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 תויטילופ תולאש ןה ןוחטיבו רדסל העיבתו תיתרטשמ תומילא ,םיחרזאו הרטשמ ןיב תויושגנתה :סרוקה רואית

 לע לופונומ תינרדומה הנידמל רבו לש תיסאלקה ותרדגהב .המצע יסחיו דמעמ ,תוהזב תובורק םיתיעל תורושקה

 ,םלוא .הנידמה לש התמצועו התוכמסל קהבומ יוטיב איה רדסו קוח תפכואה הרטשמה .תימיטיגלה תומילאה תלעפה

 םיעוריא ,תונורחאה םינשב  .הרטשמב טעמ ןמזמ אל דע וקסע תיטילופה היגולויצוסהו הנידמה עדמ ,התובישח תורמל

 תוררועמ הלפמ רוטיש לש תונעטו םיטועימ תוצובקמ םיחרזאו םירטוש ןיב תויושגנתה ,םירטוש תומילא לש םייטמרד

 תונוש תולאשב קוסעי ,יתאוושהו יטרואית טבמב ,הז סרוק .םלועבו לארשיב ,רוטישו הרטשמב ישעמו יטרואית ןיינע

 סרוקה לש ןושארה וקלח .תויתוברת-ברו תונעזג ,ןויווש ,תוחרזא לש רתוי תובחר תויגוסב ןכרדו רוטישו הרטשמ לש

 יוביר ,תילארשיה תואיצמה לע רבדנ ינשה וקלחב ,רוטישו הרטשמ לש הירוטסיהו םייטרואית םיגשומב קוסעי

 .םיחרזאו הרטשמ יסחיל ןתועמשמו תויוברתה
 

 
 :סרוקה תושירד
 

  :30% האירק תוח"וד -
 70% -םכסמ ןחבמ -

 
 האירקה ירמוח
 

 םירועישה רדס יפ לע םיטרופמ .א
 לדומה רתאב ואצמיי האירקה ירמוח לכ .ב
 סרוקה ךלהמב םירופס םייוניש ונכתיי .ג

 
 

 :סרוקה תינכת
 

 תומילאה לע לופונומה .1
 תוחרזאה תלאש .2
 ןוחטיבה גשומ לע .3
  הרטשמה – היצמיטיגלו ןומא .4
 )procedural justice( יכילהת קדצ .5
 תיתרטשמ תונעזג .6
 םירובש תונולח .7



 היצזירטילימ .8
 תיתליהק הרטשמ .9

 גנילייפורפו רתי רוטיש .10
  רסח רוטישו החנזה .11
 defunding-ו הטרפה .12
  תויגוציי .13
 תיתוברת תורישכ .14
 יחרזא חוקיפ .15

 
 המדקה – 1 רועיש
 
 הרטשמהו תומילאה לע לופונומה :אשונ
 

 הרטשמהו תוחרזאה – 2 רועיש
 
 ?המ ינפמו םירמוש ימ לע וא ,תוחרזאו הרטשמ ןיב רשקה :אשונ
 

Lerman, Amy E. and Vesla M. Weaver. 2014. Arresting Citizenship: The Democratic 
Consequences of American Crime Control. Chicago: University of Chicago Press. 

 
 ןוחטיבה לע –3 רועיש
 
 ?ןוחטיב םירידגמ ונא הב ךרדה לש תועמשמה המ ?ןוחטיב םירידגמ דציכ :אשונ
 

14, no. 3 (2014):  Ethnicities Olesker, Ronnie. "National identity and securitization in Israel."
391.-371 

 היצמיטיגלו ןומא – 4 רועיש
 
 תונגוהו תוליעיב ןויד ?םתוא הגישמ איה דציכ ?היצמטיגלו ןומאל הקוקז הרטשמ עודמ :אשונ
 

Tyler, T.R., 2004. Enhancing police legitimacy. The annals of the American academy of political 
and social science, 593(1), 84-99. 

 
 תדסוממ תונעזגו עזג לע – 5 רועיש
 
 תירבה תוצראב האילכהו רוטישה תכרעמ לש התעפשהו הדיקפת :אשונ
 

Alexander, Michelle. 2016. The New Jim Crow 
 

  ינתא גנילייפורפ – 6 רועיש
 
 העפותל תוסחייתמה תורימא ןה )black while driving( "רוחש התאש גוהנל" ,"ןוכנ אלה םוקמב תויהל" :אשונ
 .אוהש לכ יתוזח ןייפאמ לשב םישנא בוכיעו רצעמ ,ינתא ניליפורפ הנוכמה
 

Weitzer, Ronald, and Steven A. Tuch. "Perceptions of racial profiling: Race, class, and personal 
456.-40.2 (2002): 435Criminology experience." 

 



Weitzer, R. and S. Tuch (2006). Race and Policing in America; conflict and Reform, Oxford: 
Oxford University Press. 

 
 םירובש תונולח – 7 רועיש
 
  ?החילצה םאה ,רוטישה תוסיפתב הכפהמל הבשחנ םירובשה תונולחה תירואית :אשונ
 
 .www.theatlantic.com ."Broken Windows" Wilson, James Q.; Kelling, George L. (March 1982).  

 
 היצזירטילימ – 8 רועיש
 
 ?תועמשמה המ ?םייאבצ הלועפ יסופד תצמאמ הרטשמה םאה .תויאבצ/אבצו הרטשמ ןיב רשקה :אשונ
 

Cop Warrior The Of RiseBalko, Radley  
 
 

 תויטרפ תורטשמו הרטשמה לש הטרפה – 9 רועיש
 
 םינכומה הלאל םינוש םיתוריש תוקפסמ תויטרפ תורטשמו תורטשמ לע םג םיעיפשמ הטרפהה יכילהת :אשונ
 ?םיחרזאל הטרפהה לש תועמשמה המ – םלשל
 
 .דחואמה ץוביקה :ביבא לת .ישיאה ןוחטיבה לש הקיטילופהו רוטיש ,הרטשמ :תחטבואמ ץרא .)2012( .א ,ימדש
 

 תויתרטשמ תומרופר – 11-01 רועיש
 
 תוצובקמ םירטוש סויג :ןומאה תא קזחל ידכ תונוש תומרופר תוצמאמ םלועה יבחרב תורטשמ :אשונ
 .תוליהק םע םירשקו תיתוברת הרשכה ,םיטועימ
 

 לארשיב תוחרזאו הרטשמ לע :ונלצא ןאכ – 13-12 רועיש
 

 


