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ייה חברתית, עבריינות יאור והסבר של סטפלינה מדעית המתמקדת בתקרימינולוגיה היא דיסצי
ולל בתוכו הבנה של תהליכי חקיקת חוקים, עבירה על ופשיעה. גוף הידע המדעי שנאסף בתחום זה כ

, פסיכולוגיים, של חוקים. בחינת תופעות אלה נעשית לרוב בהיבטים סוציולוגייםחוקים ואכיפה 
 יים ומנסה לשלב ביניהם. ביולוגיים, חינוכיים, ומשפט

ם נחשף הסטודנט לקרימינולוגיה נלמדים בשני מסלולים )חד חוגי ודו חוגי( ובמסגרתהלימודים בחוג 
ורסים הנלמדים משקפים את הגישות השונות. למכלול ההיבטים של תופעת הסטייה והעבריינות והק

קום אסירים, עבריינות נוער, פשע ם: תיאוריות בקרימינולוגיה, דרכי ענישה, שיבין הקורסים הנלמדי
, עבירות צווארון לבן, דיני עונשין, מערכת אכיפת החוק ובתי משפט בישראל, טרור ופשיעה מאורגן,

 פסיכופתולוגיה ופשיעה, עבירות מין ועוד.

יות מחקריות ויישומיות )טיפול הסגל האקדמי של החוג כולל שילוב ייחודי של התמחויות רלוונט
גיש את מקומו וחוויותיו של הסטודנט/ית ל מחויב להענקת שירות לימודי איכותי המדושיקום(. הסג

 פוש ומציאת דרך אישית לחומר הנלמד.ומשתדל לסייע בחי כפרט, 

תכנית הלימודים בחוג ניתן להשתתף בפרויקט התנסות בשדה שמאפשר התנסות בבתי כלא,  במסגרת
נפגעי לילדים ונוער בסיכון, במרכזי עבודה עם  במוסדות פסיכיאטרים, במוסדות העוסקים בסיוע

מסגרת  העשרת שמטרתה החוג רחבה יותר של פרויקט זה, הוא חלק מיוזמה התמכרויות ועוד.
מצוינות. השילוב  לעבודת השדה המקצועי ופיתוח רובםהלימודים התיאורטית של הסטודנטים, קי

דמיים )התיאורטיים והמחקריים( יוצרים נדיר של ההיבטים היישומיים לצד ההיבטים האקהמיוחד וה
יה אנו שואפים. מבין ל הסטודנטים תסיסה אינטלקטואלית שהיא חלק מהמצוינות האקדמית אלאצ

מוסדות רלוונטיים )בתי כלא, בתי משפט, מוסדות הפרויקטים הקיימים בחוג: סיורים מודרכים ב
טיפול, שיקום(, התנסות בשדה המחקרי,  פרויקט התנסות בשדה המקצועי )אכיפה, וכד'(,טיפול וגמילה 

 עוץ והכוונה ללימודי המשך ועוד.יי

  

 יחד חוג -מבנה תכנית הלימודים
 שנה א'

 הערות נ"ז שם הקורס
  6 תיאוריות בקרימינולוגיה 
   תרגיל -תיאוריות בקרימינולוגיה 

  5 מבוא לפסיכולוגיה 
   תרגיל -יכולוגיה לפס מבוא

  3 שימושי מחשבמבוא לסטטיסטיקה ו
-י מחשבמבוא לסטטיסטיקה ושימוש

 תרגיל
  

  4 דרכי הענישה הפלילית )פנולוגיה(
  4 ר שיטות מחק

  1 כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
  12 קורסי בחירה
  4 קורס העשרה

  39 סה"כ
 

 שנה ב'
  

 הערות נ"ז שם הקורס
  5 לסוציולוגיה  ואמב

   ילתרג-מבוא לסוציולוגיה 
  4 דיני עונשין א+ב
תקדמים ושימושי סטטיסטיקה למ

 מחשב
5  

סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי 
 ילתרג -מחשב

  

  4 פסיכולוגיה חברתית 
  2 תיאוריות של האישיות

  14 קורסי בחירה
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 הערות נ"ז שם הקורס
  2 קורס העשרה

  4 סמינריון עיוני 1
  40 סה"כ

 
     שנה ג'

 הערות נ"ז שם הקורס
  4 יה ויקטימולוג

  4 סטייה חברתית 
  5 תולוגיה ועבריינות מבוא לפסיכופ

-מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות 
 תרגיל

  

  4 ישראלית החברה ה
  14 קורסי בחירה
  2 קורס העשרה

  8 סמינריונים מחקריים 2
  41 סה"כ

 
 

 תנאי מעבר
  :שיטות מחקר, מבוא  נולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה,"תאוריות בקרימיבקורסים הבאים

חשב , סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב ומבוא לסטטיסטיקה ושימושי מ
 . 65עבריינות. נדרש הסטודנט לציון מעבר מינימום לפסיכופתולוגיה ו

 מבוא  תיאוריות בקרימינולוגיה, שיטות מחקר, :סטודנט שלא יעבור את הקורסים הבאים
למתקדמים ושימושי מחשב וסמינריון  סטיקהלסטטיסטיקה ושימושי מחשב , סטטי

 יוכל ללמוד סמינריונים מחקריים. טי/ פרו סמינריון. לאתיאור
 
 

 יםריונסמינ

 הערות נ"ז שם הקורס
  4 סמינריון עיוני -משפט רחוב

  4 סמינריון עיוני   -שיטור ואלימות 

  4 ונייון עיסמינר-מימדים של אלימות 
בקרב  התמודדות עם התנהגויות סיכון

 עיוני.   ינריוןסמ –בני נוער וצעירים 
4  

-ות שווא במערכת המשפטעהרש
 סמינריון עיוני

4  

סמינריון  –ות במוסדות כוללניים גיסו
 מחקרי

4  

סמינריון -פשעי מלחמה ורצח עם 
 מחקרי

4  

 -סיכון וחוסן בעולם של גברים
 ריסמינריון מחק

4  

-היבטים יישומיים בקרימינולוגיה
 ריון מחקריסמינ

4  

סמינריון  -בינהםהגירה ופשיעה ומה ש
 וניעי

4  

 מנגנונים פתופיזיולוגיים של התנהגות
 סמינר מחקרי -פוגענית

4  

סמינריון  -אלימות ובריונות ברשת
 מחקרי

4  

בריונות וקורבנות לבריונות במרחב 
 מחקרי סמינריון -הפיסי והמקוון

4  

  4 -סוגיות בקרימינולוגיה דיגיטלית
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 סמינריון עיוני
המהפכה הירוקה: היבטים חוקיים, 

פסיכולוגים רפואיים ופרמקולוגים של 
 מינריון מחקריס-קנאביס 

4  

עבריינות וקורבנות בראיה סוציו 
 מחקריסמינריון  – פסיכולוגית

 

4  

  4 סמינריון מחקרי  -פשע מאורגן

 
 

 חירהקורסי ב
 הערות נ"ז סשם הקור

לוגים ביו-מוח ופשיעה: היבטים נוירו
 של התנהגות

4  

  2 עבירות מין
  4 נותמגדר פשיעה וקורב

  2 תודרכי התערבו סמים מסוכנים
לילי משפט פ -בעולםשיטות משפט 

  משווה
2  

  4 עבריינות נוער
  4 במשפחהאלימות 

  4 התעללות והזנחה של ילדים
ות א"מציאו  ירטואליתמציאות ו
 אמיתית"

4  

סוכנת: עבריינות, אהבה ומה ה מאהב
  יהןשבינ

2  

 זיכרון קולקטיבי ככלי לישוב סכסוכים
 בין קבוצות שונות בחברה

2  

  4 הייסטמוח נפש ו
  4  ע לפרקטיקהבין המד-פאראפליות

  2 היבטים ביולוגים של עבריינות
  4 סמכות ושיטור בישראל

  2 יניותבריקריירות ע
שואה ומשפט: התמודדות החוק עם 

ביותר שידעה הפשעים הגדולים 
 האנושות

4  

  4 ת במעגל החייםהתנהגות אובדני
רבנות ומתנגדות תחת ונשים רוצחות, ק

 טון הנאציהשל
2  

  4 ירות אלימות ומיןהערכת מסוכנות בעב
אלימות פוליטית: מאבק חברתי או 

 עבריינות ?   
4  

  4  ל הפשיעהוגיה שפסיכול
  2  חלופות למשפט הפלילי

סט טראומטית הפרעת דחק פו
 נורמלית-והתנהגות אב

4  

  2 שיטור בחברה רב תרבותית
  4 הבקרימינולוגייזמות וחדשנות 

בין נורמטיבי לפתלוגי בעולם בריאות 
 הנפש של מתבגרים

2  

  2 עבריינות מין במרחב הדיגיטלי
  2 בותיתאלימות בחברה רב תר

  2 זנות וסחר בבני אדם
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      שרההעי קורס
 הערות נ"ז שם הקורס

אידיאולוגיות  בתחום הרווחה 
 החברתית 

2  

  2 סוגיות נבחרות –השואה 
  2 רב תרבותיות

  2 חילון והגירה בעידן הגלובלאלידתיות, 
  2  סוציולוגיה של הגוף

לפעול  ם בני אדם מסוגליםהא
 בחופשיות

2  
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 גידו חו -מבנה תכנית הלימודים
 שנה א'

 הערות נ"ז שם הקורס
  6 ולוגיה תיאוריות בקרימינ

   תרגיל -תיאוריות בקרימינולוגיה 
  5 מבוא לפסיכולוגיה 
   תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 

  3 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי 

 ילתרג-מחשב
  

  4 )פנולוגיה(הפלילית דרכי הענישה 
  4 קרשיטות מח

  1 כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
  23 סה"כ

 
 שנה ב'

 הערות נ"ז שם הקורס
  5 מבוא לסוציולוגיה 
   תרגיל -מבוא לסוציולוגיה 

טיסטיקה למתקדמים ושימושי טס
 מחשב

5  

סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי 
 תרגיל -מחשב

  

  4  פסיכולוגיה חברתית
  4 סמינריון עיוני

  18 סה"כ
 
 

 שנה ג'
 

 הערות נ"ז שם הקורס
  4  סטייה חברתית

  5 מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות 
   מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות 

ימת קורסי ה )מתוך רשקורסי בחיר
 בחירה לעיל(

6  

סמינריון מחקרי )מתוך רשימת 
 עיל(הסמינריונים ל

4  

  19 סה"כ
 
 

 א הודעה מוקדמת מה את הזכות להכניס שינוים ללהאקדמית גליל מערבי שומרת לעצ
 טים המופיעים בדפים אלו.בפר

 .פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים 
 

 
.
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 שנה א' – סיםי קורתיאור
 

 תיאוריות בקרימינולוגיה  
וך התאוריות השונות תהקורס תוצגנה  ימינולוגיה. במסגרתהקורס סוקר את התפתחות המחשבה בקר

הסטיה והעבריינות. הקורס יקנה ידע עובדתי  הגישות התיאורטית השונות בנושאניתוח וביקורת 
גות עבריינית ויחשפו לדרכים שונות להתמודד עם ויכולת אנליטית להבין תהליכים וגורמים של התנה

 התנהגויות אלו. 
 65 /ש'  / נ"ז 6 / ש"ש 2

 08:30-11:45ד"ר חגית תורג'מן א'    0210010-01א'  
 דו חוגי מובנה  16:00-19:30א'   ורד תמיר      ד"ר   0210010-03א'  

  
 

 תרגיל-תיאוריות בקרימינולוגיה 
 65 /ת'   /נ"ז 0 / ש"ש 1

 08:30-10:00'   גגב' ולריה טרשנצ'נקוב    0210011-01א'  
 08:30-10:00'   שנצ'נקוב  דלריה טרגב' ו  0210011-02א'  
 מובנה 17:00-18:30א'    גב' ולריה טרשנצ'נקוב    0210011-03א'  
 מובנה  8:00-9:30גב' ולריה טרשנצ'נקוב  ו'      0210011-04א'  
 דו חוגי מובנה 20:00-21:30    א' נקוב יה טרשנצ'גב' ולר  0210011-06א'  
 יה דו חוגי סוציולוג מובנה 12:00-13:30א'    גב' ולריה טרשנצ'נקוב    0210011-07א'  

 
 
 

 וא לפסיכולוגיה מב
התופעות שהיא חוקרת, שיטות המחקר שלה ויישומיה. למידת כולוגיה כמדע בסיסי, עם הפסיהיכרות 

ידע רלבנטי, למיונו וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה שיטות יעילות לאיסוף 
 פסיכולוגי מדעי והתנסות עייצור ידהתנסות ב שונים של הפסיכולוגיה. ומעמיקה של ידע בתחומים

 חיי היומיום. ביישום ידע פסיכולוגי ל
    65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2

 10:15-13:30  ד'   יחיא -ד"ר שרון גילת  0210030-02ב'  
 מובנה  08:30-11:45א'    יחיא -ד"ר שרון גילת  0210030-01ב'  
  מובנה דו חוגי   16:00-19:30   ' א  יחיא -ד"ר שרון גילת  0210030-03ב'  

 
 

 תרגיל-יכולוגיה לפס מבוא
 65 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1

 08:30-10:00'  א מאור אסולין   0210031-01 ב' 
 14:00-15:30  ד'   מאור אסולין  0210031-04ב'  
 מובנה  16:00-17:30'  א מאור אסולין   0210031-02ב'  
 מובנה  08:30-10:00  'ו  טרם נקבע  0210031-03ב'  
 דו חוגי מובנה 20:00-21:30  'א  בענק רםט  0210031-06ב'  
 לוגיהדו חוגי סוציו מובנה 12:00-13:30  'א  בענק טרם  0210031-07ב'  

 
 

 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 
תי. סטיקה ויישומם במחקר החברית במושגי היסוד של הסטטימטרת הקורס הינה הקניית הבנה בסיס

מי המחקר החברתי והכנה רס נותן לסטודנט כלים נדרשים לקריאת מאמרים מקצועיים בתחוהקו
עסוק הקורס במדדים השונים ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א' י לקראת ביצוע תהליכים של

סטטיסטית  מקד בשיטות בסיסיות בהסקהם את הסטטיסטיקה התיאורית. בסמסטר ב' נתהמרכיבי
מודלים  ונים ולבדיקת השערות בשני המודלים המרכזיים במחקר החברתי:יתוח נתונכיר שיטות לנ

 השוואתיים ומודלים של קשרים.
 65 /ש'  /ז נ" 3 ש / ש" 1

 10:15-11:45' ג מןידו ליברעד"ר   0210440-01ב'  
 מובנה  14:00-15:30 א' עידו ליברמןד"ר   0210440-02ב'  
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 לתרגי–סטטיסטיקה ושימושי מחשב א למבו
 65 /ת'  ז / נ" 0 ש"ש /  0.50

 9:45-9:00'  א  ולריה טרשנצ'נקוב  גב'   1021044- 20ב' 
 14:45-14:00  'ד              כל פרטוק' מיגב  1021044 -40ב' 
 מובנה      16:00-16:45'  א            גב' מיכל פרטוק    0210441 -03ב' 
 מובנה      10:15-11:00'  ו   גב' ולריה טרשנצ'נקוב   0210441- 01ב' 
 מובנה      10:00-10:45  ו'            גב' מיכל פרטוק    0210441 -05 ב'
 
 

 )פנולוגיה( דרכי הענישה הפלילית
הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה משחר ההיסטוריה ועד לתקופה המודרנית. 

-דיון  בהיבטים פילוסופייםה המוקדמת של הענישה וס יושם דגש על התפתחותון של הקורבחלק הראש
הענישה בעבר מוסריים, דתיים, חברתיים ופסיכולוגיים של הענישה תוך התמקדות על פרוט מטרות 

השני של הקורס יושם דגש על מגוון דרכי הענישה, יישומן, יתרונותיהן וחסרונותיהן וכיום. בחלק 
ונה. בחלק זה ייבחנו המאסר ברה המערבית במאה האחרקציה לשינויים שחלו בחש בהן כפונוהשימו

הליך ה הפלילית: תוהשפעתו וחלופות מודרניות למאסר. בנוסף, יידונו בקורס נושאים הקשורים לעניש
הפלילית, אחידות בענישה, עבודת המשטרה והצעת אלטרנטיבה לענישה הפלילית כפי הענישה 

 סיוניסטית לענישה. ישה האבולישמתבטאת בג
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2

 10:15-13:30'  אטל    -ד"ר עירית עין  0210050-01ב'  
  המובנ   11:00-14:00  'ו            ענבל לםד"ר   0210050-02ק'  

 
 שיטות מחקר

ייצור, הכרות מקיפה עם שאלות יסוד, מטרות, שפה ומאפיינים עיקריים של השיטות המשמשות ל
מדעי החברה. הבנת השלבים השונים של המחקר המדעי, הגישה המדעית בון ידע במסגרת איסוף וארג

תית של מחקרים יספק כלים לקריאה ביקור סוגי המחקר, כלי המחקר, סולמות מדידה ועוד. הקורס
 לסטודנט בסיס לתכנון וביצוע עצמאי של מחקרים בתחום מדעי החברה.וכן יקנה 

 65 /ש'   /נ"ז 4 /"ש ש 2
  10:15-13:30' ד   ערן זיידס"ר ד  0210130-02 א' 
 מובנה  12:00-15:30א'    ערן זיידסד"ר   0210130-01א'  

 
 

 גרי מידעכתיבה מדעית ושימוש במא
 הכרה ותרגול  בה המדעית, מבנה עבודה אקדמית ותהליך כתיבת העבודהעקרונות הכתי הקניית ידע על

 (APAלי ה ליוגראפי )על פי כלשל כללי הרישום הביב
 רותים מיוחדים בספריהישוספריה, בתקליטורים ם בעם מאגרי מידע שוניות הכר
 60 /ש'  / נ"ז 1 /"ש ש 0.5
 09:00-09:45ג'  יכל פרטוק ' מגב 02110110-04א' 
 09:00-09:45ד'   שחר ישראליגב'  02110110-02א' 
 מובנה 10:00-10:45ו'   גב' שחר ישראלי 02110110-01א' 
 מובנה  16:00-16:45' א  כל פרטוקימגב'  02110110-07א' 

 
 

 ה ב'שנ
 

 חצי מתוקשבמבוא לסוציולוגיה 
סוציולוגי, סקירה המחקר ה ת החשיבה הסוציולוגית ודרכיהקניית מושגי יסוד בסוציולוגיה, הכר

וקד התייחסות וניתוח גישות תאורטיות שונות. החברה הישראלית תשמש בכל נושאי הלימודים מ
לוגית כפי שבאה לביטוי בחקר החברה וך הצגה, ניתוח וליבון של הגישה הסוציווהשוואה. הקורס יער

ת המקובלת והביקורתית ות להקניית השפה הסוציולוגיהאנושית.קורס זה מבקש להניח את היסוד
ת הקורס ם של נושאים חדשים ותחומים שיוצגו בקורסים נוספים. מטרזו להקל על הבנת ובדרך

צבים את החברה, תוך ת המודעות לתהליכים וכוחות חברתיים המעלהגביר בקרב הסטודנטים א
 הקניית כלים בסיסיים לחשיבה סוציולוגית ביקורתית.  

 60 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 10:15-11:45' ג  שלומית מנורד"ר   0210120-01'  א
 מובנה 14:00-15:30'  א שלומית מנור ד"ר   0210120-02   ב
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 ילתרג-מבוא לסוציולוגיה 
 60 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1
   08:30-10:00'  א  בעטרם נק  0210121-01'  א

  12:00-13:30'  א שחר ישראלי   0210121-02א'  
                                                   מובנה 17:30-16:00  א' שחר ישראלי   30-1021012ב'  

 מובנה  3016-16:00:  א'  טרם נקבע  04-1012021'  ב
                                                   מובנה 19:30-18:00  א' שחר ישראלי   05-1021012ב'  

 
 דיני עונשין 

המהותי", והם -י לתורת האחריות הפלילית.  דיני העונשין בישראל מכונים גם "הדיןלבוא כלקורס מ
ראיות. דיני העונשין עוסקים בהגדרת -י, ומדיניסדר הדין הפליל -פלילי פורמאלי  נבדלים ממשפט

ת שלב בין הבנה של התיאוריועבירות פליליות ובקביעה מתי התנהגות מסויימת מהווה עבירה. הקורס י
ות בבסיס האחריות הפלילית והכרה של מגוון דוקטרינות בדיני העונשין. התלמידים ילמדו את העומד

מטרות הקורס להקנות לתלמידים עקרונות  ים ופסקי דין.נות המשפט הפלילי, תוך בחינת מקרעקרו
פסיקה. ראל, בהתבסס על החקיקה והכלליים ומושגי יסוד במשפט הפלילי. להכיר את הדין הפלילי ביש

להבין את המרכיבים השונים של האחריות הפלילית. לנתח את המצב המשפטי החל בסיטואציות 
 ן ביקורתי פסיקה וחקיקה פלילית.ת שונות. להקנות יכולת לנתח באופעובדתיו

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
   10:15-13:30א'   בעטרם נק 0210640-01'  ב
 מובנה  12:00-15:30א'  הר זוסף ד"ר י 0210640-02'  א
 
 

 מחשב סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי
במהלך הקורס . SPSSטטיסטיים, באמצעות תוכנת  הקניית  כלים מעשיים בעיבוד נתונים מחקריים ס

ילמד הסטודנט ליישם מבחנים סטטיסטיים בהתאמה למערכי מחקר, השערות וסולמות מדידה של 
 ל תוצאות.ודווח מחקרי עט סטטיסטי משתנים. קריאת פל

 65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 10:15-13:30'  ד עידו ליברמןד"ר   0210810-01ב'  
 מובנה  10:15-13:30א'   עידו ליברמןד"ר   0210810-02ב'  

 
 תרגיל-סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב

 65 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1
 0010-30:08:א'             גב' מיכל פרטוק   40-0210811ב'  
 10:00-08:30'  ד        גב' מיכל פרטוק      50-0210811ב'  
 מובנה  19:30-18:00'  א    יהטרשנצ'קוב ולרגב'  10-0210811ב'  
 מובנה  0016:-3071:'  א    טרשנצ'קוב ולריהגב'  20-0210811  ב'

 המובנ  019:3-18:00   'א            גב' מיכל פרטוק  30-0210811ב'  
 
 

  חצי מתוקשביה חברתית ולוגפסיכ
שיטות ישומיה. למידת ת המחקר שלה ויהיכרות עם פסיכולוגיה חברתית, התופעות שהיא חוקרת , שיטו

עניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה וף של ידע רלבנטי, למיון שלו, וליישומו לצורך היעילות לאיס
מדעי בתחומים רלבנטיים. יצור ידע בי התנסותומעמיקה של ידע בתחומי הפסיכולוגיה החברתית. 

 ום. התנסות ביישום ידע מתחומים רלבנטיים לחיי היומי
 60 /ש'  / נ"ז 4  /ש"ש 2
 10:15-11:45א'    יחיא-ד"ר שרון גילת  0210150-01'  א
 

 תיאוריות של האישיות
ומיום לבין הי הכרות עם המושג "אישיות" בראייה מדעית ביקורתית. הבנת ההבדל בין ההגדרות בשפת

 קר יות, גישות המחהגדרות הפסיכולוגיה. הכרת הזרמים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה של האיש
 ערכת האישיות.העיקריות, עקרונות ושיטות בה

 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
  8:30-10:00'  ג   ריידר חןד"ר   0210160-01'  ב
 נהמוב  12:00-13:30' א  ריידר חןד"ר   0210160-02'  ק
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 שנה ג'

 
 ויקטימולוגיה 

שג 'קורבן', זו נתוודע למו ורבנות. במסגרתמטרת השיעור הינה להפגיש את הסטודנט עם נושא הק
ת ולהסברים לקורבנּות. יתרה מכך, יערך ת השונות להבנת הקורבנות, לטיפולוגיה של קורבנֹולגישו

על החברה, כמו גם, הצגת אסטרטגיות לכותיה במהלך הקורס דיון בנוגע לקורבנות כבעיה חברתית והש
 בן(, בליווי הדגמהופיצוי הקור םוות הטיפול, שיקשונות להתמודדות חברתית עם קורבנות )מדיני

 בנושא. 
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2

 12:00-15:30  'א טל -ד"ר עירית עין  0210460-01א'  
 

 סטייה חברתית 
ניים ולא עברייניים(; ועם סוגי הסטייה השונים )עבריי ומדידתההגדרות הסטייה, יחסיותה היכרות עם 

שיפה למגוון יה חברתית ופשע; חופעות של סטיתלפשרת התייחסות יצירת תשתית מושגית המא
 ימוד צורות שונות של סטייה חברתית.תיאוריות המסבירות סטייה חברתית ול

 60 /ש' / ז נ" 4 /ש"ש  2
 10:15-13:30' ד               עטרם נקב 0210470-01ב'  

 מובנה  12:00-15:30' א    ד"ר לימור יהודה 0210470-02'  ב
 
 

 ה ועבריינות ולוגיתפלפסיכו מבוא
סיכופתולוגיה והצגה של המגוון הרחב של המצבים הנפשיים הפתולוגיים, שגי יסוד בפהכרות עם מו

ל השונות. בנוסף, תם ודרכי הטיפואפיוניהם, והדינאמיקה המפעילה אותם, התיאוריות המסבירות או
שיים פתולוגיים ים נפבצור של מ(, וקישDSM-IV, ICD-10הכרת השימוש במערכת הסיווג והאבחון )

 .לעבריינות
 65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2

 08:30-11:45'  גד"ר ענת אשד    0210200-01א'  
 מובנה   10:15-13:30'  ו  ד"ר חן ריידר  0210200-01'  א
 
 

 תרגיל–ה ועבריינות יכופתולוגילפס מבוא
 65 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1

 10:15-11:45  'א  ין מר מאור אסול  0210211-01א'  
 08:30-10:00'  ד   מאור אסוליןר מ  0210211-02א'  
 10:15-11:45'  א   ישראלי שחרמר   0210211-05א'  
 הובנמ  16:00-17:30  'א  מר מאור אסולין   0210211-03א'  
 מובנה   16:00-17:30'  א    חר ישראלישמר   0210211-04א'  

 
 חצי מתוקשבהחברה הישראלית 

ובאופן בו היא נחקרת במסגרת  חברה הישראלית"בהתגבשותה והתפתחותה של "ה עוסק הקורס
הדיסציפלינה הסוציולוגית. בהתאם לכך הקורס יבחן את המבנה והמאפיינים היחודיים של החברה 

ועד ימינו, תוך שימוש בפרספקטיבות סוציולוגיות שונות המתאימות לית מראשית הציונות הישרא
ופיתוח חשיבה ביקורתית. , כלים לניתוח . המטרה של הקורס להקנות ידעיתלאלחקר החברה הישר

קליטה; -עלייה-חברה; הגירה-השיעור יתמקד במבחר שאלות יסוד כגון המשכיות ושינוי; יחסי מדינה
 ברה ושסעים חברתיים. מלחמה וצבא; כלכלה חסכסוך, 

 0210120-01ק: 
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2

 08:30-10:00'  ג  יובל אשושר "ד 0210190-02ב'  
 מובנה 16:00-17:30'  א  יובל אשושד"ר  0210190-01  'ב
 
 

 כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
 הכרה ותרגול  ת העבודהאקדמית ותהליך כתיב הקניית ידע על עקרונות הכתיבה המדעית, מבנה עבודה

 (APAשל כללי הרישום הביבליוגראפי )על פי כללי ה 
 ים מיוחדים בספריהרותישוליטורים ספריה, בתקם ברי מידע שונימאג םעהכרות 

 60 /ש'  / נ"ז 1 /"ש ש 0.5
 12:00-12:45' ד גב' מיכל פרטוק  02110110-06א' 
  12:00-12:45' ד  לישחר ישראגב'  02110110-03א' 
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  13:00-13:45' ד  מיכל פרטוקגב'  02110110-05א' 
 מובנה 08:00-08:45א'  קומיכל פרטגב'  02110110-10א' 
 מובנה 09:00-08:45א'  מיכל פרטוקגב'  02110110-11א' 

 
 

 סמינריונים
 

 סמינריונים עיוניים -שנה ב 
 
 

 עיוני   סמינריון – ל אלימותמימדים ש
מה ברמה התיאורטית, ויוכלו לבחור ו את התופעה של התנהגות אלידנטים יחקרן זה סטובסמינריו

הן אלימות מתקיימת באלימות רחוב, הממוקד שלהם מתוך מגוון צורות ב לפתח את נושא המחקר
י חיזור, אלימות כלפי ם, אלימות ביחסבפשיעה מאורגנת, באלימות במשפחה, באלימות כלפי ילדי

 וכיוצא באלו.  יטית,תי כלא, אלימות פולנשים, אלימות בב
 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 14:00-15:30' דד"ר בנימין ביילי  0211220-01'  ש
 

   יונייון עסמינר רחוב טמשפ
משפט רחוב הינו תחום ייחודי המאפשר העצמת אוכלוסיות מוחלשות תוך הענקת תחושת שליטה 

 .ריינות ומצבי סיכוןיומיים ולמניעה מתופעות עב-הקשיים היום  ויכולת התמודדות מול
ום המשפטי לנוער משוטט ככלי חתהמטרה של הסמינריון הינה להתייחס לפתרונות שונים להנגשת ה

לרכוש מיומנויות תאורטיות והתנסויות מעשיות יאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות הסמינריון  .עצמהלה
פטים מגוונים שפוגשים ברחוב כגון: היכרות עם תחומים מש ולרחוב. הסמינריון יכלט הבתחום משפ

, שימוש י (פגיעות מיניות, עבריינותפליל במשפט חוקי נוער, דיני עבודה, דיני צרכנות, זכויות הנער
הסמים, דיני העלייה והקליטה, דיני  ה, זכויות הקורבן), פקודתבסמים ואלכוהול, אלימות במשפח

היכרות עם תחומים  .גישור לים של צדק מאחה ושלהגירה, חוקי עזר ועוד. כמו כן נתייחס לשימוש בכ
 .לוגייםאקטיבית וכלים חינוכיים ופסיכו הנוספים: מניעת שימוש בסמים ו באלכוהול, הקשב

היכרות עם גורמי האכיפה, הרווחה, החינוך ואנשי שטח המעורבים בטיפול במניעת פשיעה וסיוע 
 .מוחלשות לאוכלוסיות

 60ס' /  / נ"ז 4 / ש"ש 2
 14:00-15:30' ד   מס ביאטריסיליאקוסקס ו 0211420-01 ש' 

 
 

 עיוני סמינריון -הגירה ופשיעה ומה שבינהם
האחרונות לתופעה חובקת עולם. מדינת ישראל מוכרת  נים הפכה בשניםרה על פניה השוההגי תופעת

נת הגירה שרבים מאזרחיה הם מהגרים דור ראשון ושני. הקורס יעסוק בסוגי הגירה ומהגרים כמדי
דינה משונים, במדיניות ההגירה בישראל ובקשר שבין הגירה ופשיעה. נבחן את מדינת ישראל הן כ

 ט ופליטים.תמודדת עם מבקשי מקלהגירה והן כמדינה המקולטת 
עה. במסגרת הסמינר, הסטודנטים ייחשפו לחקר תופעת הקורס יעמוד על הקשר שבין הגירה ופשי

 ההגירה והקשר שלה עם עבריינות. בנוסף, ייסקרו התיאוריות המרכזיות העוסקות בתחום.
 60ס' /  / נ"ז 4 / ש"ש 2

 14:00-15:30' ד  תמירד ורד"ר    0210350-01 ש' 
 
 

   סמינריון עיוני - ות שווא במערכת המשפטעהרש
לימוד נושא עיוותי הדין והרשעות שווא במשפט הפלילי, האמצעים לתיקונן והדרכים למניעתן הבנה 

בהיר, מעמיקה של חזון הבטיחות במשפט הפלילי הקניית יכולת התבטאות בתחום באופן תמציתי ו
 הצגת תמצית מחקר, וכתיבת עבודה סמינריונית י,ונית יכולות מחקר עיהקני בעל פהובכתב 

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 מובנה 10:00-08:30'  אד"ר יוסף זהר   01-2109300ש' 

 
 

   .עיוניסמינריון  –נוער וצעירים התמודדות עם התנהגויות סיכון בקרב בני 
ם. ר ליטול סיכונים רביפה בה נוטים בני נועהנחשב לתקו רגיל ההתבגרות הינו שלב התפתחותי מאתג

עוסק במגוון התנהגויות סיכון המאפיינות את הגיל, תוך שילוב של היכרות עם ההתנהגות הקורס 
ן נה וגורמי החוסן שמגנים מפניה. כמו כהמסכנת, בחינת גורמי סיכון המגבירים את פוטנציאל הסכ

 .יכון שילמדופול עם התנהגויות הסן מניעה וטיואבח -הקורס יעסוק בדרכי התמודדות
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 60 / ס' / נ"ז 4 /ש"ש  2
 מובנה  10:00-08:30' אד"ר יעקב ראובן    01-0210230ש' 

 
 
 

   סמינריון עיוני  שיטור ואלימות
המופגנות מצד הקורס עוסק בקשר שבין שיטור, אמון הציבור ותחושת ביטחון לבין אלימות ועויינות 

לק הראשון של הקורס יבחנו האתגרים הניצבים חב ת חברתיות שונות.זרחים מקבוצואהמשטרה כלפי 
, העקרונות המנחים את  עבודת המשטרה, אישיותו 21-בפני המשטרה במדינה דמוקרטית במאה ה

 החוק ובשמירת זכויות האזרח והסדרהמקצועית של השוטר ויעודיה של המשטרה בשמירה על 
ל אפליה ואי שין המשטרה במונחים ין קבוצות מיעוט לברכת היחסים בעהציבורי. הקורס יבחן את מ

שוויון וינתח עימותים אלימים בין שוטרים לאזרחים מקבוצות מיעוט שונות ויתייחס למודלים לשיפור 
תמקד התדמית והטיפול של המשטרה  באכיפת חוק בקרב אוכלוסיות מיעוט. חלקו השני של הקורס י

טרה כלפי משונית שתעסוק ביחס הכתיבת עבודה סמינרישאלת מחקר ו חבהנחיה אישית של ניסו
 קבוצות חברתיות נבחרות .

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 מובנה 08:30-10:00 א'   עד זיוגלד"ר   0210990-01ש'  

 
 

 סמינריון עיוני -סוגיות בקרימינולוגיה דיגיטלית
ריינות הקשר בין עברחב המקוון ולבחינת מסמסטר א' יוקדש לחשיפה לסוגים שונים של עבריינות ב

נת לעבריינות במרחב הפיזי. כמו כן, נבחן את אתגרי הערכת היקף התופעה במרחב זה ואת דרכי מקוו
 ההתמודדות איתה.

סמסטר ב' יוקדש לפגישות אישיות עם המרצה לצורך סיוע בתהליך איסוף הספרות והכתיבה. במחצית 
 עיונית.יס עבודתם המצגות על בסטודנטים בפני הכיתה סהשניה של הסמסטר השני יציגו ה

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 מובנה 08:30-10:00 א'   ענבל לםד"ר   0211260-01ש'  

 
 
 

 סמינריונים מחקריים -שנה ג'
 
 

    יסמינריון מחקר-סוגיות במוסדות כוללניים
ת, : פנימיודרגות ורמות שונות כגוןבלי מאפיינים כוללניים ומוסדות נוספים בע הכרות  עם בית סוהר

סוציאליזציה. פיתוח -בות, דיור מוגן, הוסטלים ואחרים. נתוח תהליכי הסוציאליזציה  ורהבתי א
 אפשריות.ראייה ביקורתית כלפי המבנה ותפקוד המוסדות. פיתוח חשיבה יצירתית לגבי חלופות 

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 08:30-10:00א'  יגרפרופ' ברנדה גי  0210170-01ש'  

 
 

 סמינריון מחקרי -פשע מאורגן
הקורס יעסוק בארגוני פשע וקבוצות עוברות חוק כגון כנופיות, פשיעה כלכלית, פשע מאורגן על רקע 

ם, בנשים למטרות תרבותית, כנופיות הסוחרות בסמי-באתני בקרב קבוצות מיעוט ומהגרים בחברה ר
שו טינים לשם עבודה בצמתים, ובקשר שבין סחר בסמים וטרור. במהלך הקורס יירכובניצול ק זנות

הסטודנטים כלים לבניית מערך מחקר איכותני, לאיסוף נתונים וניתוחם, הקורס מספק את הרקע עליו 
לביה השונים וכל זאת שים לכתיבת עבודת סמינריון על שרנשען המחקר האיכותני וכן את הכלים הנד

שבניגוד במהלך הקורס ילמד ביצוע מחקר איכותני, ש על מחקר מתחום הקרימינולוגיה. תוך מתן דג
למחקר כמותני המתבסס על מספרים וניתוחים סטטיסטיים, שואף הראשון להביא סיפור או נרטיב 

 .יקר שאלונים וראיונותפעה חדשה דרך פרדיגמה שכוללת בעומנקודת מבטו של המרואיין, וכן לחקור ת
או רשויות כמו עובדי רווחה -הסטודנטים/יות יראיינו אנשים העובדים במשטרה, בצבא וכן בקהילה

מקומיות הבאים במגע ישיר או עקיף עם קבוצות עבריניות ויונחו לראיין אנשים בקהילה שהיו עדים או 
עתם ארגוני הפשע ואת השפ לו, ועל האופן שבו הם תופשים אתאקורבנות לעבירות של קבוצות 

 נית על החברה. העבריי
   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 
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 60 /ס'  /  נ"ז 4 / ש"ש 2
   14:00-15:30  ד'  עופר זמלד"ר  0211330-02ש'  

 
 

   סמינריון מחקרי-פשעי מלחמה ורצח עם
ופשעים נגד  הסמינר יעסוק בהיבטים התיאורטיים של פשעים ברמת המקרו. ייבחנו פשעי מלחמה

-בהיבטים הויקטימולוגיים של ניצולים של רצח דם. הסמינר יידוןעם והפרת זכויות א-רצחהאנושות, 
ת של המחקר הקרימינולוגי לפשעים מסוג זה, סוגיית ההתכחשועם. תידון -רצחעם וקורבנֹות של 

 מפר אותו. –ותועלה סוגיית סילוף המוסר: מי שמופקד על שמירת החוק 
   01-0210810ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 08:30-10:00'  א  טל-ד"ר עירית עין 0210850-01ש'  

 
   ן מחקרינריוסמי-יישומיים בקרימינולוגיה טיםבהי

מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנט עם היבטים שונים של עבודת השדה של הקרימינולוגים 
ורס משלב שוק התעסוקה בתחום. הקניות לקראת השתלבותם בולהקנות להם כלים ומיומנויות ראשו

תיבה רטית, חקירה וכלבין למידה תיאו תסות מעשית בעבודה עם אוכלוסיות קרימינוגניובין התנ
הלך הקורס הסטודנטים יתנסו באופן פעיל ביישום  תהליכים של טיפול, שיקום, אכיפה מדעית. במ

ך שעברו עיבוד מקצועי של התהלידה סמינריונית המציגה ומניעת פשיעה ובסופו יתבקשו לכתוב עבו
 ד בו התנסו. סרכת תוצאות ההתערבות שלהם והתרומה שלהם למולרבות הע

   0210810-01ק: 
 0210440-01 :ק
 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2

 14:00-15:30, סמ' ב' 16:00-17:30 ' א' סמ' א  ראובן יעקבד"ר  0210270-01ש'  

 
   קריסמינריון מח -אלימות ובריונות ברשת

. מתבגרים תת של אלימורשת. החיים ברשת יצרו צורות חדשומתבגרים מבלים חלק ניכר מחייהם ב
 ת וכעדים.כבריונים, כקורבנו –תנסים באלימות ברשת מ

מאידך, הובילה למהפכה תרבותית  2007-ב Smartphone-טכנולוגיית האינטרנט מחד והופעת ה
בני הנוער. ק בלתי נפרד מסדר יומם של מרבית ווה חלבחייהם של בני נוער. השימוש באינטרנט מה

ם חברתיים. בסביבת ת מידע ולטיפוח קשרימידע, ליציר דה, לצריכתהרשת משמשת אותם ללמי
אינטרנט יכולים בני הנוער להרגיש משוחררים, בוגרים, מוערכים וספונטנים. הריחוק הפיזי ברשת ה

א פשרות לאינטראקציות אינטימיות ולותר ואמאפשר סביבה היוצרת ביטוי רגשי מילולי רב י
 .פורמליות

להשפעה שלילית,  רא למתבגרים, הוא עלול להוות מקויואולם לצד התועלת שהאינטרנט מב
להתנהגויות סיכון, להסרת גבולות ולחשיפה לתכנים פוגעים ומזיקים. אחת התופעות השליליות 

אלימות ובריונות ברשת, תופעה  נט היאשילדים ובני נוער נחשפים אליהן בעת הגלישה באינטר
 ה. בסמינריון ז ובה נתרכז תרחבה במידה ניכרת בעשור האחרון,שה
   0210810-01ק: 
 0210440-01ק: 

 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 08:30-10:00'  ד  פלד יהודהד"ר  0210270-01ש'  

 
 סמינריון מחקרי- ם של קנאביסטים חוקיים, פסיכולוגים רפואיים ופרמקולוגיהמהפכה הירוקה: היב

של השימושים  חילה תינתן סקירה היסטורית קצרהתהקורס יעסוק במגוון היבטים הקשורים בקנביס. 
השונים בצמח. בהמשך יוצג הסם, מאפייניו הפרמקולוגיות והשפעותיו. כמו כן יוצג השימוש הרפואי 

חס החברתי ביחס לשימוש בו. בתוך כל ו, והמהפכה שאנו עדים לה בשנים האחרונות ביבצמח וסגולותי
על שיעורי השימוש,  ה השונים של הליגליזציה )השפעתהיא גם ההיבט החוקי תוך דיון בפנאלו יוב

 ה,תחלואה, כלכלה(שיעורי פשיע
יון. במהלך הסמסטר החלק הראשון של הקורס יוקדש ללימוד החומר התאורטי ולבחירת נושא לסמינר

הסטודנטים סמינריון כתיבה וביצוע של המחקר. בתום הקורס יגישו  השני יעבדו הסטודנטים על
   קנביס. אמחקרי בנוש

   0210810-01ק: 
 0210440-01ק: 
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 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 14:00-15:30  'ד   ת ליידרפעיד"ר  0211370-01ש'  

 
 

    סמינריון מחקרי -סיכון וחוסן בעולם של גברים
ולסיכונים והיתרונות שבאידיאלים בריות מסורתית קר סביב החינוך לגמחת הסמינריון יוקדש לשאלו

אלימות ילדים ובני נוער, אלימות פוליטית, אלימות ל החוק: ות זו במרחבים שונים של עבירה עישל גבר
    צורות של פעילות עבריינית.  בקהילה, ושאר

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /ס'  /  נ"ז 4 / ש"ש 2
 מובנה  18:00-19:30  א'ד"ר בני ביילי   0210806-01  ש'
 

 
 

  מחקרי נריוןסמי -פוגענית לוגיים של התנהגותומנגנונים פתופיזי
בסמינר זה נלמד אודות ליקויים שונים במנגנונים מוחיים המובילים להתפתחותן של הפרעות נפש 

  והתנהגות פוגענית.
עילה כיצד מחקרים בתחום, נלמד תוך כדי הדגמה פ במהלך הסמינר נסקור ונדגים שיטות לעריכת

קבץ סטודנטים יוכל ר כל מהתנסות בעריכת מחקר אמיתי )כאש ךכותבים הצעת מחקר ואף תיער
לבחור חקר נושא מעניין מתוך מגוון התכנים שילמדו בקורס(. בסוף הקורס תוגש עבודת מחקר 

 מסכמת.
   0210810-01ק: 
 0210440-01ק: 

 60 /' ס   /"זנ 4 /  ש"ש 2
 מובנה  08:30-10:00'  ו   ריידר חןד"ר  0211080-01ש'  

 
 
 סמינריון מחקרי -הפיסי והמקווןנות וקורבנות להריונות במרחב יורב

יצירת קשרים חברתיים היא פעילות שכיחה ואופיינית בגיל ההתבגרות, וכיום האינטרנט משמש ערוץ 
עמים רבות סים החברתיים במסגרת קבוצת השווים. פחמרכזי לאינטראקציות עם אחרים ולשימור הי

רווחתם של בני הנוער. הקורס ן את רת בינאישית פוגענית שעלולה לסכופעילויות אלו כרוכות בתקש
התנהגויות פוגעניות ברשת )בריונות(, וכן לניתוח התנהגויות מסוכנות נועד להקנות ידע וכלים לניתוח 

לבין בריונות וקורבנות  ים בין בריונות וקורבנות במרחב הפיסילברשת )קורבנות(, ולעמוד על ההבד
בנושא, כולל איסוף נתונים באמצעות מחקר . במהלך הקורס יערכו הסטודנטים ןבמרחב המקוו

 שאלונים או ראיונות עומק. 
   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /ס'  /  נ"ז 4 / ש"ש 2
 מובנה  8:30-10:00ו'    ענבל לםד"ר  0211180-01ש'  

 
 
 

  יקרחמסמינריון  – עבריינות וקורבנות בראיה סוציו פסיכולוגית
תוך התמקדות ברקע הקורבני לעבריינות  ממדית של עולם העבריינות, הסמינריון יעסוק בבחינה דו

  ובדרך שזו מנבאת עבריינות וכן בדפוסי קורבנות הנגרמים בעקבות עבריינות.
ורטיים מעולם הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, מחקרים קיימים ומבנים תיאבתחילה, יינתן דגש להכרת 

ת חוק ובסטייה וכן לגבי לסוגיה מנבאת מעורבות בהפרת בדבר האופן שבו קורבנות תובנו המציעים
בתחום  דפוסי קורבנות אופייניים בקרב קורבנות לעבירות שונות. לאחר מכן, יחשפו הסטודנטים לידע

ועו וכתיבתו. שלבי המחקר החל מבחירת הנושא ושאלת המחקר, דרך בחירת של תכנון מחקר, ביצ
ל הקורס, כאשר כל שלב יון בהם יוצגו בשלב השני שוהד איסוף הנתונים, ניתוחםחקר, משיטת ה

פירות הלמידה  בתהליך הלמידה ילווה ביישום של הנלמד בפועל. משתתפי.ות הקורס יידרשו להצגת
  בוצע על ידם באופן עצמאי תוך ליווי והנחייה מטעם המרצה בקורס.באמצעות עבודת מחקר אשר ת

   01-0210810ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /ס'  /  נ"ז 4 / ש"ש 2
 מובנה 18:00-19:30  א'  לימור יהודהד"ר  0211300-01ש'  

 



 

16 

 

    יסמינריון מחקר-סוגיות במוסדות כוללניים
ת, : פנימיודרגות ורמות שונות כגוןבללניים ינים כולי מאפיומוסדות נוספים בע הכרות  עם בית סוהר

סוציאליזציה. פיתוח -בות, דיור מוגן, הוסטלים ואחרים. נתוח תהליכי הסוציאליזציה  ורהבתי א
 אפשריות.ראייה ביקורתית כלפי המבנה ותפקוד המוסדות. פיתוח חשיבה יצירתית לגבי חלופות 

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 מובנה  16:00-19:30א'  יגרפרופ' ברנדה גי  0210170-02ש'  

 
 

 

 סמינריון מחקרי -פשע מאורגן
הקורס יעסוק בארגוני פשע וקבוצות עוברות חוק כגון כנופיות, פשיעה כלכלית, פשע מאורגן על רקע 

ם, בנשים למטרות סמיתרבותית, כנופיות הסוחרות ב-באתני בקרב קבוצות מיעוט ומהגרים בחברה ר
שו טינים לשם עבודה בצמתים, ובקשר שבין סחר בסמים וטרור. במהלך הקורס יירכזנות ובניצול ק

הסטודנטים כלים לבניית מערך מחקר איכותני, לאיסוף נתונים וניתוחם, הקורס מספק את הרקע עליו 
לביה השונים וכל זאת ל ששים לכתיבת עבודת סמינריון ערנשען המחקר האיכותני וכן את הכלים הנד

שבניגוד במהלך הקורס ילמד ביצוע מחקר איכותני, ש על מחקר מתחום הקרימינולוגיה. תוך מתן דג
למחקר כמותני המתבסס על מספרים וניתוחים סטטיסטיים, שואף הראשון להביא סיפור או נרטיב 

 .יקר שאלונים וראיונותבע פעה חדשה דרך פרדיגמה שכוללתומנקודת מבטו של המרואיין, וכן לחקור ת
או רשויות כמו עובדי רווחה -הסטודנטים/יות יראיינו אנשים העובדים במשטרה, בצבא וכן בקהילה

מקומיות הבאים במגע ישיר או עקיף עם קבוצות עבריניות ויונחו לראיין אנשים בקהילה שהיו עדים או 
ארגוני הפשע ואת השפעתם  את לו, ועל האופן שבו הם תופשיםאקורבנות לעבירות של קבוצות 

 נית על החברה. העבריי
   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /ס'  /  נ"ז 4 / ש"ש 2
 מובנה  8:30-10:00ו'    עופר זמלד"ר  0211330-01ש'  

 

 
 קורסי בחירה

 
 שנה א'חירה קורסי ב

 
 לילי משווהמשפט פ -בעולםשיטות משפט 

לם תוך התמקדות בעקרונות החשובים במשפט הפלילי. ות בעוהקיימ מציג מספר שיטות משפטרס הקו
לסטודנטים אשר מעוניינים להכיר שיטות משפט שונות, להבין את השפעת התרבות  הקורס מיועד

משפטיים, ולהשתמש במשפט ההשוואתי ככלי עזר המאפשר לבחון  וההיסטוריה על בניית מושגים
שון נציג את המושג "משפט השוואתי" ואת הרא בחלק רות שונות, באופן רחב יותסוגיות משפטי

בחלק השני נציג מספר שיטות משפט הקיימות בעולם ומספר שחקני מפתח  .חשיבותו להבנת המשפט
מהנושאים נדגיש את ההבדלים ואת המכנה המשותף בין המערכות  חשובים בעולם המשפט. בכל אחד

בחלק השלישי נתייחס להתקרבות ש ל שיטות  יבהיבט המעש בהיבט העיוני והןהמשפטיות השונות, הן 
 .הדיגיטלי המשפט זו לזו, בשל התפתחות המשפט הבינלאומי והעולם

 60 /ש' / נ"ז  2 /ש"ש  1
 08:30-10:00' ג באטריס קוסקס ויליאמסד"ר   0210560-01'  ב
 
 

 היבטים ביולוגים של עבריינות
 ת עבריינית. במהלך הקורסוהתנהגו ות להסבר אלימותאוריות ביולוגיהקורס יעסוק בהצגת תי

ועד היום. יוצגו תפיסות,  19 -רו את התפתחות התיאוריות הביולוגית החל מהמאה הטים יכיהסטודנ
ביולוגיות, היבטים ביוכימיים, -והתורשה, תיאוריות פסיכותיאוריות והסברים מתחום הגנטיקה 

ת הביולוגי להתנהגות חברתית הבסיס כן הקורס יציג אעבריינות. כמו והסברים מתחום חקר המוח ל
, ויידון בבסיס הביולוגי של אמפתיה ואמון מול חוסר רגש וחשדנות. התיאוריות חברתית ואנטי

נהגות אנטי חברתית כמקרי בוחן של התיאוריות. לבסוף וההסברים יישלבו את הפסיכופתיה והת
 .י ומניעת עבריינותשה, ניבוה הביולוגית עניים והשפעת הגישהקורס יעסוק בהיבטים פילוסופי

 60ש' /  / ז"נ 2 / ש"ש 1
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 08:30-10:00'  דד"ר יפעת ליידר    0210830-01'  ב
 
 

  התעללות והזנחה של ילדים
בות חברתיות שהמודעות לה ולהשלכותיה הולכת היא תופעה חוצת שכהתעללות והזנחה של ילדים 

 , פיזית או מינית, על ידי אנשיםות רגשיתונים. ישנם ילדים החווים התעללוגוברת בעשורים האחר
בקרב עבריינים אנו לו, באירוע יחיד או באירועים מתמשכים. מהמעגל המשפחתי שלהם או מחוצה 

בילדות ובין בעיות אישיותיות ומסלולי חיים הרסניים. פגיעות וקורבנות  נוכחים כי קיים קשר חזק בין 
 , ובדרכי שונים של התעללות והזנחה בילדותל סוגים ק במאפיינים השונים ובהשלכות שהקורס יעסו

 סביבתו הקרובה.הטיפול בילד הנפגע וב
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 12:00-15:30' אד"ר בנימין ביילי   0210790-01'  א
 
 

 רקרימינולוגיה במרחב הסייב –ואליות אמיתית" מציאות וירטואלית" או "וירט
ת מן המרחב קן מוכרוויות פוגעניות ובלתי חוקיות, חלוע התנהגחב הסייבר מהווה כר פורה לביצרמ

מחקרים עדכניים מצביעים על כך שלא הפיזי )"אופליין"( וחלקן ייחודיות למרחב המקוון )"אונליין"(. 
את תפקידו הסייבר בכלים טכנולוגיים בלבד, אלא יש ללמוד  יתן להתמודד עם תופעת הפשיעה במרחבנ

ימינולוגים הינה המעסיקות קראחת השאלות גן על משתמש המחשב. ל מנת להשל "הגורם האנושי" ע
ם מן תיאורטיים המוכריהכלים העל פי  הסייברהאם ניתן לנתח, להבין, ולנבא פשיעה וקורבנות במרחב 

 מסגרות תיאורטיות נבדלות. , או שמא יש לפתח המרחב הפיזי
ת תקפותן של תיאוריות בוחנים אסקירת מחקרים עדכניים ה זו תוךבשאלה  הקורס יעסוק

התנהגויות פוגעניות  הקורס יבחן סוגיה זו בהקשר שלל פני מרחב הסייבר. גיות רווחות עקרימינולו
ויות המכונות "פשעי סייבר" התנהגבהקשר של ות מקוונות, כמו גם וביניהן בריונות רשת והטרדות מיני

 –ע" ב"שני צדי המטביעסוק נת. הקורס לית מקווגניבת זהות מקוונות והונאה כלכתוכנות זדוניות,  –
( victimizationתיאוריות להסבר התנהגויות עברייניות במרחב הסייבר, ותיאוריות להסבר קורבנות )

בתופעת ני חוקרים המבקשים לעסוק הקורס ידון באתגרים העומדים בפכן, כמו . במרחב הסייבר
במרחב  רחב הפיזי לבין פשיעה וקורבנותרבנות במבהבדלים בין פשיעה וקוהסייבר, הפשיעה במרחב 

 למרחב הווירטואלי.  תוכן בשיטות איסוף נתונים הייחודיו ,הסייבר
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 14:00-17:30' ג םנבל לד"ר ע  0211100-01'  א
 
 

 סטייהמוח נפש ו
בילות את המוות ונפשיי של מגוון הפרעות התנהגותיות פסיכולוג-בקורס זה נלמד על הבסיס הנוירו

במהלך השיעורים נדון בהתפתחותן של  .ות המקובלות בסביבתונורמות החברתילידי סטייה מה האדם
המנגנונים המוחיים היוצאים מכדי איזון  תיאור הפרעות נפש שונות החל מתיאור ההפרעה בפועל, דרך

ות עם ודדהתמלשם  שונות ה בסקירת גישות טיפוליותומובילים להתנהגות הסוטה עצמה, וכל
ות המוח מבוא למוח והתנהגות באדם : פעיל :. בין נושאי הקורסןן לאזנההפרעות תוך כדי ניסיו

והשלכותיה על התפתחות סטייה   (ADHD)הפרעת קשב וריכוז .בתהליכי למידה ורכישת התנהגויות
גנונים נמ .אדםה התנהגותש ומטיים והשפעתם על נפחוויית אירועים טראו , תויהתנהגותית והתמכרו

והתנהגותיים על רקע  והתפתחות ליקויים נפשיים( PTSD( סט טראומטיתמוחיים של הפרעת דחק פו
מעגל הקסמים של נפגעי  ,ית ומורכבתהתפתחות חרדה ודיכאון על רקע טראומה אקוט , מצבי דחק

געי בנפליות טיפו יקום וסקירת התערבויותי שדרכ .הטוסטראומה: מקורבנות לפוגענות והתנהגות 
והקשר  (OCD)תקומפולסיבי -התפתחות הפרעה אובססיביתל ותתרומתן של טראומ , טראומה

ות אנטי ים מהפרעת אישיהתנהגות סוטה ופוגענית בקרב אנשים הסובל .אנטי סוציאלית להתנהגות
 אישיות נרקיסיסטית והפרעת אישיות גבולית  הפרעת,סוציאלית

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 14:00-17:30' ג ריידר חןד"ר   0210240-01'  ב
 
 

                                                                                                                                    עבריינות נוער
ובישראל  פעה בכללשונים: הגדרה, אופי והיקף התו היכרות עם התופעה של עבריינות נוער מהיבטים

ולוגיות המנסות להסביר את התהוות בפרט. במהלך הקורס יידונו תיאוריות פסיכולוגיות וסוצי
פעה. בנוסף, ייבחנו היבטים חוקיים התופעה של עבריינות נוער, תהליכים ונסיונות לצמצום התו

תפקידיו וייסקרו מד חוקי, מוסדות טיפול ורווחה ומשפטיים הקשורים לעבריינות נוער: חוקים, מע
ידי מוסדות פורמאליים -השונים של בית המשפט לנוער. כמו כן, יבחנו דרכים למניעת עבריינות נוער על

 פורמאליים.-וסוכני חברות בלתי
 60ש' /  / נ"ז 4 / ש"ש 2 
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 30:15-12:00  'א   ד"ר זמל עופר  20-2104200'  א
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 נהמוב-ירה שנה א'קורסי בח

 
 ה ומה שביניהן אהבה מסוכנת: עבריינות, אהב

 ,הקורס יעסוק בהיבטים בריאים ופתולוגים באהבה. תחילה תוצגנה הגדרות לאהבה, סוגי אהבה
המסבירות את התפתחותה. יוצגו הסברים  שלבים באהבה וביחסים אנטימיים וכן תיאוריות שונות

ינהם קשרים זוגיים ואינטימיים, ברים ליכולת לביסוס פסיכולוגיים להתפתחות הנפשית הקשו
תיאוריות התקשרות, ותיאורית ההתפתחות של קרנברג בנוגע ליכולת לקיים קשרי אהבה. כמו כן תוצג 

ת בדחף המיני, במשיכה הרומנטית ביולוגית הנוגעת למערכות מוחיות הקשורו-תיאוריה נוירו
ות . בחלק השני תוצגנה התנהגויבים פתולוגים באהבהובהתקשרות. כל אלו יהוו בסיס להבנת מרכי

 עברייניות הקשורות באהבה, וכן הפרעות נפשיות הקשורות באהבה והקשרן לעבריינות ולאלימות.
 60נ"ז / ש' /  2ש"ש /  1

 ורס מתוקשבק ד"ר יפעת ליידר   0210950-01ק'  
 
 

 ל ר בישראוסמכות ושיט
 נה שקרבה נוגדתגישות.  האמוה לדיסטנס ולחוסר נהתפיסה המסורתית של סמכות קושרת אות

ב'סמכות פיו.  ייתה להפריד בין בעל הסמכות וכפיסמכות הביאה לסדרים חברתיים, שמטרתם ה
תפיסות אלו איבדו  השוטר אמור היה לשדר ריחוק מהאזרח וגישה קשוחה בכל מעשיו.נה' ישה

. על מאפיינים אלומוכנה לקבל שיטור בבשל הדגש על זכויות האזרח ודעת הקהל שאינה  ןמקבילות
להיבנות לא על דיסטנס ויראה, אלא על נוכחות וקרבה.  אין בקרבה  דשה של השוטרהסמכות הח

דאגה  פגינהמ .  הסמכות הנוכחתהאזרחלבין תפקיד השוטר ונוכחות כדי לטשטש את ההבדל בין 
 והשגחה, ולאו דווקא בדרך שוויונית.

השוטר כן מתחייב  ת הקהילתית. עלשיקום הסמכו הבסיסי, המאפשר את הגברת הנוכחות היא המושג
. אסימטריה זו היא להימנע מהפעלת כוח אם ניתן לעשות שימוש באמצעים אחרים 'חדשהסמכות ה'ב

 האחר. דדית להקטנת תהליכי הסלמה ביחסיו עם צ-פועל חד 'הסמכות המחברת'אף רחבה יותר: בעל 
ים, אלא בבניית במאבק של בודד נתמתאפיי הננכלומר אי מערכתית. הינה לעולם 'הסמכות המחברת'

 . בריתות ובגיוס תמיכה. יצירת רשת תמיכה למאבק באלימות היא הסוד להצלחה
 60ש' /  / נ"ז 4 / ש"ש 2
 30:19-6:001  'א   גלעד זיוד"ר   10-0211390'  ק
 
 

 עבריינות מין במרחב הדיגיטלי
אופי והיקף  שונים: הגדרה,טלי" מהיבטים ות מין במרחב הדיגיהיכרות עם התופעה של "עבריינ

תיאוריות פסיכולוגיות, סוציולוגיות  התופעה בכלל ובישראל בפרט וניתוח עבריינות מין מקוונת על פי
קיים ומשפטיים, היבטים טכנולוגיים והיבטים אנושיים כמו כן, יידונו היבטים חו .וקרימינולוגיות

ת בקרב צעירים ומבוגרים נות מין מקוונרס יבחן עברייהקו ות מין מקוונת.להתמודדות עם עבריינ
במהלך הקורס נעסוק גם בתפקידן של רשתות חברתיות בהעלאת המודעות  )קורבנות ועבריינים(.

 לתופעה וביצירת במה פומבית לריפוי.
 60נ"ז / ש' /  2/  ש"ש 1

   12:00-13:30'  ם  אענבל לד"ר   0210950-01ק'  
 
 

 בותית אלימות בחברה רב תר
אפיין בגיוון תרבותי ובקבוצות תרבותיות שונות המתגוררות בסביבות דומות מת 21 -העולם במאה ה

הליכים תרבותית עומדים ת-ומנהלות בינהן אינטראקציה חברתית וכלכלית. בלב הפרספקטיבה הרב
מיתוסים, תרבות,  של בניית זהות אישית וקבוצתית הנבנים דרך שפה, דת, לאום, סמלים,

סטיות ביחס לעבר משותף ועתיד צפוי. הקורס יעסוק באלימות יים ותפיסות קולקטיבטראוטיפס
בחברה רב תרבותית ובגורמים להיווצרותה על רקע קונפליקט זהות והתנגשות בין קבוצות של מיעוטים 

והיטמעות אל מול  ילמדו מושגי יסוד כמו אקולטורציה, השתלבות  מהגרים בעולם ובישראל בפרט,ו
ופשיעה בחברה הישראלית. הקורס הינו מתוקשב ולפיכך מבוסס על הזיקה שלהן לאלימות וליות וש

מפגשי חובה פרונטאליים בהם  2למידה עצמאית מודרכת דרך אתר הקורס. במהלך הקורס יתקיים 
 ו הנחיות ללמידה עצמאית.יינתנ

    עופר זמל  קורס מתוקשבד"ר   0212800-01ק'  
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 'שנה ב קורסי בחירה
 
 ואה ומשפט: התמודדות החוק עם הפשעים הגדולים ביותר שידעה האנושותש

ושעים נאצים התקיימו בברית המועצות כבר במהלך מלחמת העולם השנייה, אולם היו משפטים כנגד פ
ים ירנברג שהיוו  אירוע אשר החל את ההתמודדות הבין לאומית עם הפשעים החמוראלה משפטי נ

ר שהוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל, נחקק בה החוק לעשיית דין לאח שנתייםשידעה האנושות. 
. יישומו של החוק, הן במשפטי הקאפו כנגד יהודים שנחשדו בשיתוף 1950-תש"יבנאצים ובעוזריהם ה

ר חשוב י אייכמן )מחולל הרצח( ודמיאניוק )משתף הפעולה שאינו יהודי(, מלמד שיעופעולה והן במשפט
שעים בסדר גודל שכמעט ואינו ניתן לתיאור בשל אכזריותם. "אלף מיתות לא עם פהחוק  על התמודדות

וביטא היטב את  1988באפריל    25-ר השופט צבי טל בהקראת גזר הדין של דמיאניוק ביכפרו" אמ
וב אחר של בית המשפט כאשר הוא בא לעסוק במשפט שעניינו השואה. במהלך הקורס נעק מגבלותיו

. בין 20-קים והחשובים שהתקיימו במחצית השנייה של המאה ההמרתהשואה כמה ממשפטי 
טי נירנברג, משפטי הקאפו בישראל, משפטי טרבלינקה בגרמניה, משפט המשפטים בהם נעסוק: משפ

משפטי שלילת האזרחות האמריקאית ממשתפי פעולה עם הנאצים שהיגרו אייכמן ומשפט דמיאניוק, 
בעלי חשיבות רבה ללימוד סוגיות  'מקרי בוחן'ה הם השואמשפטי ברית לאחר המלחמה. לארצות ה

וניים, יחס בית המשפט לפשעים אלה ויחס החברה לאלו העומדים שונות הקשורות במעשי פשיעה קיצ
 ל קורס זה. למשפט. כל אלו יעמדו במרכזו ש

 60נ"ז / ש' /  4ש"ש /  2
   14:00-17:30  'א  תמיר הודד"ר   0211240-01'  ב
 
 
 

   כנות בעבירות אלימות ומין מסו הערכת
תו של אדם, באמצעות כלי הערכה ומדידה להקנות ידע בסיסי בנושאים הקשורים להערכת מסוכנו

ובהגדרה של תופעת הפסיכופתיה ויציג כלי ם ופורנזיים. כמו כן, הקורס יעסוק בתיאור פסיכולוגיי
מין, -עבירות אלימות ועבירותשל  נושאיםוסף, יתמקד הקורס בלהערכה ולמדידה של תופעה זו. בנ

ש להערכת מסוכנותם של מבצעי העבירות מבחינת הגדרות, סיווגים וכלים הנמצאים כיום בשימו
-ביחס להתנהגות מסוכנת בקרב ילדים ובני ונים. כמו כן, יציג הקורס סוגיות רלבנטיותבתחומים הנד

 נוער בעלי התנהגות פוגענית. 
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2

 08:30-11:45'  ג דד"ר ענת אש  0210892-01  ב'
 

 התנהגות אובדנית במעגל החיים
ה בין מחשבות התאבדות, ניסיונות עסוק תחילה בגדרת מושגי יסוד רלוונטיים תוך אבחנהקורס י

רמים התאבדות סופנית. יוצגו גישות ותיאוריות המלוות במחקרים שנעשו בתחום התוהתאבדות ו
סיונות להתאבדות במעגל החיים. יושם דגש על היכרות עם גורמי סיכון ת ונהתאבדולהבנת תופעת ה

ת וייערכו דיונים בסוגיות השונות. איצי התאבדות תוך התייחסות לקבוצות סיכון מיוחדולהתאבדות ומ
הידע  ספק מידע מחקרי ותיאורטי ויטפח את יכולותיו האקדמיות של הסטודנט בהעמקתהקורס י
 בתחום.

 60 /ש' / "ז נ 4 / ש"ש 2
 10:15-13:30' ד  ד"ר ורד תמיר  0210980-01א'  

 
    מאבק חברתי או עבריינות ? אלימות פוליטית:

ף להם הוא הקשר שלהם ת מורכבת משני ביטויים שונים של אלימות, אשר מה שמשותליטיאלימות פו
ה המופעלת ע"י המדינה או ת הוא התנהגות אלימאלימות פוליטילמושג "מדינה". הביטוי הראשון של 

מות פוליטית ניתן למצוא אלימות בין וחותיה, ובשמה. בין התופעות הנכללות תחת ביטוי זה של אלישל
)מלחמה, עימות(, טרור מדינתי וטרור נגדי, אלימות משטרתית ועוד. הביטוי השני למושג תית מדינ

במטרה  נה, מוסדותיה או אוכלוסייתההמופנית כנגד המדי יטויו באלימותאלימות פוליטית מוצא את ב
טית מן הסוג הזה כוללת מהפכות, טרור, להשפיע על שלטון המדינה או מדיניותה. אלימות פולי

ת אלימה, מרי אזרחי, רצח פוליטי, התקוממות והפרות סדר. הקורס הנוכחי ידון בביטויים נגדוהת
ך כך, וליטית, חברתית ואישית. בתון להסבירם מבחינה פטית תוך ניסיוהשונים של האלימות הפולי

 ם )לא אלימים( של הפוליטיקה, כמו גם ביןהקורס ישווה בין אלימות פוליטית לבין ביטויים אחרי
כיב ה"פוליטי" לבין זה ה"עברייני" בביטויי האלימות. בנוסף, הקורס ידון בתפקידם של המר

 פעת האלימות הפוליטית.ות עולם דתיות, בתומו גם של תפישאידיאולוגיות פוליטיות, כ
 60 /ש' / נ"ז  4 /"ש ש 2 

 מתוקשב ערן זיידיס ד"ר   0210770-01'  ב
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 חלופות למשפט פלילי
ומהירות; במדינות המשפט האדוורסרי למעט  המשפט הפלילי בארץ ובעולם חווה תמורות משמעותיות

ם ומתבססות על הודאת י הסכמות בין הצדדיקרים בודדים, הכרעות הדין בפלילים נקבעות על פמ
מך הכרעת שופט לאחר דיוני הוכחות בין יריבים. בצד אלו מתפתחות חלופות להליך על סהנאשם ולא 

 שונים חוק באמצעים הוראות לאכיפת תנרחבו ניתנות סמכויות המנהליות יריבותי, לרשויותה
הסכסוך הפלילי  ם השואפים לפתור אתלרשותן, ומוקמים בתי משפט קהילתיים וטיפוליי םהעומדי

ת החזרה של העבריינים לפשע. גם במדינות המשפט האינקוויזיטורי חלות צם אבאופן עמוק שיצמ
היברידיים שנועדו להאיץ את  אה ששיטות המשפט מתקרבות זו לזו, ונוצרים הליכיםתמורות ונר

 בעת לשמור על מטרות המשפט.התהליכים ובה 
 60/  נ"ז / ש' 4ש"ש /  2
 מתוקשבד"ר יוסף זוהר       0211070-01'  ב
 

 וסחר בבני אדם זנות
ואופן התקימותן, הקורס יבחן את  בעולם הגלובליזציה ניתן לראות תופעות חברתיות  ששינו את מימדן

התמקדות בסכנות שיש בהם תפתח סחר בבני אדם ואת הרקע לצמיחתו, תוך התנאים שבגינם מ
ופתיחת המעברים בלי את לצד תופעת הזנות שבעידן הגלולשלטון החוק שבה, זלריבונותה של המדינה ו

אורגנת והאופן בו היא שולטת בין מדינות מתנהלת בקלות יחסית. בנוסף תבחן התפתחות הפשיעה המ
באיברים, דרך מדינות ודרך נות, סחר בילדים ורשתות פשע המפעילות סחר בסחר בנשים למטרות ז
 האפילה.  רשתות חברתיות והרשת

ם, מנטליים וחברתיים, המבחינים ומייחדים אותה בתיינות מושפעת מאוסף של גורמים סביתופעת הז
תמיד מדובר מכיוון שלא בכל מדינה מדובר בתופעה פלילית, אבל בעולם הקרימינולוגיה, בין השאר 

ותה, כגון: עד וסריות, ומכאן יבחנו היבטים שונים המאפיינים אבתופעה בעלת השלכות חברתיות ומ
בתופעה לגיטימית, האם זנות נעשית מתוך בחירה, או  דוברהיא קשורה בעבירות אחרות, האם מכמה 

בבני אדם יש למגרה. בקורס ילמד הרקע להתרחבות הזנות וסחר האם מדובר בניצול ובתופעה ש
קדות בהגדרה ערכו דיונים בסוגיות פליליות ומשפטיות תוך התמבמדינות שונות בעולם ובישראל, יי

 . ה  החברתית לתופעות אלהובתגוב
 60נ"ז / ש' /  2/  ש"ש 1

 16:00-17:30ד"ר  עופר זמל  ג'    02111200-01ב'  
 

 עבירות מין 
 סוגי עבירותסוגי הסטיות ו"עבירות מין", בהכרת מין" ו-ים "סטיותנחהקורס יעסוק בהגדרת המו

נֹוהמין, עבריינים ו ן, עבריין המי-יה מינית, יחסי קרבןיאורטיות להסבר סטיידונו גישות ת ת.קֹוְרבָּ
נּוקֹובחון עברייני מין, וכן א  ת בעבר כגורם מסביר להתנהגות מינית סוטה.ְרבָּ

 .: אונס, פדופיליה וגילוי עריותבקורס ידונור שנושאים אבין ה
 60נ"ז / ש' /  2ש"ש /  1

 16:00-17:30ג'    ירית עין טלעד"ר    0210370-02ב'  
 
 
 

 מובנה-נה ב'רה שקורסי בחי
 

 עבירות מין
ה של סטיות ועבירות מין. הגדרת התופעה, שכיחות סטיות מין, עבירות מין, פדופיליה, תופעדיון ב

פעה אונס, גילוי עריות ועוד. חקר התופעה הערכת מסוכנות של עברייני מין. תאוריות להסבר התו
בנות עבירות מין, התגובה קור ת המאפיינים שלם והסיבות להיווצרות סטיות מין. הכרהגורמי

 וכניות לטיפול.ת ותהחברתי
 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 14:00-15:30פרופ' פטר סילפן א'   0210370-01'  ק
 

 קריירות עברייניות
 אלו שפיתחו קריירות עברייניותמטרת הקורס לבחון את מסלולי החיים של העבריינים הכרונים, 

ויים שולנתח מצבים הע הכירגי היסוד ופיתוח יכולת לזהות, למוש . הכרתם השוניםולעמוד על סוגיה
למסלולי חיים עברייניים. תובא התייחסות לתקופות התפתחות שונות בחיים לנווט את הפרט 

 והמאפיינים שלהן בהקשר למעורבות בהתנהגות עבריינית.
מים והמאפיינים של הגוראת הנסיבות, , בהתאם לרקע התיאורטי הרלוונטי שייתנן ,ה לבחוןהקורס ינס

כמו כן, נעמוד על גורמים . יםחיים עברייני ית עד לפניה למסלולסוטה או עברייני הגותמעורבות בהתנ
י או לחילופין, מוציאים אותו לחיים נורמטיביים )גורמ עברייניהמכניסים את הפרט למסלול חיים 

 סיכון וגורמי חוסן(. 
 14:00-15:30א'  רדת תמירד"ר ו  0211360-01'  ק
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 מגדר פשיעה וקורבנות
היקף התופעה וסוגי ראשון של הקורס יוקדש לתאור מעורבות הנשים בפשיעה כקרבנות. קו החל

. הצגת  העבירות המבוצעות נגדן, כגון: אונס, רצח, מעשים מגונים, הטרדות מיניות, תקיפה פיסית ועוד
 חסה של המערכת המשפטית, מדוע הןונות: ימזוויות ש  תאוריות שונות להסבר התופעה  ודיון בה

ת: דיון במאפייני הפשיעה רות עם התוקף ועוד. החלק השני יוקדש לנשים פושעות ועברייניונשא
לה ודיון ודפוסיה המיוחדים ,ייחודיותה וההתמודדות איתה. הכרות עם תאוריות מרכזיות בתחומים א

 ם.ופשיעת נשי בסוגיה: האם יש קשר בין קורבנות נשים
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש ש" 2

 16:00-19:30' אפרופ' ברנדה גייגר   0210390-01ק'  
 

 דוקו משפט פלילי
היכרות עם מערכת המשפט הפלילי ו"השחקנים" הפועלים בה, תוך צפייה בסרטים תיעודיים היכרות 

הסרט התיעודי לבין ם הציבורי הבנת ההבדלים בין עם סוגיות בתחום המשפט הפלילי שעל סדר היו
 כתבת החדשות המורחבת צפייה וחשיבה ביקורתית לימוד ותרגול כתיבה תמציתית ובהירה

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
  16:00-19:30' א הרד"ר יוסף ז 0210940-01'  ק
 
 

  פסיכולוגיה של הפשיעה
, של עבריינים אלימיםניתוח היבטים שונים בקשר שבין פסיכולוגיה ופשיעה. נעסוק בפרופילים שונים 

וגיים שונים בעבודתם של יין האלים, ויחסו לסביבתו הקרובה. דיון במאפיינים פסיכולאישיות העבר
הרים ושוטרים. התייחסות להיבטים קשורים בעבודתם עם עולם הפשיעה: סותי הסוכני פיקוח חבר

 פסיכולוגיים שונים של תהליך היציאה מהמוסדות לחברה ותפקוד בה.
 60 /ש'    /נ"ז 4 /  ש"ש 2

  08:30-11:45א'     ד"ר ענת אשד  0210860-01ק'  
 
 

   יקה פרקטבין המדע ל-פאראפיליות
מין, תוך הכרת סוגי -סטיית –טים את המושג: "פאראפיליה" מטרת הקורס להציג בפני הסטודנ

עבריין -יחסי קרבן ,הסטיות וסוגי עבירות המין. בקורס יידונו גישות תיאורטיות להסבר סטייה מינית
ס בהיבטים הקוריר להתנהגות מינית סוטה. כמו כן, יעסוק המין, קֹוְר בָּ ּנות בעבר כגורם מסב
 מין. בין העבירות שידונו: אונס, פדופיליה וגילוי עריות-ינית ובעברייניהמשפטיים העוסקים בהטרדה מ

 60נ"ז / ש' /  4ש"ש/   2
 קורס מתוקשב   טל -ד"ר עירית עין  0210870-01ב'  
 
 

 רסי בחירה שנה ג'קו
 

 ם נוירו ביולוגיים של התנהגותהיבטי מוח ופשיעה:
סטודנט לפתח גישה רחבה וכוללנית על הזיקה שבין מוח ופשיעה. ורס היא לאפשר לל הקמטרת על ש

 מטרה נוספת היא הצגת הנושא של גוף ונפש על היבטיו השונים.
( והתהליכים CNSבין קליפת המוח ) ף ונפש ובעיקר הקשרותוכן הקורס יכלול את היחסים בין ג

נת לזיהוי בחלק כלשהו במוח. נפש האדם לא ניתדע. רחשים בו המעוררים עניין רב בקרב אנשי מהמת
מצב הגוף בעבר ובהווה משפיע על התהליכים המתרחשים במוח. הגישה השולטת בקורס תהיה 

ובפילוסופיה של המוח והנפש. תוצג  וק בנוירו ביולוגיהססוציאלית. נע-פסיכו-הוליסטית, דהיינו, ביו
ידון קשר שבין נוירו ביולוגיה וגיה של המוח. יביולתפתחות, האנטומיה, הפיסיולוגיה והנוירו הה

 והתנהגות אנטיסוציאלית, התנהגות עבריינית, התנהגות אלימה והתפיסה הביולוגית של הפסיכופתיה.
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 15:30-14:00'  גטר סילפן פרופ' פ  01-2106800'  ש
 
 

 במשפחהאלימות 
מעניין פרטי לבעיה חברתית מדוברת, ומעצם הפיכתה נים אלימות במשפחה הפכה בעשורים האחרו

חקר הקרימינולוגים. הדיון שהחל בשנות לעבירה פלילית היא מהווה עוד נדבך בעולמות העניין והמ
ות של הפך עם השנים לכלול דינאמיקות נוספ לימים ונשים מוכות,אהשבעים סביב זוגות של גברים 

כלפי ילדים, אלימות בין אחים, או אלימות בקרב זוגות מות יחסי אלימות בין בני משפחה כמו אלי
 familyבהגדרה של אלימות במשפחה ) קשישים. הקורס יסקור את  הדינאמיקות הנכללות כיום
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violenceן( תוך מיקוד באלימות בי ( בני זוגpartner violenceובחלק מההתערבויות הטיפו ,) ליות
 הנעשות כיום בישראל.

 60 / ש'/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 10:15-13:30' אביילי ני ד"ר ב  0210730-01'  ב
 
 
 

 נורמלית -הפרעת דחק פוסט טראומטית והתנהגות אב
-אבחותן של התנהגויות תחיים טראומתיים, לבין התפ-הקורס סוקר את הקשר שבין חווית אירועי

הנפוצות,  ומותבמהלך הקורס נדון בהגדרות וסוגי הטרא .טינורמליות ועברייניות על רקע טראומ
על ציר ( Disorder Stress Traumatic Post- PTSD(טראומטית -בהתפתחותה של הפרעת דחק פוסט

דיכאון / הפרעה  / בבד לצידה (חרדה-, במאפייני ההפרעה ובתחלואות הנלוות המתפתחות בדהזמן
נדון  .יאליותסוצ-ירת התנהגויות עברייניות, פוגעניות ואנטיקומפולסיבית) והשפעתן על יצ-ובססיביתא

טראומטיות -ברצף שבין חוסן נפשי לבין דיסוציאציה (ניתוק) כמקור לתוצר ההתנהגויות הפוסט
וויסות כולוגיים היוצאים מיפס-נסקור במבט על את השפעת הטראומה על המנגנונים המוחיים והנוירוו

ונים אלו. לקראת מנגנת, העשויות להתפתח על רקע חוסר הוויסות בועל תוצאות ההתנהגות העברייני
ואף  טראומטית וביעילותן-סוף הקורס, נדון בשיטות ההתערבות הנפוצות לטיפול בהפרעה דחק פוסט

-פוסט התפתחותם של מצבים תנערוך סדנה התנסותית חוויתית להתערבות במצבי חירום לשם מניע
טיים, על רקע ראומלהתפתחות וצמיחה כתוצאה מאירועים פוסט ט טראומטיים. לסיום נדון באפשרות

 פיתוח תהליכי חוסן נפשי
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 16:00-19:30' ד חן ריידרד"ר  0211010-01'  ב
 
 

 רהבבין קבוצות שונות בח זיכרון קולקטיבי ככלי לישוב סכסוכים
ם מתמשכים הקיימים בחברה ישראלית ומאפשר ם שונות להתמודד עם סכסוכיהקורס מציע דרכי

לטיפול בסכסוך, תוך כדי הכרת דוגמאות מהעולם. במהלך הקור ס נבחן את  לבחון פתרונות ייחודיים
ש משל יהודי וערבי בישראל, ונראה כיצד הוא יכול לש הזיכרון הקולקטיבי הטראומטי בהקשר לסכסוך

ס נציג את המאפיינים וההגדרות הבסיסיים של הזיכרון  בחלק הראשון של הקור. יםככלי לישוב סכסוכ
 2בחלק השני של הקורס נציג כיצד   כהליך דינמי בבניית הזהות בחברה הקולקטיבי ונתאר את תפקידו

שמטרתם  םייחודי הליכים – 2השתמשו בזיכרון הקולקטיבי ב  -דרום אפריק ה ורואנדה -מדינות 
 ״וועדות -בוצות שונות (הליכי ״הגטשטשה״ ברואנדה ו ברה ואת היחסים בין קלשקם את הח

בחלק השלישי של הקורס נציג את המאפיינים של הכלים השונים  .)אמת ופיוס בדרום אפריקה״
 ( צדק מאחה וצדק מעברי , ) problem solving proceedings ( השייכים לעולם של פתרון בעיות

transitional justice (, גישור, משפט טיפולי וסולחה . כמו כן נבדוק ,צלות, שיח פתוחכגון: פיוס, התנ
שונות בארץ, כגון יהודים  אם ניתן להשתמש בכלים דומים להציע פתרון לסכסוך בין אוכלוסיות

 .הקורס ילווה בהקרנת קטעי סרטונים ובהשתתפות אקטיבית של הסטודנטים . וערבים
 60 /ש'  / ז"נ 2 / ש"ש 1
 11:45-10:15' ג  באטריס קוסקס ויליאמס ד"ר  01-0147210'  ב
 

 רבנות ומתנגדות תחת השלטון הנאציונשים רוצחות, ק
הקורס יבחן את השואה מנקודת מבט מגדרית. יעסוק במקומן של נשים במדיניות הנאצית ובחברה 

נון ההשמדה הנאצי או שותפות במנגהיו ם שיהיהודית תחת השלטון הנאצי. יבחנו לעומק דמויות של נש
שמדה ובין השאר דאגה עמדו מן הצד. תשומת לב מיוחדת תנתן לתגובות של נשים יהודיות לתהליך הה

להישרדות המשפחה, להצלת אחרים ולהשתתפות בלחימה נגד הגרמנים. בעיקר בצד הנאצי, המחקר 
   גם ידון בקורס. MeTooשל ה יבט בה םהמעודכן על חוויותיהן הייחודיות של נשים יהודיות ג

 60 /ש'  / ז"נ 2 / ש"ש 1
 11:45-10:15' ג   בעז כהןד"ר   01-0131210ב'  

 
 

 חדשנות בקרימינולוגיה יזמות ו
 ליזמות מקום יש האם ?מטרותיה ומהן נחוצה היא מדוע ? הבקרימינולוגי וחדשנות יזמות מהי

 וחדשנות
כמה עד   ?פעולתם ודפוסי מאפייניהם מהם גיה,מיהם סוכני השינוי בקרימינולו  ?בעבודה עם עבריינים

שירותי תקון נוספים יכולים סוכני שינוי כמו משטרה, שירות בתי הסוהר, מוסדות לנוער בסיכון ו
 שינוי? האם יזמים ומובילי לחולל את השינוי הראוי? עד כמה מוסדות ושירותים אלו יכולים להיות 

 .ורסהק במוקד יעמדו להן ודומות אלה שאלות ? בקרימינולוגיה גם להתקיים יכול אפ-סטארט
 קרימינולוגית יוזמה לפתח ידרשו הסטודנטים .מהשטח דוגמאות עם תאורטי לימוד ישלב הקורס

 חדשנית
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 .ובעתיד היום ללומדים הנדרשים והמיומנויות לידע בהתאמה ,מקומיים צרכים איתור בסיס על
 60 /ש'  / ז"נ 4 / ש"ש 2
 19:30-16:00  ' ד   גלעד זיור ד"  01-0441210'  א
 
 
 

 מובנה-שנה ג'
 
 

 סמים מסוכנים, התמודדות ודרכי התערבות
-כופסי מריםסמים ואלכוהול, בהתמכרות לחו –אקטיביים -פסיכו הקורס יעסוק בנושא חומרים

יפול. בקורס ילמדו מושגים בסיסיים בנושא הסמים, מודל נוירוביולוגי טאקטיביים ובדרכי 
אקטיביים, מנגנוני הפעולה של הסמים והשפעותיהם  -קלאסיפיקציה של חומרים פסיכו להתמכרות,

 רים םורצי דרך בטיפול בהתמכרות.ציונאליות ומחקולבסוף יוצגו מגוון דרכי טיפול קונבנ
 60נ"ז / ש' /  4ש / ש" 2

 מתוקשב קורס ד"ר יפעת ליידר  02111140-01ב' 
 
 

 רקרימינולוגיה במרחב הסייב –אמיתית" מציאות וירטואלית" או "וירטואליות 
כרות מן המרחב מרחב הסייבר מהווה כר פורה לביצוע התנהגויות פוגעניות ובלתי חוקיות, חלקן מו

מחקרים עדכניים מצביעים על כך שלא  המקוון )"אונליין"(.רחב ת למהפיזי )"אופליין"( וחלקן ייחודיו
בכלים טכנולוגיים בלבד, אלא יש ללמוד את תפקידו  ניתן להתמודד עם תופעת הפשיעה במרחב הסייבר

קות קרימינולוגים הינה אחת השאלות המעסישל "הגורם האנושי" על מנת להגן על משתמש המחשב. 
תיאורטיים המוכרים מן הכלים העל פי  ייברסהעה וקורבנות במרחב פשי לנבאהאם ניתן לנתח, להבין, ו

 תיאורטיות נבדלות. המרחב הפיזי, או שמא יש לפתח מסגרות 
בשאלה זו תוך סקירת מחקרים עדכניים הבוחנים את תקפותן של תיאוריות  הקורס יעסוק
ת והתנהגויות פוגעני שלקשר ו בההקורס יבחן סוגיה זרווחות על פני מרחב הסייבר. קרימינולוגיות 

כונות "פשעי סייבר" התנהגויות המבהקשר של וביניהן בריונות רשת והטרדות מיניות מקוונות, כמו גם 
 –ב"שני צדי המטבע" יעסוק תוכנות זדוניות, גניבת זהות מקוונות והונאה כלכלית מקוונת. הקורס  –

( victimization) וריות להסבר קורבנותותיאבר, תיאוריות להסבר התנהגויות עברייניות במרחב הסיי
בתופעת ים המבקשים לעסוק כמו כן, הקורס ידון באתגרים העומדים בפני חוקר. במרחב הסייבר

 בהבדלים בין פשיעה וקורבנות במרחב הפיזי לבין פשיעה וקורבנות במרחבהפשיעה במרחב הסייבר, 
 רטואלי. הווירחב למ תוכן בשיטות איסוף נתונים הייחודיו ,הסייבר

 60 /ש' / "ז נ 4 /ש"ש  2
 10:15-13:30   'ו ד"ר ענבל לם   0211100-02'  ב
 

 תרבותית שיטור בחברה רב
לאומי, דתי ולשוני וכן הניסיון להעניק הכרה ושוויון -המציאות של גוון חברתי , הכוללת מגוון אתני

מות בין יולם, התנגשויות אלולם. את בעונות, מציבה אתגרים רבים ומורכבים בפני משטרולקבוצות הש
ת וטענות בדבר אפליה, משטרה ומיעוטים בשנים האחרונות במדינות רבות, ובהן דמוקרטיות ליברליו

מצביעות על הקושי של המדינה והמשטרה להתמודד עם אתגרים אלה. מערכות היחסים הטעונות בין 
וט עם עב־מיעוט ויחסי המיחסי רושל ילבין קבוצות מיעוט מתקיימות בהקשר רחב יותר  המשטרה

ת המשטרה.יחסי המדינה, ונגזרות גם מבעיות כלכליות וחברתיות שאינן קשורות ישירות בעבוד
המשטרה עם קבוצות חברתיות משקפים במידה רבה את המיצוב החברתי ומעמדן הפוליטי של אותן 

מינו, בה שאלות ת של יליטייטור נעשתה למשימה מורכבת במציאות החברתית־פומשימת השקבוצות.
יטחון זהות, שייכות וסמכות נתונות במחלוקת תמידית. תפקידה של המשטרה, כאחראית על הב של

והסדר הציבורי, מציב אותה לעתים בעימות מתמיד עם קבוצות מיעוט התופסות את הסדר הקיים 
ות של המדיניאת  המיעוט תופשת לעיתים את המשטרה כארגון המבטא קבוצתכמפלה ובלתי הוגן. 

בחלק מהמקרים, דפוסי הפעולה של  .שמרנית הדוחה את המיעוטים ולא מקבלת אותםהקבוצת הרוב 
טרה כלפי מיעוטים הם היוצרים, או המחזקים, את תחושות האפליה של אותם מיעוטים ואת אי המש

 ויותשטרה בצורך לחזק את אמון המיעוטים בה, והתנגשהאמון שלהם במשטרה. הכרה מצד המ
של המתחים, היוו, במדינות רבות, זרז לרפורמות שונות שנועדו לשפר את  םת שהצביעו על קיומאלימו

ציבורית ומעמדה של המשטרה ולהיענות לאתגרים החדשים שהציבה בפניה המציאות של תדמיתה ה
ת ית מורכבת מקבוצות חברתיות מגוונות אשר מערכוהחברה הישראל .־תרבותיות גוון חברתי ורב

 .קבוצתיים-סעים רבים המשתקפים בקונפליקטים ומתחים ביןשיניהן מאופיינות בחסים בהי
שטרת ישראל עם מתחים ואתגרים רבים הנובעים לא רק מהצרכים השונים כתוצאה מכך , מתמודדת מ

במגע עם המשטרה, אלא גם מזיקתן למדינה של קבוצות  חברתיות אלה ומהאופן השונה בו הן באות  
ים הקיימים בחברה הישראלית.  כך לדוגמא אנו עדים טיצותם של הקונפליקתם ונפעוצמומעצם 

על רקע מחלוקות בענייני דת ומדינה , עימותים עם תושבי יש"ע על לעימותים בין המשטרה לחרדים 
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ן הערבים בישראל על רקע היותם מיעוט רקע פינוי מאחזים לא חוקיים , עימותים בין המשטרה לבי
 פית על רקע טענות לאפליה ואלימות משטרתית ועוד.וותים עם העדה האתיי, עימלאומ  -אתני 

 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 10:15-11:45' א  גלעד זיוד"ר   0211120-01'  ב
 

 בין נורמטיבי לפתלוגי בעולם בריאות הנפש של מתבגרים
מחנכים ומטפלים. מטרת הפרעות התנהגות של ילדים ובני נוער הוא נושא שמעסיק רבות הורים, 

יא להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחום. הקורס יעסוק במאפיינים השונים של הפרעות ההקורס 
פסיכיאטריות שכיחות בקרב ילדים ובני נוער תוך אבחנה שלהם על רצף מהנורמה לפתולוגיה. כמו כן 

שיטות ודרכי התערבות  הקורס יעסוק בביטויים התנהגותיים חריגים המאפיינים הפרעות אלה ויוצגו
 איתור והתמודדות. למניעה

 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 10:15-11:45' א  ראובן יעקבד"ר   0211290-01'  א
 
 

 קורסי העשרה
 

 שנה א'רב תרבותיות 
ו אוכלוסייה ותיקה מהמגזר מורכבת מ"פסיפס תרבותי" מעניין ומאתגר. שנמצאת ב החברה הישראלית

ים, רומנים, מרוקאים רוסים ..(, אשכנזים נבעלות שיוך עדתי )כגון: תימ ודי כמו גם קבוצותהיה
מגזרים מגוונים )כגון: דרוזים, צ'רקסים,  נוצרים,  מוסלמים, ספרדים וצברים, לצד קבוצות המייצגות 

הציר המרכזי  )כגון: פיליפינים, תילאנדים(.ונים, בדווים(. כמו כן עובדים זרים מארצות שונות שומר
 לגוליו השונים. כך נחשף לאבני היסוד של הפרדיגמהגקורס הינו המושג "תרבות" על של ה

נת התרבות בארץ המוצא דרך ההסתגלות החברתית והתרבותית של האנתרופולוגית חברתית תוך הב
 הבין דורי מתוך רצון להבין אתארץ החדשה כמו גם התמורות בזהות עדתית על ייצוגה המהגר ב

מורה. בשלבים מתקדמים של הקורס נחשף יהמוצא או ללמוד על אופנים לשההתרחקות מתרבות 
מו סיורים . הבאת קבוצת נשים לפנל עם הקבוצה.סיור למפגשים בין הקבוצות .במסגרת הקורס יתקיי

 גרפיבמוזיאון האתנו
 60נ"ז / ש' /  2ש"ש /  1
 10:15-11:45' ג         פלאח ג'נאן ד"ר 0210300-01'  א
 מובנה 12:00-13:30  'א         פלאח ג'נאןד"ר  0210300-02'  ב
 ובנהמ  12:00-13:30' א יוליה שוורצמן  ד"ר  0210300-03'  ב
 
 

 שנה ב'  סוגיות נבחרות -השואה
ודילמות  ה רחבה של השואה תוך התמקדות בשאלות יסודמטרת הקורס לפרוס בפני הסטודנט תמונ
במסמכים, תעודות ומחקרים ון ישונים של תקופה זו על ידי ע חברתיות ואנושיות. בקורס ידונו היבטים

 העוסקים בסוגיות הנדונות. 
 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 14:00-15:30'  ג כהן בעזד"ר   0010050-02'  ב
 מובנה  16:00-17:30'  א תמיר הודד"ר   0010050-01'  א
 
 

 שנה ג' גיות  בתחום הרווחה החברתיתאידיאולו
רנית, פרי מגמות כמו תיעוש ועיור, התפוררות מודל מודהחה היא מושג של החיים בחברה מדיניות רוו

ן של בעיות בחיי העיר כמו אבטלה, חוסר דיור או טיפול בקשישים. החיים הכפרי חקלאי והולדת
ומתעצבת על פי ערכים תרבותיים  למדינה וחה ומידת נדיבותה שונה בין מדינהמדיניות רו

וון תיאוריות ותפיסות עולם חברתיות במג כלכליות. קורס זה יגע-ברתיותואידיאולוגיות ח
 ישראל.ובהשלכותיהן על מדיניות רווחה בעולם וב

 60 /ש' / נ"ז  2 /ש"ש  1
 10:15-11:45ד'  בנימין בייליד"ר   0010160-01א'  

 
 

 שנה ג'  סוציולוגיה של הגוף
ית, בותרהאנושי מפרספקטיבה חברתית, תוציולוגיה של הגוף עוסקת בשאלה מה משמעות הגוף ס

זי בכינון זהויות הקורס עוסק בסוגיות שונות הנוגעות לגוף בהיותו מרכ פוליטית והיסטורית.
ת או הגילאית של כל אחד ואחת מאיתנו. אינדיווידואליות וקולקטיביות ובהיותו חלק מהזהות המגדרי

ית דרנושמעות המוענקת לגוף בחברה המכן דן הקורס בתהליכים השונים ובתמורות שחלו במ כמו
השמן, היפה, האידאלי ובשאלה כיצד נורמות חברתיות משפיעות על הגדרות שונות של הגוף, הרזה או 
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את הסטודנטים לשאלות המתעוררות  והמושלם או המכוער ועל תפיסת הגוף. מטרת הקורס לחשוף
גוף ם בימו של הגוף ולשימוש שאנו עושיקומו של הגוף, לפתח חשיבה ביקורתית בנוגע למקובעקבות מ

    בחקר הגוף.כמחאה אידאולוגית וכאמצעי להשגת מטרות, ולהכיר את התיאוריות המרכזיות 
 60נ"ז / ש' /  2ש"ש /  1
 קורס מתוקשב מובנה  שלומית מנור ד"ר  0010200-01'  ב
 
 
 

 שנה א' רה בעידן הגלובאלידתיות, חילון והגי
ת שמשפיעות על החברה העכשווית ומשנות את ום שלוש תופעות חברתיות מרכזידת, חילון והגירה הינ

חברתית. בחלק זיים של דת, חילון והגירה מנקודת מבט פניה. הקורס יעסוק בשלושה נושאים מרכ
עה של ההגירה הבינלאומית, בסוציולוגיה של הגירה ונתמקד בגורמי השפ הראשון של הקורס נעסוק

ת האתנית של מהגרים, כגון אתניות סימבולית, ונכיר את הסוגים שונים של הזה  סיבותיה ומאפייניה.
ים שונים בעולם, ידי סוציולוג-ותחייה אתנית שפותחו על אתניות ריאקטיבית, אתניות מסתפתחת

הגרים מטורקיה בגרמניה בהקשר של מהגרים ממוצא אירופאי, אסייתי ומקסיקני בארה''ב, מ
  בחלק השני של הקורס נעסוק  ישראל.ב'מ לשעבר, מאתיופיה ומזרחים ובבריטניה, עולים מבריה'

יות בעלות ונעלה טענה שהן אינן קטגור  ילוניות,בהסתכלות ביקורתית על המושגים של דתיות וח
ות מהקשרים היסטורית, וחד משמעית, אלא קטגוריות מובנות חברתית ומושפע-משמעות א
יניה? האם חשיבותה של ין הקורס הן: מהי דת ומהם מאפהשאלות המרכזיות בהם ידו  ספציפיים.

ילון ומאפייניו? במסגרת השיעורים הדת בחברה המערבית המודרנית הולכת ופוחתת? מהו תהליך הח
-טתוקדש תשומת לב מיוחדת להצגת תיאוריות עדכניות ביותר בתחום, כגון הפרספקטיבה פוס

ייחס להצטלבות של תנ  לבסוף,  ובישראל.  בעולם במדינות השונות  חילונית, ולתופעת העידן החדש
 דת, חילון והגירה והשפעתם ההדדית בחברה בת ימינו

 60 /ש' / נ"ז  2 /ש"ש  1
 קורס מתוקשב מובנהקי אנה פרשיצד"ר   0010220-01'  ב
 

 ?ם בני האדם מסוגלים לפעול בחופשיותהא
 .פעולה האנושית והמבנה החברתימרכזית לגבי התמקד בדילמה תיאורטית סוציולוגית הקורס מ

יים, יצירתיים , מעלה את השאלה עד כמה אנחנו פעילים חופשstructure-agencyדילמה זו, המכונה 
אפשרויותינו, את  יםקובעהיכולים לפעול ולשנות, ועד כמה אנו כבולים תחת מבנים וכוחות חברתיים ש

מים שונים בהם וק בדילמה זו דרך מגוון של תח. בקורס נעסומחשבותינואת ו, פעולותינו, ואפילו מעשינ
כיה ומעמד האישה, משפחה פטריארבריאות, חינוך,  ,בפשיעה וסטייההיא באה לידי ביטוי, כמו 

 ימוד. . המחשה תיעשה באמצעות סרטים דוקומנטריים המהווים חלק מחומר הלנישואיןו
 60 /ש' / "ז נ 2 /ש"ש  1

 14:00-15:30 ד' פרופ' יעל קשת  0010230-01א'  
 
 
 

 א' דו חוגי שנה
 

 תיאוריות בקרימינולוגיה  
התאוריות השונות תוך מסגרת הקורס תוצגנה ימינולוגיה. בהקורס סוקר את התפתחות המחשבה בקר

והעבריינות. הקורס יקנה ידע עובדתי הסטיה  ניתוח וביקורת הגישות התיאורטית השונות בנושא
חשפו לדרכים שונות להתמודד עם יטית להבין תהליכים וגורמים של התנהגות עבריינית וויכולת אנלי

 התנהגויות אלו. 
 65 /ש'  / נ"ז 6 / ש"ש 2

 08:30-11:45ד"ר חגית תורג'מן א'    0210010-01א'  
 דו חוגי מובנה  16:00-19:30א'   ורד תמיר      ד"ר   0210010-03א'  

  
 

 תרגיל-ה תיאוריות בקרימינולוגי
 65 /ת'   /נ"ז 0 / ש"ש 1

 08:30-10:00'   גגב' ולריה טרשנצ'נקוב    0210011-01א'  
 08:30-10:00וב  ד'   שנצ'נקלריה טרגב' ו  0210011-02א'  
 מובנה 17:00-18:30א'    גב' ולריה טרשנצ'נקוב    0210011-03א'  
 מובנה  8:00-9:30גב' ולריה טרשנצ'נקוב  ו'      0210011-04א'  
 דו חוגי מובנה 20:00-21:30    א' גב' ולריה טרשנצ'נקוב   0210011-06א'  
 דו חוגי סוציולוגיה  מובנה 12:00-13:30  א'  גב' ולריה טרשנצ'נקוב    0210011-07א'  
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 וא לפסיכולוגיה מב
שומיה. למידת התופעות שהיא חוקרת, שיטות המחקר שלה וייסיסי, כולוגיה כמדע בעם הפסיהיכרות 

ונו וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה ישיטות יעילות לאיסוף ידע רלבנטי, למ
 פסיכולוגי מדעי והתנסות התנסות בייצור ידעחומים שונים של הפסיכולוגיה. ומעמיקה של ידע בת

 חיי היומיום. ל ביישום ידע פסיכולוגי
    65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2

 10:15-13:30  ד'   יחיא -ד"ר שרון גילת  0210030-02  ב'
 מובנה  08:30-11:45א'    יחיא -ד"ר שרון גילת  0210030-01ב'  
  מובנה דו חוגי   16:00-19:30   ' א  יחיא -ד"ר שרון גילת  0210030-03ב'  

 
 

 תרגיל-יכולוגיה לפס מבוא
 65 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1

 08:30-10:00'  א אסולין  מאור  0210031-01 ב' 
 14:00-15:30  ד'   וליןסמאור א  0210031-04ב'  
 מובנה  16:00-17:30'  א מאור אסולין   0210031-02ב'  
 מובנה  08:30-10:00  'ו  טרם נקבע  0210031-03ב'  
 דו חוגי מובנה 20:00-21:30  'א  בענק טרם  0210031-06ב'  
 דו חוגי סוציולוגיה מובנה 12:00-13:30  'א  בענק טרם  0210031-07ב'  

 
 

 
 )פנולוגיה( ענישה הפליליתהדרכי 

משחר ההיסטוריה ועד לתקופה המודרנית. הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה 
-הענישה ודיון  בהיבטים פילוסופייםס יושם דגש על התפתחותה המוקדמת של בחלק הראשון של הקור

הענישה בעבר ל פרוט מטרות עים, חברתיים ופסיכולוגיים של הענישה תוך התמקדות מוסריים, דתי
הענישה, יישומן, יתרונותיהן וחסרונותיהן וכיום. בחלק השני של הקורס יושם דגש על מגוון דרכי 

מאה האחרונה. בחלק זה ייבחנו המאסר קציה לשינויים שחלו בחברה המערבית בוהשימוש בהן כפונ
ה הפלילית: תהליך הקשורים לעניש ופות מודרניות למאסר. בנוסף, יידונו בקורס נושאיםוהשפעתו וחל

והצעת אלטרנטיבה לענישה הפלילית כפי הענישה הפלילית, אחידות בענישה, עבודת המשטרה 
 סיוניסטית לענישה. שמתבטאת בגישה האבולי

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 10:15-13:30'  אטל    -ד"ר עירית עין  0210050-01ב'  
  המובנ   11:00-14:00  'ו            ענבל לםד"ר   0210050-02ק'  

 
 

 ה ב'שנ
 

 חצי מתוקשבמבוא לסוציולוגיה 
סוציולוגי, סקירה ת החשיבה הסוציולוגית ודרכי המחקר הית מושגי יסוד בסוציולוגיה, הכרהקני

נושאי הלימודים מוקד התייחסות ישות תאורטיות שונות. החברה הישראלית תשמש בכל וניתוח ג
לוגית כפי שבאה לביטוי בחקר החברה ך הצגה, ניתוח וליבון של הגישה הסוציוווהשוואה. הקורס יער

ות להקניית השפה הסוציולוגית המקובלת והביקורתית ית.קורס זה מבקש להניח את היסודהאנוש
רסים נוספים. מטרת הקורס ם של נושאים חדשים ותחומים שיוצגו בקול על הבנתובדרך זו להק

צבים את החברה, תוך המודעות לתהליכים וכוחות חברתיים המע תלהגביר בקרב הסטודנטים א
 לחשיבה סוציולוגית ביקורתית.   הקניית כלים בסיסיים

 60 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 10:15-11:45' ג  שלומית מנורד"ר   0210120-01'  א
 מובנה 14:00-15:30'  א  שלומית מנורד"ר   0210120-02   ב

 
 לתרגי-מבוא לסוציולוגיה 

 60 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1
   08:30-10:00'  א  בעטרם נק  0210121-01'  א

  12:00-13:30'  א שחר ישראלי   0210121-02 א' 
                                                   נהמוב 17:30-16:00  א' שחר ישראלי   30-1021012ב'  

 מובנה  16:00-:0316  א'  טרם נקבע  04-1021012'  ב
                                                   מובנה 19:30-18:00  א' שחר ישראלי   05-1021012ב'  
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  חצי מתוקשבפסיכולוגיה חברתית 
יישומיה. למידת שיטות ת המחקר שלה וברתית, התופעות שהיא חוקרת , שיטוהיכרות עם פסיכולוגיה ח

, למיון שלו, וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה ייעילות לאיסוף של ידע רלבנט
מדעי בתחומים רלבנטיים. יצור ידע התנסות בישל ידע בתחומי הפסיכולוגיה החברתית. ומעמיקה 

 ום. ידע מתחומים רלבנטיים לחיי היומי התנסות ביישום
 60 /ש'  / נ"ז 4  /ש"ש 2
 10:15-11:45א'    יאחי-ד"ר שרון גילת  0210150-01'  א

 
 שנה ג'

 
 סטייה חברתית 

ניים ולא עברייניים(; ועם סוגי הסטייה השונים )עבריי ה ומדידתההגדרות הסטייה, יחסיותהיכרות עם 
גוון ייחסות לתופעות של סטייה חברתית ופשע; חשיפה למפשרת התיצירת תשתית מושגית המא

 שונות של סטייה חברתית. תתיאוריות המסבירות סטייה חברתית ולימוד צורו
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש ש" 2

 10:15-13:30' ד               עטרם נקב 0210470-01ב'  
 מובנה  12:00-15:30' א  ד"ר לימור יהודה   0210470-02'  ב
 
 
 

 לפסיכופתולוגיה ועבריינות  אמבו
הנפשיים הפתולוגיים,  םוד בפסיכופתולוגיה והצגה של המגוון הרחב של המצביהכרות עם מושגי יס

ל השונות. בנוסף, אותם ודרכי הטיפו אפיוניהם, והדינאמיקה המפעילה אותם, התיאוריות המסבירות
ור של מצבים נפשיים פתולוגיים ש(, וקיDSM-IV, ICD-10הכרת השימוש במערכת הסיווג והאבחון )

 לעבריינות.
 65 /ש' / נ"ז  5 /ש ש" 2

 08:30-11:45'  ג  ד"ר ענת אשד  0210200-01א'  
 מובנה   10:15-13:30'  ו  ד"ר חן ריידר  0210200-01'  א
 
 
 תרגיל–ה ועבריינות בוא לפסיכופתולוגימ
 65 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1

 10:15-11:45'  א  ין למר מאור אסו  0210211-01א'  
 08:30-10:00'  ד   אסולין מאורמר   0210211-02א'  
 10:15-11:45'  א   אלי שחררישמר   0210211-05א'  
 מובנה  16:00-17:30  'א  מר מאור אסולין   0210211-03א'  
 מובנה   16:00-17:30'  א    חר ישראלישמר   0210211-04א'  

 

 
 סמינריונים

 
 ינריונים עיונייםסמ -שנה ב 

 
 

 עיוני    סמינריון– ל אלימותמימדים ש
מה ברמה התיאורטית, ויוכלו לבחור של התנהגות אלי ו את התופעהבסמינריון זה סטודנטים יחקר

הם מתוך מגוון צורות בהן אלימות מתקיימת באלימות רחוב, לפתח את נושא המחקר הממוקד של
פי י חיזור, אלימות כלמות כלפי ילדים, אלימות ביחסבפשיעה מאורגנת, באלימות במשפחה, באלי

 א באלו.צוכיו  יטית,נשים, אלימות בבתי כלא, אלימות פול
 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 14:00-15:30' דד"ר בנימין ביילי  0211220-01'  ש
 
 

   סמינריון עיוני רחוב טמשפ
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משפט רחוב הינו תחום ייחודי המאפשר העצמת אוכלוסיות מוחלשות תוך הענקת תחושת שליטה 
 .בי סיכוןצריינות ומיומיים ולמניעה מתופעות עב-הקשיים היום  ויכולת התמודדות מול

טי לנוער משוטט ככלי המטרה של הסמינריון הינה להתייחס לפתרונות שונים להנגשת התחום המשפ
לרכוש מיומנויות תאורטיות והתנסויות מעשיות יאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות הסמינריון  .להעצמה

ברחוב כגון:  פטים מגוונים שפוגשיםהיכרות עם תחומים מש ולן יכלרחוב. הסמינריוט הבתחום משפ
גיעות מיניות, עבריינות, שימוש במשפט פלילי (פ חוקי נוער, דיני עבודה, דיני צרכנות, זכויות הנער

הסמים, דיני העלייה והקליטה, דיני  בסמים ואלכוהול, אלימות במשפחה, זכויות הקורבן), פקודת
היכרות עם תחומים  .ישורג לים של צדק מאחה ושלוד. כמו כן נתייחס לשימוש בכהגירה, חוקי עזר וע

 .וכלים חינוכיים ופסיכולוגיים נוספים: מניעת שימוש בסמים ו באלכוהול, הקשבה אקטיבית
היכרות עם גורמי האכיפה, הרווחה, החינוך ואנשי שטח המעורבים בטיפול במניעת פשיעה וסיוע 

 .מוחלשות לאוכלוסיות
 60ס' /  / נ"ז 4 / ש"ש 2

 14:00-15:30' ד   מס ביאטריסיאליקוסקס ו 0211420-01 ש' 
 
 

 סמינריון עיוני -הגירה ופשיעה ומה שבינהם
רה על פניה השונים הפכה בשנים האחרונות לתופעה חובקת עולם. מדינת ישראל מוכרת ההגי פעתתו

. הקורס יעסוק בסוגי הגירה ומהגרים נת הגירה שרבים מאזרחיה הם מהגרים דור ראשון ושניכמדי
הגירה בישראל ובקשר שבין הגירה ופשיעה. נבחן את מדינת ישראל הן כמדינה ת הושונים, במדיני

 הגירה והן כמדינה המתמודדת עם מבקשי מקלט ופליטים.טת קול
עה. במסגרת הסמינר, הסטודנטים ייחשפו לחקר תופעת הקורס יעמוד על הקשר שבין הגירה ופשי

 ות המרכזיות העוסקות בתחום.וריאההגירה והקשר שלה עם עבריינות. בנוסף, ייסקרו התי
 60ס' /  / נ"ז 4 / ש"ש 2

 14:00-15:30' ד  תמירד ור ד"ר   0210350-01 ש' 
 
 
 

 סמינריונים מחקריים -שנה ג'
 
 

    יסמינריון מחקר-סוגיות במוסדות כוללניים
מיות, פני לי מאפיינים כוללניים בדרגות ורמות שונות כגון:בעומוסדות נוספים  הכרות  עם בית סוהר

סוציאליזציה. פיתוח -הבתי אבות, דיור מוגן, הוסטלים ואחרים. נתוח תהליכי הסוציאליזציה  ור
 אפשריות.ראייה ביקורתית כלפי המבנה ותפקוד המוסדות. פיתוח חשיבה יצירתית לגבי חלופות 

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 08:30-10:00א'  גייגר נדהרפרופ' ב  0210170-01ש'  

 
   סמינריון מחקרי-פשעי מלחמה ורצח עם

ופשעים נגד  בהיבטים התיאורטיים של פשעים ברמת המקרו. ייבחנו פשעי מלחמה הסמינר יעסוק
-וגיים של ניצולים של רצחבהיבטים הויקטימול עם והפרת זכויות אדם. הסמינר יידון-האנושות, רצח

ון סוגיית ההתכחשות של המחקר הקרימינולוגי לפשעים מסוג זה, תיד עם.-רצחעם וקורבנֹות של 
 מפר אותו. –סילוף המוסר: מי שמופקד על שמירת החוק ותועלה סוגיית 

   01-0210810ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 08:30-10:00'  א  טל-ד"ר עירית עין 0210850-01ש'  

 
   סמינריון מחקרי-יהגהיבטים יישומיים בקרימינולו

ודת השדה של הקרימינולוגים מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנט עם היבטים שונים של עב
ניות לקראת השתלבותם בשוק התעסוקה בתחום. הקורס משלב ולהקנות להם כלים ומיומנויות ראשו

וכתיבה  ירהקרטית, חם אוכלוסיות קרימינוגניות לבין למידה תיאוסות מעשית בעבודה עבין התנ
ל טיפול, שיקום, אכיפה מדעית. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו באופן פעיל ביישום  תהליכים ש

דה סמינריונית המציגה עיבוד מקצועי של התהליך שעברו ומניעת פשיעה ובסופו יתבקשו לכתוב עבו
 ת שלהם והתרומה שלהם למוסד בו התנסו. רכת תוצאות ההתערבולרבות הע

   0210810-01ק: 
 0210440-01ק: 
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 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 14:00-15:30, סמ' ב' 16:00-17:30 ' א' סמ' א  ראובן יעקבד"ר  0210270-01ש'  

 
   סמינריון מחקרי -אלימות ובריונות ברשת

ת של אלימות. מתבגרים רו צורות חדשורשת. החיים ברשת יצמתבגרים מבלים חלק ניכר מחייהם ב
 כבריונים, כקורבנות וכעדים. –שת בר תמתנסים באלימו

מאידך, הובילה למהפכה תרבותית  2007-ב Smartphone-טכנולוגיית האינטרנט מחד והופעת ה
בני הנוער. ק בלתי נפרד מסדר יומם של מרבית בחייהם של בני נוער. השימוש באינטרנט מהווה חל

שרים חברתיים. בסביבת ח קודה, לצריכת מידע, ליצירת מידע ולטיפמשת אותם ללמיהרשת מש
מוערכים וספונטנים. הריחוק הפיזי ברשת  האינטרנט יכולים בני הנוער להרגיש משוחררים, בוגרים,

א פשרות לאינטראקציות אינטימיות ולמאפשר סביבה היוצרת ביטוי רגשי מילולי רב יותר וא
 .פורמליות

מקור להשפעה שלילית, ות ולצד התועלת שהאינטרנט מביא למתבגרים, הוא עלול להואולם 
ם ומזיקים. אחת התופעות השליליות להתנהגויות סיכון, להסרת גבולות ולחשיפה לתכנים פוגעי

אלימות ובריונות ברשת, תופעה  שילדים ובני נוער נחשפים אליהן בעת הגלישה באינטרנט היא
 ובה נתרכז בסמינריון זה.  בעשור האחרון,תרחבה במידה ניכרת שה
   0210810-01ק: 
 0210440-01ק: 

 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 08:30-10:00'  ד  הפלד יהודד"ר  0210270-01ש'  

 
 סמינריון מחקרי -פשע מאורגן

הקורס יעסוק בארגוני פשע וקבוצות עוברות חוק כגון כנופיות, פשיעה כלכלית, פשע מאורגן על רקע 
ם, בנשים למטרות תרבותית, כנופיות הסוחרות בסמי-באתני בקרב קבוצות מיעוט ומהגרים בחברה ר

שו ם, ובקשר שבין סחר בסמים וטרור. במהלך הקורס יירכטינים לשם עבודה בצמתיזנות ובניצול ק
הסטודנטים כלים לבניית מערך מחקר איכותני, לאיסוף נתונים וניתוחם, הקורס מספק את הרקע עליו 

לביה השונים וכל זאת שים לכתיבת עבודת סמינריון על שרנשען המחקר האיכותני וכן את הכלים הנד
שבניגוד במהלך הקורס ילמד ביצוע מחקר איכותני, ינולוגיה. ש על מחקר מתחום הקרימתוך מתן דג

למחקר כמותני המתבסס על מספרים וניתוחים סטטיסטיים, שואף הראשון להביא סיפור או נרטיב 
 .יקר שאלונים וראיונותפעה חדשה דרך פרדיגמה שכוללת בעומנקודת מבטו של המרואיין, וכן לחקור ת

או רשויות כמו עובדי רווחה -עובדים במשטרה, בצבא וכן בקהילההסטודנטים/יות יראיינו אנשים ה
מקומיות הבאים במגע ישיר או עקיף עם קבוצות עבריניות ויונחו לראיין אנשים בקהילה שהיו עדים או 

ארגוני הפשע ואת השפעתם  לו, ועל האופן שבו הם תופשים אתאקורבנות לעבירות של קבוצות 
 נית על החברה. העבריי

   01-0810210ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /ס'  /  נ"ז 4 / ש"ש 2
   14:00-15:30  ד'  עופר זמלד"ר  0211330-02ש'  

 
 

 סמינריון מחקרי- טים חוקיים, פסיכולוגים רפואיים ופרמקולוגים של קנאביסהמהפכה הירוקה: היב
רה של השימושים צת קיהיבטים הקשורים בקנביס. תחילה תינתן סקירה היסטורהקורס יעסוק במגוון 

השונים בצמח. בהמשך יוצג הסם, מאפייניו הפרמקולוגיות והשפעותיו. כמו כן יוצג השימוש הרפואי 
ו, והמהפכה שאנו עדים לה בשנים האחרונות ביחס החברתי ביחס לשימוש בו. בתוך כל בצמח וסגולותי
תה על שיעורי השימוש, עהשפ)היבט החוקי תוך דיון בפניה השונים של הליגליזציה אלו יובא גם ה

 שיעורי פשיעה,תחלואה, כלכלה(
יון. במהלך הסמסטר החלק הראשון של הקורס יוקדש ללימוד החומר התאורטי ולבחירת נושא לסמינר

טים סמינריון השני יעבדו הסטודנטים על כתיבה וביצוע של המחקר. בתום הקורס יגישו הסטודנ
   מחקרי בנושא קנביס.

   0210810-01ק: 
 0210440-01 :ק
 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2

 14:00-15:30  'ד   ת ליידרפעיד"ר  0211370-01ש'  

 
 
 


