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 לקרימינולוגיההחוג 
 

 ראש החוג  
 בורוכוביץ דלית-יסעורפרופ' 

 
 סטודנטיםלענייני  צתיוע

 טל עירית-ד"ר עין
 

 *האקדמי חברי הסגל
 
 

 .בורוכוביץ דלית-יסעורפרופ'  :חברפרופ' 
  

 .)מומחה( טל עירית-ד"ר עין)מומחה(,  ענתענתר -ד"ר ירוןד"ר אלישע אתי,  :מרצה בכיר
  

 ענבל. קוריאט-ד"ר פלג, ד"ר אמיתי גילה מרצה:
  

 גב' שמיר מיכל. ,ד"ר ברנץ ציון, ד"ר מהל חיים :עמיתי הוראה
  

 .מר כרמל עופר, מר מירז אמיר, גב' קריספיל מעייןגוטמן שרי, -גב' וינטרוב מתרגלים:
 
 

 
 .ההוראה סגל ברשימת שינויים כנו*ית

  
 
 
 
 

 מרכזת החוג
 גב' יוסף רעיה

  04-6423496טל': 
 04-6423512פקס: 

 .2110חדר מס'  ,1א', קומה2מנהלה בנין  10:00 -12:30ה'  -'אימים שעות קבלה: 
 09:00-10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: raayay@yvc.ac.il 
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 מטרת הלימודים
סוציאליים( המביאים את היחיד או -פסיכו-הבין את הגורמים השונים )ביולכתחום מחקר, הקרימינולוגיה שואפת 

בדרכי ההתמודדות עם תופעות  הקרימינולוגיהעוסקת  ,קבוצות חברתיות לכדי התנהגות עבריינית או סוטה. כן
 ים וטיפוליים. יהפשיעה והעבריינות, תוך התייחסות להיבטים מניעתיים, ענישת

 
הלימודים לתואר ראשון בחוג לקרימינולוגיה נועדו, בין היתר, להקנות ידע בהבנת האדם )הן הנורמטיבי והן 

הנורמטיבי לסוטה. בשל כך לימודי התואר הראשון הסוטה( והחברה בה הוא פועל, ובהבנת הרצף שבין 
פסיכולוגיה, סוציולוגיה ומשפטים.  :בקרימינולוגיה מגוונים וכוללים גם תחומים המשיקים לקרימינולוגיה, כגון

כמו גם סיורים במוסדות  ,מגוון רחב של שיעורי בחירה וסמינריוני מחקר תכניתמלבד שיעורי החובה כוללת ה
הלימודים  תכניתהמאפשרים לתלמידים העמקה בתחומים שיבחרו. בשל הגיוון בתנסות בשדה, ענישה ושיקום וה

 . ידיסציפלינאר-סגל החוג הינו מולטי
 
שהוא מדע  - אורטיים של הקרימינולוגיהיהת התחומיםאת  המשלבת ,חודיתימסגרת י המוצעת יוצרת תכניתה

חוגית, מיועדת -, מעצם היותה דותכניתה. אכיפת החוקשל  שומייםיעם לימודים משפטיים ולימודים י - התנהגותי
ומעוניינים  בבני נוער מניעת עבריינות וטיפול ,באכיפת החוק, טיפול בעברייניםוהמתעתדים לעסוק לכל העוסקים 

תשתיות נועדה להבטיח בסיס ידע, זיקות אקדמיות ו תכניתה לשלב לימודיהם עם לימודי דיסציפלינה נוספת.
לעסוק או /ו בקרימינולוגיהלסטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודיהם לתואר שני  ייםראשונ כלי טיפולל

 .במקצוע
 
 

 מבנה תכנית הלימודים 
 שלוש שנים )ששה סמסטרים(.  הוא תכניתהלימודים במשך 

, קורסי חובה, קורסי בחירה, לימודי יסודמ ותנ"ז המורכב 60על הסטודנטים לצבור  תכניתבמסגרת ה
 . התנסות מעשית בשדה כמפורט להלןנים וסמינריו

סטטיסטיקות, כתיבה מדעית ואוריינות תקשוב )יילמדו  -שיעורי יסוד במדעי החברה - לימודי יסוד .1
 ושיטות מחקר )יילמדו במסגרת החוג(. גרת החוג הנוסף בו לומד הסטודנט(במס

, בדגש והסוציולוגיה, הפסיכולוגיה קרימינולוגיהמורכבים ממקצועות הליבה בתחומי ה - קורסי חובה .2
 ואכיפת החוק.חברתית והרחבה על תחום הקרימינולוגיה, תהליכי סטייה 

. מתווספים תרגיליםב' -ושל שנה א'  קורסי החובהחלק מכך של בנויהתכנית הלימודים  - תרגולמערך  .3
התרגילים אינם מזכים בנקודות זכות אקדמיות ומטרתם להעניק לסטודנטים את מרב התמיכה והתרגול 

 האפשריים. 
מגוון קורסים המוצעים בחוג ומאפשרים העמקה והרחבה של תחומים  - קורסי בחירה בקרימינולוגיה .4

 נוער בסיכון, ושיקום,שנלמדו במסגרת קורסי החובה. הקורסים יעסקו בעבריינות וסטייה, בגישות טיפול 
 בדין הפלילי ובמערכת אכיפת החוק. 

הסטודנטים חייבים בבחירה והגשה של סמינריון מסכם בקרימינולוגיה, בהנחיית אנשי הסגל  - סמינריון .5
האקדמי הבכירים, תוך פיתוח יכולת ההבנה והחשיבה האקדמית. במסגרת זו יוצעו סמינריונים 

 מחקריים, לבחירת הסטודנטים.
 נסות מעשיתהת

  במסגרות כליאה, אשפוז כפוי ובית משפט. ביקוריםבלבו כחלק מלימודי החוג התלמידים ישו -סיורים לימודיים
חייבים בבחירה של קורס מעשי בשדה )מתוך  סטודנטים בשנה השלישית ללימודיהם -התנסות מעשית בשדה
תחום הקרימינולוגיה )בתי סוהר, הרשות לשיקום . העבודה תבוצע במוסדות הקשורים לארבעה קורסים מוצעים(

ובמקביל  מהארגוןשל על"מ וכדומה(. העבודה תתבצע בהנחיית אנשי מקצוע  פרויקטיםהאסיר, פנימיות, 
 פגישות אישיות עם מרצה הקורס. לו פרונטאלייםלשיעורים 

 
 לתלמידי השילוב חינוך וקרימינולוגיה:

 עם ילדים ונוער בסיכון ניתן לקבל נספח/אישור התמחות בעבודה

מטרת התכנית להכשיר את הלומדים והלומדות בה לעבודה חינוכית משמעותית עם ילדים ונוער הנמצאים 
נ"ז מכלל התואר, והיא מקנה ידע בנושאי חינוך מיוחד, מצבי סיכון, קבוצות  30במצבי סיכון. ההתמחות כוללת 

 ות בילדים ונוער.סיכון, הכרות עם החוק ועם המסגרות השונות המטפל
אלימות  כוללת קורסי חובה )סטייה חברתית, התנסות מעשית בשדה(.לצד קורסי בחירה )כגון   התכנית

   במשפחה, נערות במצבי סיכון, נוער בסיכון, נוער בפנימיות(.
 

 לתלמידי השילוב סוציולוגיה אנתרופולוגיה וקרימינולוגיה:

 רבותיתניתן לקבל נספח/אישור התמחות בכשירות ת

כשירות תרבותית היא היכולת של פרטים ומערכות להתאים את עצמם בצורה חיובית ומועילה לעבודה עם 

נ"ז מכלל התואר והיא מקנה ידע  25אנשים וארגונים בעלי זהויות ותרבויות מגוונות. ההתמחות כוללת לפחות 
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זהות וזיהוי צרכים ומענים ייחודיים  ייחודי בהבנה וברגישות תרבותית, חשיבה ביקורתית, העמקה בסוגיות של

 לקבוצות שונות בחברה. 

רות )כגון עבודה ( לצד עבודה עם אוכלוסיות מודגון סטייה חברתית, ויקטימולוגיההתכנית כוללת קורסי חובה )כ

 , הגירה וסטייה, אלימות במשפחה(.עם נערות בסיכון

 

 כנית הלימודים ת
 

 שנה א'
 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
     קורסי חובה

  2 3 א' )שו"ת( מבוא לקרימינולוגיה 32393
 מבוא לקרימינולוגיה א' 2 3 מבוא לקרימינולוגיה ב' )שו"ת( 32394
  4 4 לסוציולוגיהמבוא  32320
  2 3 )שו"ת(א' פסיכולוגיהמבוא ל 32373
 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 3 )שו"ת(מבוא לפסיכולוגיה ב' 32374
  2 2 א' פסיכולוגיה חברתית 32395
 פסיכולוגיה חברתית א'  2 2 פסיכולוגיה חברתית ב' 32396
  2 2 א' פנולוגיה 32397
 פנולוגיה א' 2 2 פנולוגיה ב'  32398

     

  20 24  סה"כ
 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
 .לפחות 70ציון ממוצע משוקלל של 

 שעות ניסוי בהדרכת מרצה או סטודנט שנה ג'.  10-ב השתתפות מלאה
 

 שנה ב'
 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
     קורסי חובה

  2 4 )שו"ת( שיטות מחקר א' 32375
 שיטות מחקר א' 2 4 שיטות מחקר ב' ) שו"ת( 32376
 בקרימינולוגיהתיאוריות מתקדמות  32333

 )שו"ת(
3 2  

 לקרימינולוגיהמבוא 
  2 2 דיני עונשין 32326
  2 2 סדרי דין ודיני ראיות 32327
 פסיכולוגיהמבוא ל 2 3 )שו"ת( א' פסיכופתולוגיה 32399
 פסיכופתולוגיה א'  2 3 פסיכופתולוגיה ב' )שו"ת( 32400
  2 2 אכיפת החוק א' 32330
 אכיפת החוק א' 2 2 אכיפת החוק ב' 32331
  2 2 החברה הישראליתדפוסי  32348

     
  20 27  סה"כ

 
 תנאי מעבר 

 ב'.-לפחות משנים א' ו 70ציון ממוצע משוקלל של 
 סיום הקורס בשיטות מחקר בציון עובר.

 
 שנה ג'

 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
     קורסי חובה

תיאוריות מתקדמות  4 4 סטייה חברתית 32332
 בקרימינולוגיה
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  2 2 ויקטימולוגיה 32334
, סיום שיטות מחקר ב' 6 6 סמינריון מחקרי 

 חובות באנגלית
  4 4  התנסות מעשית בשדה-חובת בחירה 

  4 4 קורס בחירה* 
  20 02 ג'סה"כ שנה  סה"כ

 
בכל שנה  -)לימודי העשרה( נ"ז בתכנית "משיב הרוח" 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של *

את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ חוגיות". -אקדמית קורס אחד לפי קובץ "שנתון תכניות דו
 "משיב הרוח" שיפורסם בנפרד.

 
 

 קורסי חובה - שנה א'<<
 

 א' מבוא לקרימינולוגיה
על מנת להבין לעומק  .הפשיעה היא חלק בלתי נפרד של חיינו בתקופה המודרנית, ופוגעת בנו כפרטים וכחברה

את המשמעויות השונות של הפשיעה והעבריינות עלינו לסקור תיאוריות רבות אשר עומדות לנו לעזר בהבנת 
התופעה. הקורס מקנה לסטודנט ידע והבנה בתחומי ההוויה האנושית הנורמאלית והסוטה. בחלקו הראשון, 

בקרימינולוגיה, סוגי עבריינות, העבירה בראי הקורס יציג בפני הסטודנטים הגדרות בסיסיות, דרכי מחקר 
  התקופה, ליקויים במבנה האישיות, הסברים ביולוגיים ופסיכולוגיים לעבריינות ולסטייה.  

 60 /נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
     10:15-11:45' ב  טל-עיןעירית ר ד" 32393' א

 
 תרגיל-א' מבוא לקרימינולוגיה

 60נ"ז / ת' /  0 /שש"ס  1
   12:15-13:00' ב גוטמן-גב' שרי וינטרוב 32393' א 
  13:00-13:45' ב גוטמן-גב' שרי וינטרוב 32393' א 

 

 מבוא לקרימינולוגיה ב' 
בתיאוריות סוציולוגיות ובתיאוריות קרימינולוגיות חדשות להבנת הפשיעה. כמו כן  בחלקו השני יעסוק הקורס

יעסוק הקורס בחלק זה במשפחה ובסוציאליזציה כגורמי עבריינות, תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים, אנומיה 
וך עולם וסטייה חברתית, הסטיגמה של הסטייה, כל זאת תוך הצגת דוגמאות מההוויה הישראלית בכלל ומת

הגירה ופשיעה, פשעי מדינה  -הפשע בפרט. לקראת סוף הקורס נעסוק בהיבטים עכשוויים של הקרימינולוגיה
 עם. -ורצח

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2 
     10:15-11:45ב'          טל     -עירית עיןד"ר  32394' ב
 

 תרגיל-מבוא לקרימינולוגיה ב'
 60נ"ז / ת' /  0שש"ס /  1
  12:15-13:00ב'  גוטמן-גב' שרי וינטרוב 32394' ב
 13:00-13:45ב'  גוטמן-גב' שרי וינטרוב 32394' ב

 
 א' מבוא לפסיכולוגיה

הקורס מהווה מפגש ראשוני של סטודנטים עם תחום הפסיכולוגיה ומטרתו להקנות ידע בסיסי בתחומי 
מחקר במדעי החברה, יסודות פיזיולוגיים של הפסיכולוגיה העיקריים: גישות מרכזיות בפסיכולוגיה, שיטות 

  התנהגות, פסיכולוגיה התפתחותית, חישה, תפיסה, מודעות, למידה וזיכרון.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00  'ה   ענתר-ירוןענת ד"ר  32373 'א
 

 תרגיל-א' מבוא לפסיכולוגיה
 56 נ"ז / ת' / 0 /שש"ס  1
 12:15-13:00 'ב קריספיל מעיין גב'    32373א'  
  13:00-13:45 'ב קריספיל מעיין גב'    32373א'  
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 מבוא לפסיכולוגיה ב'
הקורס מהווה קורס המשך לקורס מבוא לפסיכולוגיה א' וגם בו יכירו הסטודנטים את תחום הפסיכולוגיה. מטרת 

לנלמד במבוא לפסיכולוגיה א'(: שפה הקורס להקנות ידע בסיסי בתחומי הפסיכולוגיה העיקריים )בהמשך 
 ופסיכותרפיה. ם ומדידתם, אינטליגנציה, אישיותוחשיבה, הנעה, רגש, הבדלים בין אישיי

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 32373ק: 
  08:30-10:00  ה'  רענת-ד"ר ענת ירון  32374 ב'

 
 תרגיל-'במבוא לפסיכולוגיה 

 56 נ"ז / ת' / 0 /שש"ס  1
  12:15-13:00 ב' קריספיל מעיין גב'  32374ב' 
  13:00-13:45 ב' קריספיל מעיין גב'  32374ב' 
 

  א' פסיכולוגיה חברתית
 ,פסיכולוגיה חברתית היא תחום בפסיכולוגיה העוסק ביחסי הגומלין בין היחיד וסביבתו החברתית. הקורס יעסוק

עמדות, השפעה חרים ותפיסת קבוצות, אבנושאים הבאים: עיבוד מידע חברתי, תפיסת עצמי, תפיסת  ,בין היתר
 ושינוי עמדות, יחסים בין אישיים ומשיכה בין אישית. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    08:30-10:00  'ב   קוריאט-ענבל פלגד"ר  32395' א
 

 פסיכולוגיה חברתית ב' 
יאוריות וממצאים עכשוויים בתחום הפסיכולוגיה משיך ונדון בתפסיכולוגיה חברתית נבחלק השני של הקורס 

החברתית. הקורס יעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים: תוקפנות ואלטרואיזם, קונפורמיות, ציות, סטראוטיפים 
 ודעות קדומות, התנהגות בקבוצות, יישום הפסיכולוגיה החברתית בתחומים שונים ועוד. 

 56נ"ז / ש' /  2 /שש"ס  2
 08:30-10:00קוריאט ב' -ד"ר ענבל פלג 32396ב' 
 

 )תורת הענישה( א' פנולוגיה
במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים ידע תיאורטי ומחקרי אודות התפתחות הענישה, מטרות הענישה וסוגי 

ועד ימינו. הנושאים שיידונו  הענישה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בהם לאורך השנים, מהתקופה הקדומה
במהלך הקורס: מאפייני הענישה הפלילית, תפיסת הענישה בהיבטים שונים )דתי, פילוסופי, מוסרי וסוציולוגי(, 

חות אמצעי הענישה הפלילית, על יתרונותיהם, מגבלותיהם תסקירה היסטורית של מטרות הענישה והתפ
, הרתעה, פיצוי, טיפול ושיקום העבריין, מניעה, הגבלה והשינויים שחלו בהם לאורך השנים: נקם, תגמול

 והרחקה. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    10:15-11:45  ה'   ד"ר אתי אלישע 32397' א

 
 פנולוגיה ב' 

הקורס ירכשו הסטודנטים ידע תיאורטי ומחקרי אודות מטרות  במהלךהקורס הינו המשך לקורס פנולוגיה א'. 
עונשי גוף, עונשי המוות בימינו, אמצעי  -וסוגי ענישה נוספים. הנושאים שיידונו במהלך הקורס: מטרות הענישה

התפתחות היסטורית ומאפיינים, בתי  -ישראלהתפתחות היסטורית, שב"ס  -ש מאסרגירוש והגליה, עונ -ענישה
האסירים ומאפיינים מרכזיים, נשים  תרבות-תת -ובעיות, החיים בכלא סקירה משווה, מאפיינים -מינוסוהר ביה

 בכלא, שינוי מעמדו של הקורבן בהליך הפלילי בימינו והליכי צדק מאחה. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   10:15-11:45ד"ר אתי אלישע   ה'    32398ב' 
 

 מבוא לסוציולוגיה 
היא מדע העוסק בחקר יחסי הגומלין בין בני אדם ובניתוח מאפיינים של חברות ותרבויות שונות. הסוציולוגיה 

מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנט/ית עם תחומים שונים הנוגעים למדע הסוציולוגיה )כגון תרבות, סטייה 
גית תוך ניתוח ביקורתי חברתית, ריבוד חברתי, סוציאליזציה וכו'( ולבחון אותן דרך נקודת המבט הסוציולו

 המציאות החברתית באמצעות הפרספקטיבות התיאורטיות השולטות בתחום. של
 60 ' /שנ"ז /  4 שש"ס / 4
 12:15-15:45   'ה   שמירמיכל גב'  32320' א
 
 
 
 



 

 

 7 החוג לקרימינולוגיה -ע"ח תששנתון 

 קורסי חובה -שנה ב'<<
 

 א'שיטות מחקר 
הקורס מקנה מושגי יסוד בסיסיים בתחום המחקר המדעי וטכניקות המחקר במדעי החברה. במהלך הקורס 
ירכשו הסטודנטים כלים וידע שיאפשרו להם קריאה ביקורתית וניתוח של ספרות מקצועית, וכן עריכת מחקר 

סוח השערות מחקר, אקדמי. הקורס כולל תרגולים, שבמהלכם הסטודנטים יתרגלו ניסוח של שאלות מחקר, ני
 הגדרות של משתני המחקר, וסוגים של תוקף ומהימנות.  

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00   'ה  אלישעאתי ד"ר  32375' א

 
 תרגיל -א' שיטות מחקר

 60נ"ז / ת' /  0 /שש"ס  2
 (31.10.17 -)מעודכן נכון ל 14:15-15:45 'ה כרמל עופר  מר 32375א'  
 (1710.31. -)מעודכן נכון ל מבוטל 4551-00:51: 'ה כרמל עופר  מר 32375א'  

 

 שיטות מחקר ב'
הקורס מהווה קורס המשך לקורס שיטות מחקר א'. מטרת הקורס היא להמשיך ולהקנות לתלמידים מושגים 
בסיסיים בתפיסת העולם המדעית ובטכניקות המקובלות במדעי החברה, תוך הדגשה והדגמה של הבעיות 

הכרות מקיפה עם שאלות יסוד,  הייחודיות והגישות הנמצאות בשימוש בקרימינולוגיה. במהלך הקורס תיעשה
מטרות, שפה ומאפיינים עיקריים של השיטות המשמשות לייצור, איסוף וארגון ידע במסגרת הגישה המדעית 

וכן יידונו סוגיות הקשורות  במדעי החברה. בנוסף, יילמדו שיטות דגימה, שיטות איסוף נתונים, כתיבת שאלון
בנבדק ובחוקר האנושי וכן סוגיות של אתיקה במחקר. הקורס יספק כלים לקריאה ביקורתית של מחקרים וכן 

בסיס לתכנון וביצוע עצמאי של מחקרים בתחום מדעי החברה. בקורס זה הסטודנטים ילמדו  יםיקנה לסטודנט
וכן יתנסו בתכנון מחקר וביצועו, החל משלב שאלת המחקר ועד  SPSSגם ניתוח נתונים באמצעות תוכנת 

  לכתיבתו כדו"ח מחקר.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 32375ק: 
 08:30-10:00   'ה     אלישעאתי ד"ר  32376ב' 
 

 תרגיל -ב' שיטות מחקר
 60נ"ז / ת' /  0 /שש"ס  2
 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 14:15-15:00 'ה כרמל עופר מר  32376ב'  
 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 15:00-15:45 ב' כרמל עופר מר  32376ב'  

 

                                   א' פסיכופתולוגיה
מהו  לההגדרה ש  בקורס נכיר הפרעות ומחלות שונות המוגדרות כאבנורמליות/פסיכופתולוגיות. מתוך כך תבחן

נכיר את ההתפתחות שחלה בחברה בהתייחסות להפרעות  וסוגי ההבחנות בין נורמאלי לאבנורמלי. נורמלי,
נפשיות. בקורס ייבחנו מושגי יסוד בתחום הפרעות הנפש ויוצגו ספרי הסיווג הקיימים תוך התייחסות למורכבות 

יבחנו תיאוריות המסבירות פסיכופתולוגיה, תבחן התהוות של פסיכופתולוגיה וי מהבנתהסיווג והאבחון. כחלק 
סוציאליים. לאחר מכן תוצגנה ההפרעות השונות כפי שהן מופיעות בספר -פסיכו-אותה כמו גם גורמי סיכון ביו

 תוך התייחסות לסימפטומטולוגיה, גורמי הסיכון, שכיחות, התפתחות ההפרעה ועוד. , DSM-5האבחון והסיווג 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 32374ק: 
      12:15-13:45   ה'  ענתר-ירוןענת ד"ר  32399' א

 
 תרגיל-א' פסיכופתולוגיה

     56נ"ז / ת' /  0 /שש"ס  1
  (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:00  ה'  מירזאמיר מר  32399' א 
  (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 11:00-11:45  ה'  מירזאמיר מר  32399' א 

 

 פסיכופתולוגיה ב' 
הקורס הינו קורס המשך לפסיכופתולוגיה א'. בקורס נמשיך לסקור את ההפרעות השונות המופיעות בספר 

סיכיאטריה, בדגש על אובדנות ואלימות. בהקשר זה, לאחר מכן נבחן מצבי חירום בפ(. DSM-5האבחון והסיווג )
בכפייה ונדון בסוגיות אתיות קשורות. לבסוף, ייבחנו היבטים טיפוליים  אשפוזנתייחס להיבטים משפטיים של 

 סוציאליים(.-פסיכו-)ביו
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 32399ק:



 

 

 8 החוג לקרימינולוגיה -ע"ח תששנתון 

 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45   ה'   ענתר-ירוןענת ד"ר  32400' ב
  

 תרגיל-פסיכופתולוגיה ב'
 56' / תנ"ז /  0שש"ס /  1

 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:00  מירז     ה'אמיר מר   32400ב' 
 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 13:00-13:45  מירז     ה'אמיר מר   32400ב' 
 

         משטרה בחברה דמוקרטית  -אכיפת החוק א'
ובחינה ביקורתית של סוגיות  , תוך דיוןידע בסיסי בתחום אכיפת החוק ומדעי המשטרהמקנה מושגי יסוד וקורס ה

הנושאים שיידונו במהלך הקורס: ארגון . יחקרודילמות מרכזיות בעבודת המשטרה, בהיבט התיאורטי והמ
תרבות משטרתית, -סקירה השוואתית, תת -מאפיינים, מטרות ומשימות מרכזיות, השיטור בעולם -המשטרה

תרבותית, יחסי משטרה ומיעוטים -שיטור בחברה רבמאפייני השוטר, סטייה, שימוש בכוח ושחיתות משטרתית, 
 בישראל ובמדינות שונות בעולם.  -המשטרהבמדינות דמוקרטיות, תדמית המשטרה ועמדות הציבור כלפי 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00   'ב   אלישע אתי ד"ר  32330א' 
 

         מערכת המשפט, הענישה והטיפול -אכיפת החוק ב'
במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים ידע תיאורטי ומחקרי אודות . הינו המשך לקורס אכיפת החוק א' הקורס

על מאפייניהם,  -בית המשפט, שירות המבחן לנוער ולמבוגרים ושב"ס -מערכות אכיפת חוק נוספות בישראל
הקיימים כיום עבור עוברי ם תפקידיהם ותפקודם בפועל. בנוסף, הקורס יקנה ידע אודות אמצעי התיקון השוני

וך התמקדות בתוכניות טיפול חדשניות וספציפיות המיועדות לשיקום עבריינים, בכלא ובקהילה: טיפול חוק, ת
 וטיפול בעברייני אלימות במשפחה )אלמ"ב(. צעדים(, טיפול בעברייני מין, ה 12כולל תכנית בנפגעי סמים )

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 32330ק: 
 08:30-10:00   'ב  אלישעאתי ד"ר  32331ב' 

 
 תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

' 70 -' וה60 -הקורס יעסוק בעיצובה של החשיבה הקרימינולוגית לאחר המהפכות החברתיות של שנות ה
חברתיות של הבנייה חברתית, תיאוריות שמאל חדשות -בארה"ב ובאירופה. הקורס יסקור תיאוריות ביקורתיות

מודרניות לעבריינות וכן תיאוריות -תיאוריות פוסט ' ואילך,80-שמרניות משנות ה-ניאוכמו גם תיאוריות 
הפוליטי והתרבותי בו צמחו, וכמו כן פמיניסטיות. הדיון בתיאוריות יתקיים בתוך ההקשר החברתי, ההיסטורי, 

 יתמקד בהשלכות שהיו להן על המדיניות החברתית בהקשר בו עלו.
 56נ"ז / ש' /  2 /שש"ס  2

 32394ק: 
 10:15-11:45   'ב   אמיתיגילה ד"ר  32333' ב
 

 תרגיל-תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה
 56נ"ז / ת' /  0שש"ס /  1
 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:00 ה' גוטמן -וינטרובשרי גב'  32333ב'  
 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 13:00-13:45 ה' גוטמן -וינטרובשרי גב'  32333ב'  

 

  דיני עונשין
הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחום המשפט הפלילי המהותי: תכליתו ויעדיו, עקרונות היסוד 

החוקתיים, מבנהו הנורמטיבי והכרת יסודותיהן של העבירות הפליליות לסוגיהן. במהלך הדיון שלו, היבטיו 
 בנושאי הקורס, תשולבנה גם דוגמאות מרכזיות של מקרים העומדים על סדר היום המשפטי בארץ ובעולם.

 56/  נ"ז / ש' 2/  שש"ס 2
 10:15-11:45   'ב  קוריאט-פלגענבל ד"ר  32326א' 
 

  ודיני ראיותסדרי דין 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחום המשפט הפלילי הדיוני, על שלביו השונים: החל מן 
הפתיחה בחקירה משטרתית, עובר דרך הליכי מעצר, חקירה ומשפט וכלה בהליכי ערעור, דיון נוסף ומשפט 

עדות שיטה ומעשים דומים, הכלל האוסר חוזר. במסגרת זו ייבחנו דיני הראיות הנוהגים, דוגמת הודאת נאשם, 
  עדות שמיעה וחריגיו וכו'.

 56/  נ"ז / ש' 2/  שש"ס 2
 12:15-13:45   'ב   קוריאט-פלגענבל ד"ר  32327' ב
 

 



 

 

 9 החוג לקרימינולוגיה -ע"ח תששנתון 

 חברה הישראלית דפוסי ה
בפני הסטודנט יריעה רחבה על המתרחש בחברה הישראלית, הבנויה מקבוצות  שמטרת הקורס היא לפרו

ות על פני קשת רחבה. שתרבויות משנה ואידיאולוגיות הנפר  אתניות, מגזרים דתיים, לאומיים, שכבות חברתיות,
היסטוריים של החברה הישראלית, גבולות החברה -הקורס ינסה לספק לסטודנט ידע על המקורות החברתיים

 ישראלית והשסעים המאפיינים אותה.ה
  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   'ב   שמירמיכל גב'  32348 ב'
 
 

 קורסי חובה - שנה ג'<<
 

 סטייה חברתית
ההגדרות לגבי סטייה ונורמה ולגבי התגובה הראויה לסטייה משתנות ללא הרף. הקורס יעסוק בהגדרות שונות 

ההגדרות והביקורות עליהן. הקורס יתמקד בעיצובה של תגובה החברתית לסטייה לסטייה החברתית, מקורות 
ובעיצובם של מנגנוני הפיקוח החברתי. בקורס יעלו הביקורות על התפישה הפוזיטיביסטית לסטייה שהעבירו 
את מוקד החקירה משאלות על הסטייה והסוטה לשאלות על תהליכים חברתיים של הגדרת הסטייה ותהליכי 

בה החברתית לסטייה. נדון במושגים של פיקוח חברתי, יחסי כוחות חברתיים ושיח חברתי, הבניה חברתית התגו
כל  .של סטייה, חסמים חברתיים והתנגדות אפשרית להגדרות אלו על ידינו כאנשי מקצוע וכסוכנים חברתיים

 לית והעולמית.תוך ביסוס הדיון על התקיימותם של תהליכי הגדרה ופיקוח במציאות הישרא ,זאת
 56נ"ז / ש' /  4 /שש"ס  4

  32333ק: 
    10:15-11:45   'ה ב':  -סמסטר א' ו  אמיתיגילה ד"ר  32332 ש'

 
 ויקטימולוגיה

אבחנה. הגדרת הקורבן תלויה בהבניה הקביעה מיהו קורבן, שלא כמו הקביעה מיהו עבריין, קשה מאוד ל
קורבנות. במסגרת  -ההוויקטימולוגיה עצמית. הקורס מפגיש את הסטודנט עם נושא חברתית כמו גם בהבני

, הגדרת המושג ההוויקטימולוגיהקורס תיערך היכרות עם מושגי יסוד ועם גישות תיאורטיות בתחום: תולדות 
יחסי  "קורבן", גישות שונות להבנת הקורבנות, טיפולוגיה של קורבנות, הסברים לקורבנות, האשמת הקורבן,

 עבריין, זכויות הקורבן, וזכויות אדם.  -קורבן
   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 08:30-10:00   ב'  טל-עיןעירית ד"ר  32334א' 

 
 

      סמינריון<<

 )יש לבחור באחד מהסמינריונים המוצעים(
 

   מגדר, פשיעה וסטייה חברתית )סמינריון מחקרי(
יש מאפיינים ייחודיים בשונה מגברים ונערים. מטרתו המרכזית של לנשים ונערות במצבי פשיעה וקרבנות 

הסמינריון היא להבין את הדינמיקות שנוצרות סביב ההגדרה והטיפול בבעיות החברתיות של נערות ונשים 
המצויות במצבי סיכון וסטייה חברתית. נלמד תיאוריות סוציולוגיות בעיקר, להבנת התופעה, המסבירות את 

התנהגותיות, קורבנות, סיכון וסטייה חברתית. נשים -ייחודיים למגדר בתחומים של הפרעות רגשיותהמאפיינים ה
לאורך השנים נחקרו פחות לעומת גברים. אנדרוצנטריות זו נובעת הן מהעובדה כי התקיים עיוורון מגדרי  ונערות

התנהגותיות -פרעות רגשיותבסיכון והן מהעובדה כי נשים ונערות מבטאות ה מסוים סביב חקר נערות ונשים
ומצבי סיכון באופנים חבויים יותר, פחות גלויים לעין ושפחות "מפריעים" למערכת. לנשים ולנערות מאפיינים 
ייחודיים והן זוכות לפרשנויות ולהגדרות חברתיות מובחנות. על מנת להבין מאפיינים ייחודיים אלו יש צורך להבין 

י של נשים ונערות, את מאפייניהן הייחודיים של הופעתם של סימפטומים את מיקומן האישי והחברתי הייחוד
התנהגותיים, את התגובות החברתיות להן זוכות נשים ונערות במצבי סיכון וסטייה חברתית וכן, את -רגשיים

 אופני ההתערבות הייחודיים הנגזרים ממיקומן החברתי הייחודי.
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 חובות באנגלית, סיום 32376ק: 
    12:30-14:45'   בב':   -סמסטר א' ו    אמיתיגילה ד"ר  32369ש' 

 

 מניעה, אכיפה וטיפול )סמינריון מחקרי( - עבריינות נוער
סמינריון זה מוקדש לביצוע עבודה מחקרית בשדה, בסוגיות רלבנטיות הקשורות לקטינים עוברי חוק ולנוער 

הסמסטר הראשון יוקדש להקניית ידע תיאורטי ומתן הנחיה  .מניעה, טיפול וענישהבסיכון בישראל, בהיבטים של 
אישית לסטודנטים בנוגע לאופן כתיבת העבודה המחקרית, בהתאם לנושא המחקר שנבחר בתיאום עם המרצה. 



 

 

 10 החוג לקרימינולוגיה -ע"ח תששנתון 

טים על ידי הסטודנטים בכיתה, על בסיס סקירת הספרות שכתבו במהלך הסמסטר השני יוקדש להצגת רפר
  ר הראשון, בהתאם להנחיות המרצה. הסמסט

 60' / סנ"ז /  6 /שש"ס  6
 אנגלית, סיום חובות 32376ק: 
 12:30-14:45ב':  ב'    -סמסטר א' ו  אלישעאתי ד"ר  32361ש' 

 

 ()סמינריון מחקרי 'תאטרון הטרור': בצל הטרור המודרני
לסמינר שתי מטרות עיקריות: האחת, הקניית  הסמינריון יעסוק בטרור המודרני ובהשפעותיו על אוכלוסיית היעד.

  למידת התהליך המחקרי.  -ידע בנושא האמור, והשנייה
בעשורים האחרונים הולכת וגוברת ההתעניינות המדעית בנושא הטרור לאור תוצאות קטלניות ואכזריות במיוחד 

במרכז  11.9-מאז אירועי ה שמושגות בשנים האחרונות בפיגועי טרור, לאור התגברות הטרור הגלובלי, וכמובן
הסחר העולמי בארה"ב. בסמינריון נדון בהגדרות של טרור ובבעייתיות שבהן; נדון בקצרה בהיסטוריה של 

בטרור המתאבדים; נבחן את הקשר בין טרור לתקשורת )"תאטרון  הטרור, בייחודיות של הטרור המודרני,
האפשריות השלכות ב . נדוןת הנושא במדינה דמוקרטיתמורכבו שלטון, נעמוד על-תקשורת-כן את טרורהטרור"( ו

לאחר מספר שיעורים בהם קורבנות ממשיים וקורבנות פוטנציאלים.  – של טרור על אוכלוסיית היעד )"הקהל"(
יוצגו הנושאים שהוזכרו לעיל, הסטודנטים יתנסו בביצוע מחקר מונחה: החל משלבה של גיבוש שאלת מחקר, 

יים, קריאה בנושא וניסוח השערת מחקר, דרך איסוף נתונים וניתוחם וכלה בהסקת חיפוש מקורות מידע מדע
 מסקנות וכתיבת העבודה.

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
 אנגלית, סיום חובות 32376ק: 
   (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 12:30-14:45ב':  ב'   -ו סמסטר א'   ענתר-ירון ענת ד"ר 32386ש' 

 

 

     בשדה<<התנסות מעשית 

 (קורסי ההתנסות המוצעים)יש לבחור באחד מ

 
 (23.08.17 -)מעודכן נכון למעשית בשדה  התנסות 

הקורס מיועד לסטודנטים בשנה השלישית ללימודיהם. מהותו ומטרתו של הקורס: התנסות מעשית מודרכת 
במתכונת של הרצאות מדעי ההתנהגות, בכללם קרימינולוגיה. הקורס מתקיים במקומות הקשורים לתחום 

במכללה, התנסות מעשית במקומות רלבנטיים שיקבעו מראש וכן הדרכה במקום ההתנסות  ומפגשים קבוצתיים
ידי איש מקצוע מתחום מדעי ההתנהגות, המועסק במקום. מטרות הקורס הן לשלב את הסטודנטים במקומות -על

קנות להם התנסות מעמיקה באחד התחומים של התנסות, העובדים עם אוכלוסיות בעלות קשיים שונים, כדי לה
הקרימינולוגיה, כל זאת תוך הדרכה בשטח. ההתנסות וההדרכה נועדו להקנות לסטודנט כלים רלוונטיים לתחום 
הקרימינולוגיה ולסייע לו לשפר את הכלים האלה. בנוסף, הקורס נועד לאפשר לסטודנט להטמיע את הידע 

התנסות בשטח, לאפשר הכרות אישית קרובה עם המסגרות שבהן מועסקים התיאורטי הנלמד בקורסים שונים ב
אנשי מקצוע מתחום הקרימינולוגיה ומדעי ההתנהגות, ולאפשר היכרות עם תחומים שונים: טיפולי, ענישתי, 
חינוכי ומניעתי, תוך התמודדות עם דילמות הקשורות בתחומים אלו. אופייה של ההתנסות ייקבע בהתאם לאופי 

 , אך בכל מקרה יהיה אחד מהשלושה: קבוצתי, פרטני או עבודה עם אוכלוסייה משתנה.המקום
 56 / נ"ז / פ' 4שש"ס /  4

 14:15-15:45'   הב':   -סמסטר א' ו  ענתר-ירוןענת ד"ר  32349ש' 
 

 (23.08.17 -)מעודכן נכון לאתגרי המגדר והמעבר לבגרות   -עבודה עם אוכלוסיות בסיכון
לסטודנטים, הנמצאים בשנה השלישית ללימודי קרימינולוגיה. סטודנטים יוכלו להתקבל לקורס רק הקורס מיועד 

והלומדים במקביל לפרקטיקום את  לאחר שסיימו בהצלחה את הקורס "תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה"
 "סטייה חברתית".  

הקשורים לתחום העבודה )שעתיים אקדמיות(, התנסות מעשית במקומות  כולל הרצאה במכללההקורס 
ידי -התנסות)שעתיים אקדמיות בשבוע( עלשעות בשבוע(, וכן הדרכה במקום ה 4-החברתית עם נשים ונערות)כ

איש מקצוע מתחום מדעי ההתנהגות, המועסק במקום. ההתנסות וההדרכה תבוצענה)בדרך כלל( באותו יום, 
 ופשת פסח( בתיאום עם המוסדות. בכל שבוע, במשך כל שנת הלימודים)כולל בחופשת סמסטר ובח

גדריות החוות לחץ חברתי התנסות, העובדים עם אוכלוסיות מ מטרות הקורס הן לשלב את הסטודנטים במקומות
או הדרה חברתית, כדי להקנות להם התנסות מעמיקה באחד התחומים של הקרימינולוגיה המשלבת עבודה עם 

וההדרכה נועדו להקנות לסטודנט כלים רלוונטיים ההתנסות  נשים ונערות, כל זאת תוך הדרכה מעשית בשטח.
לתחום הקרימינולוגיה ולסייע לו לשפר את הכלים האלה. בנוסף, הקורס נועד לאפשר לסטודנט להטמיע את 
הידע התיאורטי הנלמד בקורסים שונים בהתנסות בשטח, לאפשר הכרות אישית קרובה עם המסגרות שבהן 

ם הקרימינולוגיה ומדעי ההתנהגות, ולאפשר היכרות עם תחומים שונים: השיקומי, מועסקים אנשי מקצוע מתחו
הענישתי, החינוכי והמניעתי, תוך התמודדות עם דילמות הקשורות בתחומים אלו כפי שהן מתבטאות בחוויות 

 החיים של נשים ונערות בחברה הישראלית על גווניה.   
 56נ"ז / פ' /  4שש"ס /  4



 

 

 11 החוג לקרימינולוגיה -ע"ח תששנתון 

 14:15-15:45ב':  ה'    -סמסטר א' ואמיתי גילה ד"ר  32383ש' 
 

 (23.08.17 -)מעודכן נכון לקידום ילדים ונוער בסיכון  
התנדבותית בקהילה לטובת קידום  -הקורס יקנה לסטודנטים ידע והתנסות מעשית בביצוע פעילות חברתית

ילדים ונוער בסיכון, במוסדות וארגונים קיימים באזור הצפון. במהלך שנת הלימודים האקדמית, הסטודנטים 
אישי או קבוצתי(, בליווי התנדבותית)באופן -ישתלבו במסגרת רלבנטית בשדה בה יבצעו את הפעילות החברתית

אקדמי של המרצה לצד הנחיה מקצועית במסגרת הפעילות בשדה. זאת תוך מעקב, מדידה והערכה של 
 הפעילויות בשטח ותוצריהן על ידי המרצה והגורמים הרלבנטיים בקהילה.  

 56נ"ז / פ' /  4שש"ס /  4
  14:15-15:45ב':  ה'    -אלישע סמסטר א' ואתי ד"ר  32356ש' 

 

 (23.08.17 -)מעודכן נכון להתמכרויות  
הטיפול בנפגעי סמים, מתחלק בין טיפולים שבבסיסם גמילה מוחלטת משימוש בסמים לבין טיפולים ממזערי 

מכורים הנגמלים וזקוקים לשיקום ממושך,  -נזקים. במסגרת התנסות יחולקו הסטודנטים בין המסלולים השונים
ולה)מחלה נפשית+ שימוש בסמים(, טיפול תרופתי בתחליפי סם, שירותי שירותי טיפול לנפגעי תחלואה כפ

 החלפת מזרקים למניעת מחלות זיהומיות. 
טים, עבודות הסיום והדיונים במהלך השנה, יאפשרו לכל הסטודנטים בקבוצה להכיר את כל הספקטרום הרפר

 של טיפול בנפגעי סמים. 
 56נ"ז / פ' /  4שש"ס /  4

 14:15-15:45ב':  ה'    -סמסטר א' ו ד"ר חיים מהל  32372ש' 
 

 קורסי בחירה
 

 סטודנטים בשילוב עם החוג למדע המדינה( עבורחובת בחירה ) -תחשיבה, מחקר וכתיבה אקדמי
הקורס מיועד לפתוח בפני הסטודנטים צוהר לעולם האקדמי, ולצייד אותם בכלים מחשבתיים וטכניים אשר יעזרו 

בלימודיהם האקדמיים והן בחיי המעשה. בראש ובראשונה מיועד הקורס לעורר סקרנות וביקורתיות, להם הן 
שתי התכונות החשובות ביותר בעולם האקדמי. בין השאר, יאפשר הקורס לסטודנטים לקרא טקסטים שונים, 

ערך מחקר, לכתוב ובעיקר מאמרים אקדמיים, באופן ביקורתי, לנסח כראוי שאלות מחקר, להבין כיצד לתכנן מ
ולהציגם בצורה רהוטה בפני קהלים שונים. הקורס ישלב שיטות הוראה מגוונות: הרצאות   דו"חות מחקר

 פרונטליות, סדנאות כתיבה בכתה, מצגות של בודדים ושל קבוצות.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 ג' זקס-ד"ר דנה וימן 23182א'  
 14:15-15:45 ב' גינוסרד"ר אבשלום  23182א'  

 

  חברתית הבין מצוקה אישית לסטיי – ומצוקה נערות במצבי סיכון
ם מרכזיים של נערות המצויות במצבי סיכון וסכנה ובקשר שבין מצוקה, חוסן וסיכון לבין נייהקורס יעסוק במאפי

המשפחתיים והאישיים סטייה חברתית. בחלקו הראשון של הקורס ננסה להבין את התהליכים החברתיים, 
ה זו, ישמובילים למצבי סיכון ומצוקה, גורמי סיכון מרכזיים אליהם נחשפות נערות, הגדרות שיוחסו לאוכלוסי

ויחסן של החברה והרשויות החברתיות לנערות במצבי סיכון ומצוקה. בחלקו השני של הקורס יידונו מחדש אותם 
תוך הדגשת תיאוריות של הבנייה חברתית, תיאוריות של ביקורתי, -ההגדרות והמאפיינים ממבט פמיניסטי

סוכנות, הצטלבות מיקומי שוליים. בחלקו השלישי של הקורס נדון בפרקטיקה ונחקור איך תיאוריות לגבי נערות 
 במצבי סיכון ומצוקה מתורגמות לפרקטיקה בשדה. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2 
 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל 14:45-16:15  ב'  אמיתי גילה ד"ר  32388א' 
 

 אינטימיתאלימות 
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתופעת האלימות האינטימית בכלל, ונגד נשים בפרט. בקורס ננסה להבין 
את ממדיה, מאפייניה, ושיטות ההתערבות החברתית הנהוגות לטיפול באלימות אינטימית. כמו כן נלמד על 

יפול בקורבנות ובתוקפים. החוק למניעת אלימות במשפחה, כמו גם על מחויבותה ואפשרויותיה של המדינה לט
נבחן את עמדותיהם של אנשי המקצוע ביחס לתופעה וכיצד עמדות אלו עלולות להשפיע על הטיפול  -לבסוף

 שלהם בנפגעות ובנפגעי התופעה. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (27.08.17 -)מעודכן נכון ל 16:15-17:45   'ב  בורוכוביץ  -יסעורדלית פרופ'  32402' א
 

 טיפול ושיקום עוברי חוק
נעשו בתחומי  הקורס נועד להקנות: יסודות בהבנה של תהליכי שיקום וטיפול של עובר החוק, אשר עבירותיו

הכרת ; חודיותיהתייחסות לבעיות י חקירה והבנת שיטות טיפול שונות תוך; האלימות, ההתמכרויות ועבירות מין
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הכרת ; הגומלין שלהם עם מערכת אכיפת החוק בישראל ומגע ארגון ופעילות מערכת שירותי הטיפול בעבריין
 .האחרונות תכניות חדשניות שפותחו בישראל בשנים

 56/  'נ"ז/ ש 2שש"ס/  2
 12:15-13:45   'ה  מהל חיים ד"ר  32336 ב'
 

 היבטים ביולוגיים וחברתיים -סמים והתמכרויות
בהיבטים חברתיים של הנושא. אחרי סקירה של יעסוק בהתמכרויות ובמה שגורם להם. תוך התמקדות הקורס 

להיבטים הביולוגיים וההתפתחות ההיסטורית של ניצולם למטרות  תקבוצות הסמים העיקריים, תוך התייחסו
ראיה  תחברתיות ורפואיות ואחרי למידת ההתמכרויות ההתנהגותיות, נעבור לדיון בתהליך ההתמכרות מזוויו

בתגובה החברתית ובחקיקה בענייני סמים בעת האחרונה. התייחסות מיוחדת שונות. ננסה להבין את השינויים 
 מגפתתהיה לתופעות המעסיקות את החברה הישראלית כמו קנביס למטרות רפואיות, תופעת התרמילאות, 

 ההימורים.  
 56/  'נ"ז/ ש 2שש"ס/  2
 16:15-17:45   'ה  מהל חיים ד"ר  32387 'א
 

 אידיאולוגיות ופרקטיקות  -ילדים ובני נוער בפנימיות
ת חוץ ביתיות כל שנה. הקורס יעסוק בהבנת ויותר מעשרת אלפים ילדים ובני נוער בישראל שוהים במסגר

יתוח ביקורתי של התופעה של חינוך פנימייתי, על משמעויותיו, יתרונותיו וחסרונותיו. בקורס נעסוק בנ
בשירותים פנימייתיים. הקורס יציג ממצאי מחקרים עדכניים אודות ההשפעה של  טיקותקראידיאולוגיות ופ

 מסגרות אלה על בני הנוער והילדים השוהים בהם ויעסוק בשאלות וסוגיות מפתח בשדה הפנימייה כגון: מה הם
ודה של עב ודה עם החניכים כיחידים, וכקבוצה,עב ,סביבה -יחסי פנימייה תהליכי הקליטה בסביבה פנימייתית,

 מקצועי, עבודה עם המשפחות, מה הם האתגרים בשלב החזרה לקהילה, ועוד.  -צוות רב
 56/  'נ"ז/ ש 2שש"ס/  2
 (27.08.17 -)מעודכן נכון ל  14:45-16:15   'ב   ברנץציון  ד"ר 32403 'ב
 

 סייגים לאחריות פלילית
פלילית. יחד עם זאת, החוק הישראלי מכיר אחריות פלילית מוטלת על אדם בשל מעשה פלילי החובר למחשבה 

במספר הגנות הניתנות לעומד לדין פלילי. במסגרת הקורס נבחן, תחילה, את התנאים המקדימים הפוטרים 
מנשיאה באחריות פלילית, כגון: קטינות, היעדר שליטה ואי שפיות הדעת. בהמשך, נכיר את הסייגים 

ם, כגון: הגנה עצמית, הגנת הצורך והכורח. החומר הנלמד שבהתקיימותם נשללת אחריותו הפלילית של אד
 יומחש על ידי דוגמאות ממשפטים המתנהלים בבתי המשפט השונים בשנים האחרונות.

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל  14:45-16:15  'ב  קוריאט-פלגענבל ד"ר  32377' א
 

 נוער בסיכון במערכת החינוך
בקורס נלמד על העבודה עם נוער בסיכון, המצוי במערכת החינוך ושנשר ממנה. תיערך סקירה תיאוריות מרכזיות 

 ה, ולשיח הישראליים לטיפול באלימות הבית ספרית. וכן, דיון בנוגע למדיניות, להבנילהבנת התופעה 
במהלך הקורס ייבחנו היבטים מרכזיים בהסתגלותם של בני נוער בסיכון למערכת החינוך, תוך התמקדות 
בתפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי. כמו כן ייסקרו גישות מרכזיות להבנת ההגדרות והקשיים הייחודיים של 

 בני נוער בסיכון המשולבים במערכת החינוך כמו גם המנותקים. 
 56"ז / ש' / נ 2שש"ס /  2
  10:15-11:45   ב'   אמיתיגילה ד"ר  32382' א

 
 הודאות והרשעות שווא 

תמקד בניתוח הגורמים המובילים אנשים חפים מפשע להודות במהלך החקירה המשטרתית שלהם מהקורס 
 ,בעבירות שלא ביצעו )לדוגמה, מבנה אישיות של הנחקר, לחצים פיזיים ופסיכולוגיים בחקירה המשטרתית

)הטיות (, וכן בגורמים המובילים להרשעתם של אנשים חפים מפשע על ידי מערכת המשפטהטיות בתשאול
מספר  ו בהרחבהתחוני בנוסף. חשיבה, שיקולים מערכתיים ופוליטיים כדוגמת סופיות הדיון ויוקרת המערכת(

 בהם קיים  מקרים כולל שראל )לדוגמה, עמוס ברנס(,ישהתרחשו בבולטות של הודאות והרשעות שווא  פרשיות
 .ההרשעה )לדוגמה, רומן זדורוב( ספק לגבי

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  10:15-11:45   ב'  אלישעאתי ד"ר  32350' ב
 

 עבירות וסטיות מין
בתקופה האחרונה אנו עדים ליותר ויותר מקרים הנחשפים בתקשורת, של הטרדות מיניות ותקיפות מיניות. 

חדשה, אלא המודעות של הציבור ונכונות החשיפה של הקורבנות עולה עם הקדמה. הקורס התופעה איננה 
. יעסוק בהגדרת המושגים "סטיות מין" ו"עבירות מין", בהכרת סוגי הסטיות וסוגי עבירות המין, עבריינים וקורבנות

ני מין, וכן קורבנות בעבר עבריין המין, אבחון עבריי-יידונו גישות תיאורטיות להסבר סטייה מינית, יחסי קרבן
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כגורם מסביר להתנהגות מינית סוטה. בין הנושאים אשר יידונו בקורס: אונס, פדופיליה, גילוי עריות והטרדה 
   מינית. 

 60נ"ז / ש' /  2"ס / שש 2
 (22.04.18 -מעודכן נכון ל) מבוטל  30:08-:0010   ב'  טל-עיןעירית ד"ר  83233ב' 
 (22.04.18 -מעודכן נכון ל)  15:00-18:30   ב'  טל-ד"ר עירית עין 32338ק' 
 

 (18.09.17 -)מעודכן נכון ל מבוטל  קרימינולוגיה, משפט ובריאות הנפש
 

 (18.09.17 -)מעודכן נכון ל מצבי לחץ וטראומה
מטרת הקורס היא להעמיק את ההבנה במהותם של מצבי לחץ ודחק, בהבנת תגובות נורמליות ופתולוגיות של 

יכללו בני אדם לאירועים כאלה, ובהבנת דרכי הטיפול המוכרות לצורך התמודדות עם מצבים מעיין אלה. בקורס 
הגדרת מושגים בסיסיים ומאפיינים מרכזיים; סוגי אירועים מלחיצים; גורמים -הנושאים הבאים: מצבי דחק

סגנונות התמודדות, סוגי  -גורמים הקשורים במצב, באישיות, בסביבה )תמיכה חברתית(; התמודדות-מתווכים
-טראומטית-ומטיות; הפרעה פוסטתגובות, משאבי התמודדות; הגדרת טראומה; תיאוריות להבנת תגובות טרא

התפתחות האבחנה, קריטריונים לאבחון וגורמים מועידים; לחץ אקוטי לעומת לחץ כרוני, שחיקה לעומת תגובות 
 של התרגלות; דרכי מניעה וטיפול.

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  16:15-17:45ענתר ה' -ד"ר ענת ירון 32354ב' 
 

 קורבנות שואה
ויקטימולוגי, תוך שימת הדגש על קורבנות השואה. -א יהודי אירופה מן ההיבט הקרימינולוגיהקורס יעסוק בנוש

ו"פשעים נגד העם היהודי", ומתוך כך ברצח היהודים  בחלקו הראשון יוגדרו המושגים: "פשעים נגד האנושות"
השונות להבנת כדוגמא לפשע "השמדת עם". בחלקו השני יעסוק הקורס בהגדרת המושג "קורבנות", בגישות 

הקורבנות, ובחלקו השלישי יתמקד הקורס בדור הראשון של ניצולי השואה, במשפחות הניצולים, בהעברה בין 
 דורית ובדור השני. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל  14:45-16:15  ב'    טל -עיןעירית ד"ר  32358א' 
 
 
 


