
 האנודה מנהנות דבר

 21 ספטמבר

 ויקרות, וקרום אנודה חברו.ות

 הנווזכטר שכ מטרתו כוויקטומוכוניה. הישראלית האנודה שכ הראשון הניוזכטר את כהציב נאות אנו

 שפורסמו חדשים וספרים מאמרים כנסים, כנון אקדמיות פעילויות שככ שכנו הקהינה חברי בפני כפרוס היא

 בקהילה נוסף נדבך וכבנות שונות מדעיות בפעילויות כהתעדכן במטרה וזאת האגודה חברי ידי עכ

 כוום וכבר 2020 בינואר שהוקמה האנודה מפעילויות אחת הוא זה וזכטר1נ שכנו. המתהווה ת1קטימוכונ1הוו

 חינוך, סוציאלית, עבודה קרימינולוגיה, משפטים, כגון שונות מדיסציפלינות חוקרים-130כ מעכ בה חברים

 פגיעה שכ בתחום מדעי מחקר קידום כשם הוקמה האגודה בישראכ. האקדמיים המוסדות ממרבית וכן

 כייצר הוא האנודה שכ המרכזית מטרתה הווירטואכו. או הפיזי במרחב פכיכית, מעבירה בעקיפין או במישרין

 וחוקרים חוקרות שכ מחקריים פעולה ושיתופי ידע חילופי המעודדת תחומית רב ויקטימוכוגית קהינה

 קהינה כי ובטוחות סמוכות אנו שונות. מחקריות מתודולוגיות ובאמצעות שונות בדיסציפכינות הפועלים

 חוקרים בון פעונה שיתופי קידום באמצעות הוויקטימונוני הידע תחום את נקדם חובב חזקה ויקטימונונית

 נפגעי בחקר מתודולוגיים היבטים כמו ייחודיים בנושאים עמיתים כמידת גם כמו המקומית בקהילה וחוקרות

 טיפוכ כאנשי המדיניות, כקובעי מחקר מבוסס ידע בהנגשת כסייע תוככ חזקה ויקטימוכוגית קהינה עבירה.

 העולמית כאנודה שמסונפת האנודה, כן, כמו עבירה. נפגעי שכ מצבם את וכהיטיב נשפר כדי וכמחוקקים

 בתחום. מחקריים פרויקטים ארצה כייבוא ותפעכ בחויינ חוקרים עם פערנה שיתופי תקדם נוויקטימוכוניה,

 כמחקר כוכו שהוקדש ראשון כנס היה זה כנס שכנו. האגודה שכ הראשון הכנס התקיים 2021 ביולי

 שככ כנכ הכנס בישראכ. הוויקטימוכוני המחקר בתחום היסטוריה ציון נקודת היווה וככן עבירה נפגעי בתחום

 הון נקם, פורנונרפיית דיגיטליות, ראיות נפגעות, שכ צדק תפיסות מין, עבירות בתחום מרתקות הרצאות

 בנוסף, חשובים. נושאים ועוד ילדים רצח ונפגעים, נפגעות עכ הקורונה השבכות עבירה, נפגעי שכ החכמה

 בתחום: כחקור הראשונים היו אשר הישראלית הוויקטימוכוניה וכאם כאבות ייחודי הוקרה מושב התקיים

 כמחקר פרסים הוענקו גם וכבסוף כנדאו. שמחה פרופי סבה; כסכי פרופי דוד; בן שרה פרופי ינאי; אורי פרופי

nלוויקטי הישראלית האגודה ידעוןnהוויקטי וקהילת ולוגיהnבישראל ולוגים 
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אותה.ונמגרנצמצםובכןבירה uמות uההיפגתופעתענאור
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n לוויקטיהישראליתהאגודהידעוןn הוויקטיוקהילתולוגיהn בישראלולוגים

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ4zCat0xK_BiwDh0bmU02hwsscrqOKN8
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CENTRE FOR VICTIMOLOGY & PYSCHOLOGICAL STUDIES, 
JINDAL INSTITUTE OF BEHAVIOURAL SCIENCES 

organises -------
 TH INTERNATIONAL CONFERENCEרס

on ו

! VICTIM ASSISTANCE 
OCTOBER 202-ו 

M ain Thenרe: 

Enוerging Trends in 
Victinוology & Victinו Assistance 

The Cenז:re for Vict:irnol ogy & Psychologica l Sז:udies inviז:es you ז:o ז:he 1 o •~ 
lnt:ernat:iona l Conference on Vict: i rn Assist:ance. \Ne invit:e nרulז:idisciplina ry 

professionals, researchers, acadernicians, practit:ioners, and young scholars 
to parז:icipaז:e i n t:his on l ine conference. VVe e nvision an interdisciplinary 
plat:forrn t:o dissenר i naז:e, exchange and generat:e knovvledge ז:hrough 

engagernenז: of a vvide variet:y of govenרnרent: official s, lavvyers, judges, 
nרedical professiona l s, social vvorkers, nרedia personnel , p oli cy nרakers, 
psychologisז:s, soc i o l ogi st:s, crinר inologist:s, vict:inרologist:s, anז:hropologists, 

and inז:erdisciplinarit:y in studen-ז:s around ז:hevvorl d. 

n לוויקטיהישראליתהאגודהידעוןn הוויקטיוקהילתולוגיהn בישראלולוגים



 
 

 

 

WORKSHOP 

The 10
th 

lnternational Conference סח Victim Assistance would begin with a pre-conference workshop to be 
conducted סח 21 ;< October 2021. The workshop would include Sessions conducted by professionals from the 
field of Criminology, Victimology, Psychology, Social Work, Behavioural Sciences, and various other allied 
discipline. These sessions would provide hands-on and applied knowledge סח victim assistance practices to 
conference participants utilized byfield professional themselves. 

SUB-THEMES OF THE CONFERENCE 

• Theoretical Advances in Victi mology 
• VictimsofCrime 
• Fear ofCrimeVictimization 
• Conflict,Oppression, and lnjustice 
• Violence within Family (lncludes: IPV, Child Abuse, 

Elder Abuse) 
• Victims ofEnvironmental lnjustice 
• Victimizationoflmmigrants/Refugees 

Victims of PoliticalViolence 
• Sex, Gender and Sexuality (including violence 

aga in st LGBTQ) 
• Humanזrafficking 

• ViolenceAgainstWomen 

• Violence AgainstChildren 
• Media and CyberVictimization 
• Mental Health andVictim ization 
• SecondaryVictimization 
• Victims' Rightsand theCriminal Justice System 
• Victims and Restorative Justice 
• Mediation and SupportforVictims 
• RoleofNGOs in Victim Assistance 

Advancing Research Methodologies in 
Victimology 

• Policies towards Prevention ofVictimization 
• PositiveVictimology 

REGISTRATION 

• There is noRegistrationfeeforPre-Conference workshop& 10
th 

ICVA 
• Registration is needed for all participantsand delegates 
• Participants are required to registerforboth theevents through a singleform 
• To Join us at the 10

th וnternational Conference סח Victim Assistance, kindly fill out the registration form & 
subm it abstracts סח the website https://forms.gle/ t6hhTZ1 xZCjKylru8 

• Registration closes by 1 s'' October2021 
• Conference Link will be shared with registered participants only, a day prior to the respective event 

latest by 5 pm 
• Certificate of Participation would be provided to participants attending all sessions 
• Certificate of Presentation wo uld be provided to pa rtici pant presenti ng at the conference 

CALL FOR ABSTRACTS 

• We invite academicians, practitioners, and researclר scholars to submittheabstractsof their scientificpapers 
intended to presentin oneofthe panelsattheconference 

• U nderg raduate & Ma sters stude nt ca ח reg ister to only attend the סcnference 
• AII submitted abstracts will be peerreviewed and would be categorised as pertheconference sub-themes 
• The abstract slרould not exceed 300 words and is to be submitted along with author details at the time of 

registration here https://forms.g le/t6hhTZ וxZCjKyLru8 
• Abstracts should be submitted latest by 20

th 
September 2021 and acceptance shall be conf irmed 

by3"'0ctober 2021 

Certificate of Excellence would be awarded to Best Paper Presentation at the conference 

CALL FOR FULL PAPER 

Selected presenters would be invited to submit their full research or review paper for consideration for 
publication in the Upcoming CVPS Journal- Global Advances in Victimology & Victim Assistance. Detailed 
communication forCall forFull paperwould be notified to selected conference presenters postthe conference. 

lfyou have any questions related to the conference, 
please feel free to write to us at cvps@jgu.edu.in or 

Contact: 



 
 

 

 

 

  

 

    

      

     

   

  

      

    

   

  

[Last update: 22 Dcember 2020]

מאמהצדקבחמום oכנ

n לוויקטיהישראליתהאגודהידעוןn הוויקטיוקהילתולוגיהn בישראלולוגים

Sassari 2022 

11th international conference of the European Forum for Restorative Justice (postponed to 

June 2022). 

The EFRJ Board and Secretariat, in collaboration with the local organising team from Sassari 

University, have decided to postpone the 11th international EFRJ conference to 23-25 June 

2022. The decision takes into consideration the responses received in the survey, launched to 

have our members' opinion about the organisation of this large-scale event in 2021. In October 

2021, a new call for proposals will be launched for actively participating in the programme of 

the EFRJ conference 2022 in Sassari. On 21-25 June 2021 (the conference week), we 

organised an alternative event, namely the virtual symposium "Restorative Justice Over 

Distance". 

https://www.euforumrj.org/en/your-opinion-matters
https://www.euforumrj.org/en/virtual-symposium-restorative-justice-over-distance
https://www.euforumrj.org/en/virtual-symposium-restorative-justice-over-distance
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Victir,וisatiorו iוt a digital world: respoוtdiוtg to aווd coוtווectiווg tטith 
uicti,11s 

The 17'" lnteגnatioual Syu1posiun1 o f tl1e Wor ld Society ofVictimology 
5--9June 2 0 22 

Donostia/ San Sebastian (Basque Country, Spain) 

e ~=-
 'י:,fם0~-4נ$!

1~ , 
\ ~ j , ........ 
tSJ 
KURSAAL 
~--

tו
 ~ ....... ..,.,....,t.ן,

Crimiנul Justice .uגd 
Lepl Responses 

• lnvestig.ition of wgnal 
crime 

• Combating cligit111 
crimesand 
victimisation 

• Digital responses to 
crimeand 
victimisation 

• Etbical considerations 
for saf-.,..ling 
victim ~ts-in • 
cligital ""rld 

Res@.u-cb, 1beory, .md 
Pnctice in Dipt.וlAge 

• Theoretical penpectives in 
Victimology 

• Research methodologies in 
Victimology 

• Technological approaches to 
victimological resureh 

• Intervention approa.ches in 
Victimology 

SUBTHEMFS 

Effects{Imp.ict of Dipt.11 
victimisגtion 
• Emotional/psyclגo\ogical 

impact 
• Tnuma of digital 

victimisation 
• Trauma in victims of cligit1II 

terrorism 
• Financial and social impact 

htterns ofDipt.11 
Victimisגtion 

• Violent and sexual forms of 
victimisation 

• rוnancial formsof 
victimisation 

• Digital poly-victimisation 
• Cyber"...-fareand cyber 

terrorism: Victimological 
penpectives 

Contemporary Perspecti,,ד,s 
ofVictimolo &Y 

• Explanations/Theories of 
victimiz.ation 

• 1'ypes of victimisation 
• Victims and the criminal 

justice processes 
• Restorגtivejustice 
• Transitional justice 
• Abuseofpס\\W 
• Victimser\יices 
• Victims of environm.ental 

injustice 
• Victims of transnational 

crimes 
• Victimological impact 

and consequences of 
COVIl}-19 

n לוויקטיהישראליתהאגודהידעוןn הוויקטיוקהילתולוגיהn בישראלולוגים



 
 

 

 

 

 

בישארלעיוןימי

בטוובהעווןהערבות-ווםבחברהבונדותמינותפגיעהכהסתרהאלימותבין

 13:00 10:00-השעותבין , 7/10/21חמישיוום

ונעודדהערביתבחברההמיניתהפגיעהכתופעתהמודעותאתענותכההיאהעיוןיוםמטרת
בנפגעיםוטיפונדיווח

כאן'כחצו'כפרטיםחדאדזייבקעבירהבימאיתנ w"דומא"הסרטיוקרןהיוםבמה'כך

n לוויקטיהישראליתהאגודהידעוןn הוויקטיוקהילתולוגיהn בישראלולוגים
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https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/declaration-09-06-21


 
 

 

 

מחקר:מענקילקבלתברכות

כקרימינוכוגיה Oביה"ראשבכ,טכיד"רכוויקטימוכוניה,הישראכיתהאנודהשכהמנהכהוועדכחברתברכות

שניםכארבעבמענקזכתהנכ.דייר ) ISF (כמדעיםהכאומיתהקרןשלאישימחקרבמענקזכייהעלחיפה,באוניברסיטת

מין.בירות uנפגעיר uבני-נועבורהס'ניחהש'כהמרפאכוחהבנושאמחקרע'ב

במענקזכייהכ u ,אנ uיזרעמקהאקדמיתמהמכננהזקס,וימןדנהד"רפכג-קוריאטנבנ uד"רהאגודה,כחברותברכות

מאחה.וצדקבשינויאמונהבנושאמחקרעל ) ISF (למדעיםהלאומיתהקרןשלאישימחקר

n לוויקטיהישראליתהאגודהידעוןn הוויקטיוקהילתולוגיהn בישראלולוגים



 
 

 

 

 

הוויקטימולוניה:ב.תחוםלהרצאותקיועורים

ה 1מונוג 1קט 1נוות 1ראנ w1ההאגודהנ wהראשוןהכנסבהרצאותקישור

כאן'כחצן'כצפייה

n לוויקטיהישראליתהאגודהידעוןn הוויקטיוקהילתולוגיהn בישראלולוגים
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