דרך ושימוש בטלפונים חכמים לצורך תיעוד והעברת מידע לרשויות

המפגש הראשון יכלול היכרות של משתתפי ומשתתפות הסדנה וכן הצגה קצרה של כל אחת ואחד 
התמה הכללית של הסדנה. שלושת  מהמשתתפים את נושאי ושאלות המחקר באופן שמתכתב עם

מפגשי הסדנה האחרים לאורך השנה יהיו בני שעתיים עד שעתיים וחצי ויוקדשו להצגה קצרה של 
המחקרים ולדיון עם כלל המשתתפים על כל אחד מהמחקרים. בסופו של דבר מטרת הסדנה היא 

 לגבש מחקר שיהיה מתאים לפרסום כמאמר אקדמי. 

 .יתקיים כאחד ממפגשי הסמינר המחלקתישמחכים לראותכם במפגש, 

 

 להתראות,

 אורן והדר

 

 


