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ר של סטייה חברתית, עבריינות קרימינולוגיה היא דיסציפלינה מדעית המתמקדת בתיאור והסב
ופשיעה. גוף הידע המדעי שנאסף בתחום זה כולל בתוכו הבנה של תהליכי חקיקת חוקים, עבירה על 
חוקים ואכיפה של חוקים. בחינת תופעות אלה נעשית לרוב בהיבטים סוציולוגיים, פסיכולוגיים, 

 ביולוגיים, חינוכיים, ומשפטיים ומנסה לשלב ביניהם. 

ם בחוג לקרימינולוגיה נלמדים בשני מסלולים )חד חוגי ודו חוגי( ובמסגרתם נחשף הסטודנט הלימודי
למכלול ההיבטים של תופעת הסטייה והעבריינות והקורסים הנלמדים משקפים את הגישות השונות. 
בין הקורסים הנלמדים: תיאוריות בקרימינולוגיה, דרכי ענישה, שיקום אסירים, עבריינות נוער, פשע 
מאורגן, דיני עונשין, מערכת אכיפת החוק ובתי משפט בישראל, טרור ופשיעה, עבירות צווארון לבן, 

 פסיכופתולוגיה ופשיעה, עבירות מין ועוד.

הסגל האקדמי של החוג כולל שילוב ייחודי של התמחויות רלוונטיות מחקריות ויישומיות )טיפול 
ותי המדגיש את מקומו וחוויותיו של הסטודנט/ית ושיקום(. הסגל מחויב להענקת שירות לימודי איכ

 ומשתדל לסייע בחיפוש ומציאת דרך אישית לחומר הנלמד. כפרט, 

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

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

צרים המיוחד והנדיר של ההיבטים היישומיים לצד ההיבטים האקדמיים )התיאורטיים והמחקריים( יו
אצל הסטודנטים תסיסה אינטלקטואלית שהיא חלק מהמצוינות האקדמית אליה אנו שואפים. מבין 
הפרויקטים הקיימים בחוג: סיורים מודרכים במוסדות רלוונטיים )בתי כלא, בתי משפט, מוסדות 

קרי, פרויקט התנסות בשדה המקצועי )אכיפה, טיפול, שיקום(, התנסות בשדה המח טיפול וגמילה וכד'(,
 ייעוץ והכוונה ללימודי המשך ועוד.
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 חד חוגי -מבנה תכנית הלימודים
 שנה א'

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

  5 מבוא לפסיכולוגיה 
   תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 

  3 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
-ושימושי מחשב מבוא לסטטיסטיקה

 תרגיל
  

  4 דרכי הענישה הפלילית )פנולוגיה(
  4 שיטות מחקר 
  12 קורסי בחירה
  4 קורס העשרה

  38 סה"כ
 

 שנה ב'
  

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

  4 דיני עונשין א+ב
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי 

 מחשב
5  

סטיקה למתקדמים ושימושי סטטי
 תרגיל -מחשב

  

  4 פסיכולוגיה חברתית 
  2 תיאוריות של האישיות

  14 קורסי בחירה
  2 קורס העשרה

  4 סמינריון עיוני 1
  40 סה"כ

 
     שנה ג'

 הערות נ"ז שם הקורס
  4 ויקטימולוגיה 

  4 סטייה חברתית 
  5 מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות 

-לפסיכופתולוגיה ועבריינות מבוא 
 תרגיל

  

  4 ישראלית החברה ה
  1 סדנה לכתיבה מדעית

  14 קורסי בחירה
  2 קורס העשרה

  8 סמינריונים מחקריים 2
  42 סה"כ

 
 

 תנאי מעבר
  בקורסים הבאים: "תאוריות בקרימינולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, שיטות מחקר, מבוא

סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב ומבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב , 
 . 65לפסיכופתולוגיה ועבריינות. נדרש הסטודנט לציון מעבר מינימום 

 תיאוריות בקרימינולוגיה, שיטות מחקר, מבוא  :סטודנט שלא יעבור את הקורסים הבאים
לסטטיסטיקה ושימושי מחשב , סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב וסמינריון 
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 יוכל ללמוד סמינריונים מחקריים. ו סמינריון. לאתיאורטי/ פר
 
 

 סמינריונים

 הערות נ"ז שם הקורס
  4 סמינריון עיוני -שיקום עבריינים

סמינריון  –סוגיות במוסדות כוללניים 
 מחקרי

4  

היבטים טיפוליים וקהילתיים של 
סמינריון  –שרותי התקון בישראל

 ימחקר

4  

ן סמינריו- ורצח עם לחמהפשעי מ
 ימחקר

4  

עבריינות וסטייה: תגובה חברתית 
 סמינריון מחקרי -ומנגנוני שפיטה

4  

-ות שווא במערכת המשפטעהרש
 סמינריון עיוני

4  

-קורבנות ופשיעה אלימה בקרב גברים
 סמינריון מחקרי

4  

-היבטים יישומיים בקרימינולוגיה
 סמינריון מחקרי

4  

טיפול באלימות גברים: טיפול רגיש 
 סמינריון עיוני-רמגד

4  

  4 סמינריון עיוני   -שיטור ואלימות 
התמודדות עם התנהגויות סיכון בקרב 

 סמינריון עיוני.   –בני נוער וצעירים 
4  

 
 סמינריונים-פרו

 הערות נ"ז שם הקורס
  4 משפחה, הורות  ופשיעה  

 
 קורסי בחירה

 הערות נ"ז שם הקורס
לוגים ביו-מוח ופשיעה: היבטים נוירו

 של התנהגות
4  

  2 עבירות מין
  4 מגדר פשיעה וקורבנות

  2 סמים מסוכנים
  2 טרור ופשיעה 
  4 עבריינות נוער

  4 במשפחהאלימות 
  4 התעללות והזנחה של ילדים

מוסדות שיקום ותקון על רצף הסטייה 
 והעבריינות

4  

אהבה מסוכנת: עבריינות, אהבה ומה 
 )מתוקשב( שביניהן

2  

תקשורת בין אישית בראי 
 הקרימינולוגיה

2  

 מיון וניבוי התנהגות עבריינית
 )מתוקשב(

2  

 בין המדע לפרקטיקה-פאראפליות
 )מתוקשב(

4  

  2 היבטים ביולוגים של עבריינות
  4 נערות במצוקה

  4 דוקו משפט פלילי
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  4 הגירה קונפליקט תרבותי ופשיעה
  4 התנהגות אובדנית במעגל החיים

שיקום וטיפול בנוער וצעירים עוברי 
 חוק

2  

  4  תורת המשחקים
  4 הערכת מסוכנות בעבירות אלימות ומין

אלימות פוליטית: מאבק חברתי או 
 עבריינות ?   

4  

  4 פסיכולוגיה של הפשיעה
 

      קורסי העשרה
 הערות נ"ז שם הקורס

  2 גבריות ואבהות בעידן המודרני
בתחום הרווחה   אידיאולוגיות

 החברתית 
2  

  2 סוגיות נבחרות –השואה 
  2 רב תרבותיות

  2 אתיקה

 

 דו חוגי -מבנה תכנית הלימודים
 שנה א'

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

  5 מבוא לפסיכולוגיה 
   תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 

  3 טטיסטיקה ושימושי מחשבמבוא לס
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי 

 תרגיל-מחשב
  

  4 )פנולוגיה(דרכי הענישה הפלילית 
  4 שיטות מחקר

  22 סה"כ
 

 שנה ב'
 הערות נ"ז שם הקורס

  5 מבוא לסוציולוגיה 
   תרגיל -מבוא לסוציולוגיה 

סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי 
 מחשב

5  

ושימושי  סטטיסטיקה למתקדמים
 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 

  1 סדנה לכתיבה מדעית
קורסי בחירה )מתוך רשימת קורסי 

 בחירה לעיל(
6  
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סמינריון מחקרי )מתוך רשימת 
 הסמינריונים לעיל(

4  

  20 סה"כ
 
 

  האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת
 בפרטים המופיעים בדפים אלו.

 .פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים 
 

 
.
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 שנה א' – תיאורי קורסים
 

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

ניתוח וביקורת הגישות התיאורטית השונות בנושא הסטיה והעבריינות. הקורס יקנה ידע עובדתי 
ת להתמודד עם ויכולת אנליטית להבין תהליכים וגורמים של התנהגות עבריינית ויחשפו לדרכים שונו

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

 08:30-11:45ד"ר חגית תורג'מן א'    0210010-01א'  
 

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

 08:30-10:00גב' ולריה טרשנצ'נקוב  ד'     0210011-01א'  
 14:00-15:30גב' ולריה טרשנצ'נקוב  ד'     0210011-02א'  
 מובנה  08:30-10:00גב' ולריה טרשנצ'נקוב  ו'      0210011-03א'  

 
 מבוא לפסיכולוגיה 

התופעות שהיא חוקרת, שיטות המחקר שלה ויישומיה. למידת היכרות עם הפסיכולוגיה כמדע בסיסי, 
ות להבנה מקיפה שיטות יעילות לאיסוף ידע רלבנטי, למיונו וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיט

התנסות בייצור ידע פסיכולוגי מדעי והתנסות ומעמיקה של ידע בתחומים שונים של הפסיכולוגיה. 
 ביישום ידע פסיכולוגי לחיי היומיום. 

 65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 08:30-11:45יחיא א'  -ד"ר שרון גילת  0210030-01ב'  

 
 תרגיל-מבוא לפסיכולוגיה 

 65 /' ת ז / נ" 0 "ש / ש 1
 08:30-10:00מאור אסולין ד'    0210031-01ב'  
 14:00-15:30'  דמאור אסולין   0210031-02ב'  
 מובנה  08:30-10:00מאור אסולין ו'    0210031-03ב'  

 
 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 

רתי. מטרת הקורס הינה הקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד של הסטטיסטיקה ויישומם במחקר החב
הקורס נותן לסטודנט כלים נדרשים לקריאת מאמרים מקצועיים בתחומי המחקר החברתי והכנה 

לקראת ביצוע תהליכים של ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א' יעסוק הקורס במדדים השונים 
המרכיבים את הסטטיסטיקה התיאורית. בסמסטר ב' נתמקד בשיטות בסיסיות בהסקה סטטיסטית 

ניתוח נתונים ולבדיקת השערות בשני המודלים המרכזיים במחקר החברתי: מודלים ונכיר שיטות ל
 השוואתיים ומודלים של קשרים.

 65 /ש'  /ז נ" 3 ש / ש" 1
 15:00-16:30ד"ר חגית תורג'מן א'   0210440-01ב'  
 

 תרגיל–מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 
 65 /ת'  ז / נ" 0 ש"ש /  0.50

 10:00-9:150'  ה' מיכל פרטוק  גב  1021044- 01ב' 
 14:45-14:00גב' מיכל פרטוק  ד'    1021044 -30ב' 
 14:45-14:00א'  ולריה טרשנצ'נקוב  גב'   1021044- 40ב' 
 

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

-אשון של הקורס יושם דגש על התפתחותה המוקדמת של הענישה ודיון  בהיבטים פילוסופייםבחלק הר
מוסריים, דתיים, חברתיים ופסיכולוגיים של הענישה תוך התמקדות על פרוט מטרות הענישה בעבר 

וכיום. בחלק השני של הקורס יושם דגש על מגוון דרכי הענישה, יישומן, יתרונותיהן וחסרונותיהן 
מוש בהן כפונקציה לשינויים שחלו בחברה המערבית במאה האחרונה. בחלק זה ייבחנו המאסר והשי

והשפעתו וחלופות מודרניות למאסר. בנוסף, יידונו בקורס נושאים הקשורים לענישה הפלילית: תהליך 
הענישה הפלילית, אחידות בענישה, עבודת המשטרה והצעת אלטרנטיבה לענישה הפלילית כפי 

 בגישה האבוליסיוניסטית לענישה. שמתבטאת 
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2

 10:15-13:30'  דטל    -ד"ר עירית עין  0210050-01ב'  
 מובנה  08:30-11:45טל   א'  -ד"ר עירית עין  0210050-02ק'  
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 שיטות מחקר
ר, הכרות מקיפה עם שאלות יסוד, מטרות, שפה ומאפיינים עיקריים של השיטות המשמשות לייצו

איסוף וארגון ידע במסגרת הגישה המדעית במדעי החברה. הבנת השלבים השונים של המחקר המדעי, 
סוגי המחקר, כלי המחקר, סולמות מדידה ועוד. הקורס יספק כלים לקריאה ביקורתית של מחקרים 

 וכן יקנה לסטודנט בסיס לתכנון וביצוע עצמאי של מחקרים בתחום מדעי החברה.
 65 /ש'   /נ"ז 4 /"ש ש 2

 12:00-13:30ד"ר בנימין ביילי  א'   0210130-01א'  
 15:00-16:30ד"ר בנימין ביילי  א'   0210130-01א'  

 
 שנה ב'

 
 חצי מתוקשבמבוא לסוציולוגיה 

הקניית מושגי יסוד בסוציולוגיה, הכרת החשיבה הסוציולוגית ודרכי המחקר הסוציולוגי, סקירה 
ת. החברה הישראלית תשמש בכל נושאי הלימודים מוקד התייחסות וניתוח גישות תאורטיות שונו

והשוואה. הקורס יערוך הצגה, ניתוח וליבון של הגישה הסוציולוגית כפי שבאה לביטוי בחקר החברה 
האנושית.קורס זה מבקש להניח את היסודות להקניית השפה הסוציולוגית המקובלת והביקורתית 

ים חדשים ותחומים שיוצגו בקורסים נוספים. מטרת הקורס ובדרך זו להקל על הבנתם של נושא
להגביר בקרב הסטודנטים את המודעות לתהליכים וכוחות חברתיים המעצבים את החברה, תוך 

 הקניית כלים בסיסיים לחשיבה סוציולוגית ביקורתית.  
 60 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 מובנה 14:00-15:30ד"ר ורד תמיר א'    0210120-01'  ב
 מסלול רגיל 14:00-15:30'  דד"ר ורד תמיר   0210120-02 ' א

 
 תרגיל-מבוא לסוציולוגיה 

 60 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1
 מסלול רגיל  16:00-17:30'  ד ישחר ישראל  0210121-01'  א

 מסלול רגיל  08:30-10:00שחר ישראלי ד'    0210121-03א'  
                                                   מובנה    8:300-:0010שחר ישראלי ו'    02-1021012ב'  

 מובנה  17:30-16:00שחר ישראלי א'    04-1021012'  ב
 

 דיני עונשין 
המהותי", והם -קורס מבוא כללי לתורת האחריות הפלילית.  דיני העונשין בישראל מכונים גם "הדין

ראיות. דיני העונשין עוסקים בהגדרת -לי, ומדיניסדר הדין הפלי -נבדלים ממשפט פלילי פורמאלי 
עבירות פליליות ובקביעה מתי התנהגות מסויימת מהווה עבירה. הקורס ישלב בין הבנה של התיאוריות 

העומדות בבסיס האחריות הפלילית והכרה של מגוון דוקטרינות בדיני העונשין. התלמידים ילמדו את 
מטרות הקורס להקנות לתלמידים עקרונות  רים ופסקי דין.עקרונות המשפט הפלילי, תוך בחינת מק

כלליים ומושגי יסוד במשפט הפלילי. להכיר את הדין הפלילי בישראל, בהתבסס על החקיקה והפסיקה. 
להבין את המרכיבים השונים של האחריות הפלילית. לנתח את המצב המשפטי החל בסיטואציות 

 פן ביקורתי פסיקה וחקיקה פלילית.עובדתיות שונות. להקנות יכולת לנתח באו
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 08:30-11:45הר א' זד"ר יוסף  0210640-01'  א
 

 סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
. במהלך הקורס SPSSהקניית  כלים מעשיים בעיבוד נתונים מחקריים סטטיסטיים, באמצעות תוכנת  

תאמה למערכי מחקר, השערות וסולמות מדידה של ילמד הסטודנט ליישם מבחנים סטטיסטיים בה
 משתנים. קריאת פלט סטטיסטי ודווח מחקרי על תוצאות.

 65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 13:30-10:15ד"ר חגית תורג'מן א'    01-2108100ב'  

 
 תרגיל-סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב

 65 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1
 15:30-14:00א'     טוק גב' מיכל פר  01-0210811ב'  
 10:00-08:30'  דגב' מיכל פרטוק      02-0210811ב'  
 מובנה  17:30-16:00'  א    גב' מיכל פרטוק  03-0210811ב'  
 מובנה   10:00-08:30ו'      גב' מיכל פרטוק  04-0210811ב'  
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 פסיכולוגיה חברתית 
חוקרת , שיטות המחקר שלה ויישומיה. למידת שיטות  היכרות עם פסיכולוגיה חברתית, התופעות שהיא

יעילות לאיסוף של ידע רלבנטי, למיון שלו, וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה 
התנסות בייצור ידע מדעי בתחומים רלבנטיים. ומעמיקה של ידע בתחומי הפסיכולוגיה החברתית. 

 ים לחיי היומיום. התנסות ביישום ידע מתחומים רלבנטי
 60 /ש'  / נ"ז 4  /ש"ש 2
 16:00-17:30יחיא א'  -ד"ר שרון גילת  0210150-01'  א
 

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

 וגיה של האישיות, גישות המחקר הגדרות הפסיכולוגיה. הכרת הזרמים המרכזיים בתחום הפסיכול
 העיקריות, עקרונות ושיטות בהערכת האישיות.

 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 12:00-13:30'  אד"ר יעקב ראובן    0210160-01א'  

 
 

 
 שנה ג'

 
 ויקטימולוגיה 

מטרת השיעור הינה להפגיש את הסטודנט עם נושא הקורבנות. במסגרת זו נתוודע למושג 'קורבן', 
שות השונות להבנת הקורבנות, לטיפולוגיה של קורבנֹות ולהסברים לקורבנּות. יתרה מכך, יערך לגי

במהלך הקורס דיון בנוגע לקורבנות כבעיה חברתית והשלכותיה על החברה, כמו גם, הצגת אסטרטגיות 
מה שונות להתמודדות חברתית עם קורבנות )מדיניות הטיפול, שיקום ופיצוי הקורבן(, בליווי הדג

 בנושא. 
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2

 10:00-13:30טל ה'  -ד"ר עירית עין  0210460-01א'  
 

 סטייה חברתית 
הגדרות הסטייה, יחסיותה ומדידתה ועם סוגי הסטייה השונים )עברייניים ולא עברייניים(; היכרות עם 

חשיפה למגוון יצירת תשתית מושגית המאפשרת התייחסות לתופעות של סטייה חברתית ופשע; 
 תיאוריות המסבירות סטייה חברתית ולימוד צורות שונות של סטייה חברתית.

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 08:30-11:45ד"ר לימור יהודה  א'  0210470-01ב'  

 
 
 

 מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות 
ים הפתולוגיים, הכרות עם מושגי יסוד בפסיכופתולוגיה והצגה של המגוון הרחב של המצבים הנפשי

אפיוניהם, והדינאמיקה המפעילה אותם, התיאוריות המסבירות אותם ודרכי הטיפול השונות. בנוסף, 
(, וקישור של מצבים נפשיים פתולוגיים DSM-IV, ICD-10הכרת השימוש במערכת הסיווג והאבחון )

 לעבריינות.
 65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2

 08:30-11:45ד"ר ענת אשד  א'    0210200-01א'  
 
 
 

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

 14:00-15:30מר מאור אסולין א'    0210211-02א'  
 12:00-13:30  ד'מר מאור אסולין    0210211-03א'  
 08:30-10:00ו'   מר מאור אסולין   0210211-04א'  

 
 חצי מתוקשבהחברה הישראלית 
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ק בהתגבשותה והתפתחותה של "החברה הישראלית" ובאופן בו היא נחקרת במסגרת הקורס עוס
הדיסציפלינה הסוציולוגית. בהתאם לכך הקורס יבחן את המבנה והמאפיינים היחודיים של החברה 

הישראלית מראשית הציונות ועד ימינו, תוך שימוש בפרספקטיבות סוציולוגיות שונות המתאימות 
. המטרה של הקורס להקנות ידע, כלים לניתוח ופיתוח חשיבה ביקורתית. לחקר החברה הישראלית

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

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

 12:00-13:30גית תורג'מן  ה'  ד"ר ח 0210190-01ב'  

 
 סמינריונים

 
 סמינריונים עיוניים -שנה ב 

 
 מסלול מובנה  .עיוניסמינריון  –התמודדות עם התנהגויות סיכון בקרב בני נוער וצעירים 

גיל ההתבגרות הינו שלב התפתחותי מאתגר הנחשב לתקופה בה נוטים בני נוער ליטול סיכונים רבים. 
התנהגויות סיכון המאפיינות את הגיל, תוך שילוב של היכרות עם ההתנהגות  הקורס עוסק במגוון

ן המסכנת, בחינת גורמי סיכון המגבירים את פוטנציאל הסכנה וגורמי החוסן שמגנים מפניה. כמו כ
 .אבחון מניעה וטיפול עם התנהגויות הסיכון שילמדו -הקורס יעסוק בדרכי התמודדות

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 / ס' / נ"ז 4 /ש"ש  2
 18:00-19:30' אד"ר יעקב ראובן    0210230-01ש' 

 
 עיוני   מסלול מובנהסמינריון – טיפול באלימות גברים: טיפול רגיש מגדר

התנהגות אלימה הינה נדבך נורמטיבי בתהליכי החברות של בנים ומהווה מרכיב מרכזי בגיבוש הזהות 
ר הגדול שניצב בפני אנשי טיפול העובדים עם גברים עבריינים שאלימות הגברית. קורס זה יתמקד באתג

הפכה  למוטיב מאפיין בחייהם. הקורס יעסוק באידיאולוגיות גבריות, בקשיים של פניה לקבלת עזרה 
ושל נטישת האלימות, ובדרכים רגישות מגדר להתערבויות קליניות עם אתגרים אלו. הקורס יכלול  

 קיום ראיון עם גבר בוגר טיפול וניתוחו בכיתה. התנסות חווייתית של
   01-2108100ק: 
 0210440-01ק: 

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 18:00-19:30' אד"ר בנימין ביילי  0210780-01'  ש
 
 

 מסלול רגיל  סמינריון עיוני - ות שווא במערכת המשפטעהרש
עים לתיקונן והדרכים למניעתן הבנה לימוד נושא עיוותי הדין והרשעות שווא במשפט הפלילי, האמצ

מעמיקה של חזון הבטיחות במשפט הפלילי הקניית יכולת התבטאות בתחום באופן תמציתי ובהיר, 
 בכתב ובעל פה הקניית יכולות מחקר עיוני, הצגת תמצית מחקר, וכתיבת עבודה סמינריונית

   01-2108100ק: 
 0210440-01ק: 

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 10:00-08:30'  הד"ר יוסף זהר   01-0930210ש' 
 

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

בחלק הראשון של הקורס יבחנו האתגרים הניצבים  המשטרה כלפי אזרחים מקבוצות חברתיות שונות.
, העקרונות המנחים את  עבודת המשטרה, אישיותו 21-פני המשטרה במדינה דמוקרטית במאה הב

 החוק ובשמירת זכויות האזרח והסדרהמקצועית של השוטר ויעודיה של המשטרה בשמירה על 
הציבורי. הקורס יבחן את מערכת היחסים בין קבוצות מיעוט לבין המשטרה במונחים של אפליה ואי 

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

בהנחיה אישית של ניסוח שאלת מחקר וכתיבת עבודה סמינריונית שתעסוק ביחס המשטרה כלפי 
 נבחרות . קבוצות חברתיות

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 
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 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 18:00-19:30פרופ' ברנדה גייגר   א'   0210990-01ש'  

 * נערך מסלול מובנה
 

 מסלול רגיל  סמינריון עיוני שיקום עבריינים
ת הקניית ידע תיאורטי מעמיק לצד התנסות משמעותית ומעשית בשטח וכן בכתיבת סקירה עיוני

אתגרים  ,בתחום שיקום עבריינים. הידע שיוקנה וייסקר יתמקד במטרות השיקום, מאפייני השיקום
בשיקום עבריינים, סוגי שיקום, יעילות השיקום במונחים של רצידיביזם ובמונחים של סביבתו הקרובה 

  .של האסיר
   01-2108100ק: 
 0210440-01ק: 

 60ס' /  / נ"ז 4 / ש"ש 2
 08:30-10:00' הד"ר לימור יהודה     0210540-01ש'  

 
 

 סמינריונים מחקריים -שנה ג'
 

 מסלול רגיל  סמינריון מחקרי –היבטים טיפוליים וקהילתיים של שרותי התקון בישראל
שירותי התקון נועדו לשקם אוכלוסיות עברייניות וסוטות. בחלק מהמקרים הם מהווים אלטרנטיבה 

פעילות מערכת שירותי התקון בישראל, תוכניות התערבות  מטרת הסמינריון להכיר את .למאסר
ייחודיות והמגמות לעתיד בתחום. הסמינריון יחשוף את הסטודנטים למוסדות התקון השונים : 

רשות חסות הנוער, השירות לטיפול בהתמכרויות, השירות לטיפול  ,שירותי מבחן למבוגרים ונוער
נוער (מפתנים). שירותים אלו נמצאים על רצף שבין טיפול בצעירים וצעירות בסיכון והשירות לשיקום 

סמכותי כופה הפועל מתוקף החוק לבין טיפול וולונטרי בקהילה הפועל ב'צל החוק'. הסמינריון הינו 
שירותי תקון בישראל" על  "מחקרי ולאחר חשיפה לנושא ידרשו המשתתפים לבחור נושא בתחום 

 .חקר איכותניותהיבטיו השונים. אותו יחקרו בשיטות מ
   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 / ס' / נ"ז 4 /ש"ש  2
 08:30-10:00ד"ר יעקב ראובן  ה'   0210820-01ש' 

 
 

 דו חוגי מסלול מובנה   סמינריון מחקרי-סוגיות במוסדות כוללניים
ון: פנימיות, הכרות  עם בית סוהר ומוסדות נוספים בעלי מאפיינים כוללניים בדרגות ורמות שונות כג

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

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /' ס/ נ"ז  4 /ש"ש  2
 16:00-17:30' א' ברנדה גייגר   פרופ  0210170-01ש'  

 
 דו חוגי -מסלול רגיל ו     סמינריון מחקרי-עבריינות וסטייה: תגובה חברתית ומנגנוני שפיטה

התגובה החברתית לסוגים שונים של סטייה ועבריינות היא מגוונת ותלוית תרבות. הסמינר הנוכחי 
ן שבו המאפיינים החברתיים שלהם ושל מתמקד ביחס החברה כלפי עבירות ועבריינים ובוחן את האופ

הצופים בהם מעצבים את התגובה להתנהגותם. הסמינר נועד לאפשר למשתתפיו לערוך הכרות עם 
מנגנוני שפיטה שונים ועם ההטיות אליהן הם חשופים. הקורס ידון בסוגיות מרכזיות הקשורות 

, הטיות ואפליות. במהלך הקורס לתפיסת חומרה של עבירות ועבריינים, קבלת החלטות בנוגע לענישה
 יתבקשו לערוך מחקר כמותי שיבחן את הסוגיות הנ"ל כפי שהם באים לידי ביטוי במציאות הישראלית.

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /ס'   /נ"ז 4  /ש"ש 2 
 10:00-8:300ד"ר חגית תורג'מן  ד'   01-2108050ש'  

 
 דו חוגי-מסלול רגיל ו   ינריון מחקריסמ-קורבנות ופשיעה אלימה בקרב גברים

קורס זה יהווה מסגרת לביצוע של מחקר אמפירי מלא אף קטן בהיקפו, הכולל את כל שלבי המחקר 
המדעי. הסטודנטים יבחרו מבין מספר נושאים הנוגעים לקורבנות גברים למול תופעות שונות של 

הסטודנט יפנה תחילה לספרות  .כן זהפשיעה ו/או אלימות, ויעמיקו בחקירת תופעה אחת מעולם תו
המחקרית ויאתר מקורות עדכניים בעברית ובאנגלית הנוגעים לנושא ולשאלת מחקרו. שלב ראשוני זה 

בשלב שני, לאחר בחירת הנושא וקריאת  .כרוך בביסוס סקירת ספרות לפי כללי כתיבה אקדמית
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יית כלי המחקר, ולאיסוף נתונים שלב שלישי יוקדש לבנ .ספרות, ינוסחו שאלת המחקר והשערותיו
 .שלב אחרון יכלול ניתוח של הממצאים וכתיבת דיון .במתכונת איכותנית או כמותנית

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /ס'  /  נ"ז 4 / ש"ש 2
 14:00-15:30ד"ר בני ביילי  ה'   0210806-01ש'  

 
 ו חוגיד-מסלול רגיל ו  סמינריון מחקרי-פשעי מלחמה ורצח עם

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

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

   01-2108100ק: 
 01-0210440ק: 

 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 14:00-15:30'  ה  טל-ד"ר עירית עין 0210850-01ש'  

 
 דו חוגי-מסלול רגיל ו  סמינריון מחקרי-היבטים יישומיים בקרימינולוגיה

להפגיש את הסטודנט עם היבטים שונים של עבודת השדה של הקרימינולוגים מטרת הקורס היא 
ולהקנות להם כלים ומיומנויות ראשוניות לקראת השתלבותם בשוק התעסוקה בתחום. הקורס משלב 

בין התנסות מעשית בעבודה עם אוכלוסיות קרימינוגניות לבין למידה תיאורטית, חקירה וכתיבה 
נטים יתנסו באופן פעיל ביישום  תהליכים של טיפול, שיקום, אכיפה מדעית. במהלך הקורס הסטוד

ומניעת פשיעה ובסופו יתבקשו לכתוב עבודה סמינריונית המציגה עיבוד מקצועי של התהליך שעברו 
 לרבות הערכת תוצאות ההתערבות שלהם והתרומה שלהם למוסד בו התנסו. 

   0210810-01ק: 
 0210440-01ק: 

 60 /' ס   /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 14:00-15:30'  ד  טל-ד"ר עירית עין 0210270-01ש'  

 
 קורסי בחירה

 
 שנה א'קורסי בחירה 

 
 טרור ופשיעה

הקורס יעסוק באופן בו התא המשפחתי, הורות והורים משפיעים על נטיית פרטים במשפחה 
ההורים ומאפייני  לקונפורמיות או לעבריינות ופשיעה, תוך ניתוח פרופיל התא המשפחתי, תפקודו, רקע

כלכלי, עבריינות רב -גנטי, אקולוגי-פרטים במשפחה. ניתוח מקורות ההשפעה יעשה בהיבט ביולוגי
סביבתי ופסיכולוגי, בדגש על הבדלים בין ילדי המשפחה והבדלי מגדר. בנוסף, -דורית, היבט חברתי

טייה לעבריינות בקרב ייבחנו סוגיות העוסקות בהתנהגות הורית והשפעתה על התפתחות אישיות ונ
דיסיפלינרים וממצאי מחקרים בתחום סגנונות -ילדיהם, תוך שימוש בהיבטים תיאורטיים מולטי

הורות, מצב משפחתי, רקע אישי של הורים כפרטים, תקשורת בין הורים ובין הורים לילדים, קורבנות 
 והורות.  

 60 /ש' / נ"ז  2 /ש"ש  1
 10:15-11:45' ה  ד"ר לימור יהודה  0210560-01'  א
 

 היבטים ביולוגים של עבריינות
הקורס יעסוק בהצגת תיאוריות ביולוגיות להסבר אלימות והתנהגות עבריינית. במהלך הקורס 

ועד היום. יוצגו תפיסות,  19 -הסטודנטים יכירו את התפתחות התיאוריות הביולוגית החל מהמאה ה
ביולוגיות, היבטים ביוכימיים, -אוריות פסיכותיאוריות והסברים מתחום הגנטיקה והתורשה, תי

סברים מתחום חקר המוח לעבריינות. כמו כן הקורס יציג את הבסיס הביולוגי להתנהגות חברתית וה
ואנטי חברתית, ויידון בבסיס הביולוגי של אמפתיה ואמון מול חוסר רגש וחשדנות. התיאוריות 

וההסברים יישלבו את הפסיכופתיה והתנהגות אנטי חברתית כמקרי בוחן של התיאוריות. לבסוף 
 .יעסוק בהיבטים פילוסופיים והשפעת הגישה הביולוגית ענישה, ניבוי ומניעת עבריינותהקורס 

 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 12:00-13:30'  הד"ר יפעת ליידר    0210830-01א'  
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 דוקו משפט פלילי
היכרות עם מערכת המשפט הפלילי ו"השחקנים" הפועלים בה, תוך צפייה בסרטים תיעודיים היכרות 

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

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 10:15-13:30' ד הרד"ר יוסף ז 0210940-01א'  

 
  התעללות והזנחה של ילדים

ת והזנחה של ילדים היא תופעה חוצת שכבות חברתיות שהמודעות לה ולהשלכותיה הולכת התעללו
וגוברת בעשורים האחרונים. ישנם ילדים החווים התעללות רגשית, פיזית או מינית, על ידי אנשים 

מהמעגל המשפחתי שלהם או מחוצה לו, באירוע יחיד או באירועים מתמשכים. בקרב עבריינים אנו 
קיים קשר חזק בין פגיעות וקורבנות  בילדות ובין בעיות אישיותיות ומסלולי חיים הרסניים.  נוכחים כי

 הקורס יעסוק במאפיינים השונים ובהשלכות של סוגים שונים של התעללות והזנחה בילדות, ובדרכי 
 הטיפול בילד הנפגע ובסביבתו הקרובה.

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 10:15-13:30' הן ביילי ד"ר בנימי  0210790-01ב'  
 
 

 מובנה-קורסי בחירה שנה א'
 

 אהבה מסוכנת: עבריינות, אהבה ומה שביניהן 
 ,הקורס יעסוק בהיבטים בריאים ופתולוגים באהבה. תחילה תוצגנה הגדרות לאהבה, סוגי אהבה

 שלבים באהבה וביחסים אנטימיים וכן תיאוריות שונות המסבירות את התפתחותה. יוצגו הסברים
פסיכולוגיים להתפתחות הנפשית הקשורים ליכולת לביסוס קשרים זוגיים ואינטימיים, בינהם 

תיאוריות התקשרות, ותיאורית ההתפתחות של קרנברג בנוגע ליכולת לקיים קשרי אהבה. כמו כן תוצג 
ביולוגית הנוגעת למערכות מוחיות הקשורות בדחף המיני, במשיכה הרומנטית -תיאוריה נוירו

שרות. כל אלו יהוו בסיס להבנת מרכיבים פתולוגים באהבה. בחלק השני תוצגנה התנהגויות ובהתק
 עברייניות הקשורות באהבה, וכן הפרעות נפשיות הקשורות באהבה והקשרן לעבריינות ולאלימות.

 60נ"ז / ש' /  2ש"ש /  1
 קורס מתוקשב ד"ר יפעת ליידר   0210950-01ק'  

 
 צף הסטייה והעבריינותמוסדות שיקום ותקון על ר

קורס זה סוקר את שירותי התקון בישראל הכוללים מוסדות כוללניים כמו בתי כלא, בתי חולים 
פסיכיאטריים ופנימיות לנוער עובר חוק ומוסדות שאינם כוללניים כמו הוסטלים, בתים חמים, מרכזים 

ים והשונים של השירותים קהילתיים ותכניות התערבות בקהילה. הקורס יסקור את המאפיינים הדומ
 השונים ויעמוד על האתגרים והכשלים עימם הם מתמודדים בטיפול בסטייה, פשיעה ועבריינות.

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 16:00-19:30ד"ר יעקב ראובן  א'   0210809-01'  ק
 

  בין המדע לפרקטיקה-פאראפיליות
מין, תוך הכרת סוגי -סטיית –ליה" מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את המושג: "פאראפי

עבריין -הסטיות וסוגי עבירות המין. בקורס יידונו גישות תיאורטיות להסבר סטייה מינית, יחסי קרבן
המין, קֹוְר בָּ ּנות בעבר כגורם מסביר להתנהגות מינית סוטה. כמו כן, יעסוק הקורס בהיבטים 

 ין העבירות שידונו: אונס, פדופיליה וגילוי עריותמין. ב-המשפטיים העוסקים בהטרדה מינית ובעברייני
 60 /ש'  ז /נ" 4  /ש"ש 2

   קורס מתוקשבטל  -ד"ר עירית עין  0210870-01ב'  
 

 קורסי בחירה שנה ב'
 

    אלימות פוליטית: מאבק חברתי או עבריינות ?
א הקשר שלהם אלימות פוליטית מורכבת משני ביטויים שונים של אלימות, אשר מה שמשותף להם הו

למושג "מדינה". הביטוי הראשון של אלימות פוליטית הוא התנהגות אלימה המופעלת ע"י המדינה או 
שלוחותיה, ובשמה. בין התופעות הנכללות תחת ביטוי זה של אלימות פוליטית ניתן למצוא אלימות בין 

. הביטוי השני למושג מדינתית )מלחמה, עימות(, טרור מדינתי וטרור נגדי, אלימות משטרתית ועוד
אלימות פוליטית מוצא את ביטויו באלימות המופנית כנגד המדינה, מוסדותיה או אוכלוסייתה במטרה 

להשפיע על שלטון המדינה או מדיניותה. אלימות פוליטית מן הסוג הזה כוללת מהפכות, טרור, 
הנוכחי ידון בביטויים התנגדות אלימה, מרי אזרחי, רצח פוליטי, התקוממות והפרות סדר. הקורס 

השונים של האלימות הפוליטית תוך ניסיון להסבירם מבחינה פוליטית, חברתית ואישית. בתוך כך, 
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הקורס ישווה בין אלימות פוליטית לבין ביטויים אחרים )לא אלימים( של הפוליטיקה, כמו גם בין 
ורס ידון בתפקידם של המרכיב ה"פוליטי" לבין זה ה"עברייני" בביטויי האלימות. בנוסף, הק

 אידיאולוגיות פוליטיות, כמו גם של תפישות עולם דתיות, בתופעת האלימות הפוליטית.
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2 

 10:15-13:30'  ד ערן זיידיס ד"ר   0210770-01'  א
 
 

   הערכת מסוכנות בעבירות אלימות ומין 
ו של אדם, באמצעות כלי הערכה ומדידה להקנות ידע בסיסי בנושאים הקשורים להערכת מסוכנות

פסיכולוגיים ופורנזיים. כמו כן, הקורס יעסוק בתיאור ובהגדרה של תופעת הפסיכופתיה ויציג כלי 
מין, -להערכה ולמדידה של תופעה זו. בנוסף, יתמקד הקורס בנושאים של עבירות אלימות ועבירות

להערכת מסוכנותם של מבצעי העבירות  מבחינת הגדרות, סיווגים וכלים הנמצאים כיום בשימוש
-בתחומים הנדונים. כמו כן, יציג הקורס סוגיות רלבנטיות ביחס להתנהגות מסוכנת בקרב ילדים ובני

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

 10:15-13:30'  ד דד"ר ענת אש  0210892-01ב'  
 

 התנהגות אובדנית במעגל החיים
סוק תחילה בגדרת מושגי יסוד רלוונטיים תוך אבחנה בין מחשבות התאבדות, ניסיונות הקורס יע

התאבדות והתאבדות סופנית. יוצגו גישות ותיאוריות המלוות במחקרים שנעשו בתחום התורמים 
להבנת תופעת ההתאבדות ונסיונות להתאבדות במעגל החיים. יושם דגש על היכרות עם גורמי סיכון 

יצי התאבדות תוך התייחסות לקבוצות סיכון מיוחדות וייערכו דיונים בסוגיות השונות. להתאבדות ומא
הקורס יספק מידע מחקרי ותיאורטי ויטפח את יכולותיו האקדמיות של הסטודנט בהעמקת הידע 

 בתחום.
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2

 10:15-13:30' ה  ד"ר ורד תמיר  0210980-01א'  
 

 סמים מסוכנים
 יתוח תופעת השימוש בסמים מהיבטים שונים. סוגי הסמים והשפעותיהם על ממערכת העצבים,  דיון ונ

 המוח וההתנהגות האנושית, התפשטות השימוש בסם באוכלוסיה ובקבוצות שונות כגון: נשים, 
 ספורטאים, נוער ועוד.

שבין סמים ניתוח הביטויים השונים של התמכרות לסם, ברמת הפרט  וברמת החברה, כולל: הקשר 
ופשע.הצגת דרכים שונות להתמודדות טיפול והתערבות  ודיון על מדיניות חברתית להתמודדות עם 

 הסמים כבעיה חברתית.
 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 14:00-15:30ד"ר יפעת ליידר ד'   0210360-01'  ב
 

 הגירה, קונפליקט תרבותי ופשיעה
י תרבויות או קבוצות אתניות באות במגע זו עם זו. הכרת תהליכי האקולטורציה המתרחשים כאשר שת

נבחן את ההשלכות של  מדיניות ההטמעה על דעות קדומות, אפליה וחוסר סובלנות עדתית  ומעמדה  
בני נוער עולה  ומיעוט אתני ותרבותי בסיכון לשוליות רה אקטיבית, אנומיה ועיסוק בהתנהגות 

כית  תוך לימוד שפת המקום, הצלחה בביה"ס  והזדמנות עבריינית. נבחן את ממדי האינטגרציה  מער
 להצליח בחברה הישראלית  ופיתוח זהות רב תרבותית. 

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 10:15-13:30פרופ' ברנדה גייגר ה'   0210910-01ב'  

 
 
 

 שיקום וטיפול בנוער וצעירים עוברי חוק
ר עוברי חוק שונה מזו של המבוגרים. הקורס החקיקה בישראל ומדיניות הענישה והטיפול בבני נוע

הנוכחי מתמקד בדרכי טיפול, מניעה ושיקום של בני נוער עוברי חוק. במסגרת הקורס יסקרו שיטות 
ההתערבות השונות תוך שימת דגש על דילמות מקצועיות של עובדי הנוער אל מול דרכי הטיפול 

 במבוגרים.
 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1

 16:00-17:30' אד"ר יעקב ראובן    0210260-01ב'  
 

 מובנה-קורסי בחירה שנה ב'
 

 עבירות מין
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דיון בתופעה של סטיות ועבירות מין. הגדרת התופעה, שכיחות סטיות מין, עבירות מין, פדופיליה, 
אונס, גילוי עריות ועוד. חקר התופעה הערכת מסוכנות של עברייני מין. תאוריות להסבר התופעה 

סיבות להיווצרות סטיות מין. הכרת המאפיינים של קורבנות עבירות מין, התגובה הגורמים וה
 החברתית ותוכניות לטיפול.

 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 12:00-13:30פרופ' פטר סילפן א'   0210370-01'  ק
 

 מגדר פשיעה וקורבנות
התופעה וסוגי  חלקו הראשון של הקורס יוקדש לתאור מעורבות הנשים בפשיעה כקרבנות. היקף

העבירות המבוצעות נגדן, כגון: אונס, רצח, מעשים מגונים, הטרדות מיניות, תקיפה פיסית ועוד. הצגת  
תאוריות שונות להסבר התופעה  ודיון בה  מזוויות שונות: יחסה של המערכת המשפטית, מדוע הן 

יון במאפייני הפשיעה נשארות עם התוקף ועוד. החלק השני יוקדש לנשים פושעות ועברייניות: ד
ודפוסיה המיוחדים ,ייחודיותה וההתמודדות איתה. הכרות עם תאוריות מרכזיות בתחומים אלה ודיון 

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

 08:30-11:45' ופרופ' ברנדה גייגר   0210390-02ק'  
 

 נערות במצוקה
תופעת נערות במצוקה, בהיבט של מעורבותן בעבריינות על רקע קורבנותן וקשרה הקורס ידון ב

חברתית תיסקר, תוך בחינת היקף -לכניסתן לעולם הפשע. מעורבותן בהפרת חוק והתנהגות אנטי
בדגש  ,התופעה, מאפייניה הייחודיים, צורת ביטויה וגורמיה בהיבט סוציולוגי, פסיכולוגי, קרימינולוגי

נותנת מקום לקורבנות על גווניה השונים, כגורם סיכון. לבסוף, יידון תחום מדיניות ודרכי על ראייה ה
טיפול בנערות ויושם דגש על מחקרים בתחום תרומת הסביבה, בדגש על משפחת הנערה להתדרדרותה 

 כמו גם לשיקומה
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2

 14:00-17:30ד"ר לימור יהודה   א'   0210530-01ק'  
 

  פסיכולוגיה של הפשיעה
ניתוח היבטים שונים בקשר שבין פסיכולוגיה ופשיעה. נעסוק בפרופילים שונים של עבריינים אלימים, 
אישיות העבריין האלים, ויחסו לסביבתו הקרובה. דיון במאפיינים פסיכולוגיים שונים בעבודתם של 

ושוטרים. התייחסות להיבטים  סוכני פיקוח חברתי הקשורים בעבודתם עם עולם הפשיעה: סוהרים
 פסיכולוגיים שונים של תהליך היציאה מהמוסדות לחברה ותפקוד בה.

 60 /ש'    /נ"ז 4 /  ש"ש 2
 08:30-11:45ד"ר ענת אשד א'    0210860-01ק'  

 
 
 

 (קיץ/לנרשמים בסמסטר אביב) מובנה   מיון וניבוי התנהגות עבריינית
חשוב במדעי ההתנהגות בכלל ובתחום הקרימינולוגיה בפרט. מיון וניבוי התנהגויות מהווים חלק 

יתמקד במאפיינים, בשימושים ובחשיבותם של שני אלו בקרימינולוגיה. הקורס יסקור את  הקורס
ההיסטורית של מיון וניבוי עבריינות, יבחן דפוסי קריירה של עבריינים המתמחים בעבירות  ההתפתחות

וכל, סוחר הסמים, העבריין האלים וכד' ויתמקד באופן שבו כגון: הגנב המקצועי, הנ ספציפיות
הייחודיים של התנהגויות אלו מסייעים בניבוי וטיפול בתופעה הן בהיבטים של הפרט והן  המאפיינים

 קהילתיים. בהיבטים
 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1

 קורס מתוקשבד"ר חגית תורג'מן    0210890-01ב'  
 
 
 
 

 קורסי בחירה שנה ג'
 

 היבטים נוירו ביולוגיים של התנהגות ח ופשיעה:מו
מטרת על של הקורס היא לאפשר לסטודנט לפתח גישה רחבה וכוללנית על הזיקה שבין מוח ופשיעה. 

 מטרה נוספת היא הצגת הנושא של גוף ונפש על היבטיו השונים.
( והתהליכים CNSתוכן הקורס יכלול את היחסים בין גוף ונפש ובעיקר הקשר בין קליפת המוח )

המתרחשים בו המעוררים עניין רב בקרב אנשי מדע. נפש האדם לא ניתנת לזיהוי בחלק כלשהו במוח. 
מצב הגוף בעבר ובהווה משפיע על התהליכים המתרחשים במוח. הגישה השולטת בקורס תהיה 
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והנפש. תוצג  סוציאלית. נעסוק בנוירו ביולוגיה ובפילוסופיה של המוח-פסיכו-הוליסטית, דהיינו, ביו
ההתפתחות, האנטומיה, הפיסיולוגיה והנוירו ביולוגיה של המוח. יידון קשר שבין נוירו ביולוגיה 

 והתנהגות אנטיסוציאלית, התנהגות עבריינית, התנהגות אלימה והתפיסה הביולוגית של הפסיכופתיה.
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 3:301-12:00פרופ' פטר סילפן א'    01-0210680'  ש
 

                                                                                                                                    עבריינות נוער
היכרות עם התופעה של עבריינות נוער מהיבטים שונים: הגדרה, אופי והיקף התופעה בכלל ובישראל 

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

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

 פורמאליים.-וסוכני חברות בלתי
 60ש' /  / נ"ז 4 / ש"ש 2 

 19:30-16:00פרופ' ברנדה גייגר   ד'   01-2104200'  א
 
 

 אלימות במשפחה
דוברת, ומעצם הפיכתה אלימות במשפחה הפכה בעשורים האחרונים מעניין פרטי לבעיה חברתית מ

לעבירה פלילית היא מהווה עוד נדבך בעולמות העניין והמחקר הקרימינולוגים. הדיון שהחל בשנות 
השבעים סביב זוגות של גברים אלימים ונשים מוכות, הפך עם השנים לכלול דינאמיקות נוספות של 

ם, או אלימות בקרב זוגות יחסי אלימות בין בני משפחה כמו אלימות כלפי ילדים, אלימות בין אחי
 familyקשישים. הקורס יסקור את  הדינאמיקות הנכללות כיום בהגדרה של אלימות במשפחה )

violence( תוך מיקוד באלימות בין בני זוג )partner violence ובחלק מההתערבויות הטיפוליות ,)
 הנעשות כיום בישראל.

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 16:00-19:30בנימין ביילי ד' ד"ר   0210730-01'  ב
 

 תקשורת בין אישית בראי הקרימינולוגיה

הקורס ישלב הכרות עם סגנונות של תקשורת בינאישית בין פרטים ובקרב קבוצות. תוצג ותתורגל 
במהלך הקורס שיטת תקשורת בינאישית, העשויה לקדם התקרבות והבנה בין בני אדם. הסטודנטים 

ל השיטה ויפנימו את דרכי יישומה, תוך התנסות מעשית במהלך יחשפו לרזיה ועקרונותיה ש
אינטראקציה עם חברים, מכרים וזרים. כמו כן, פרק מיוחד בקורס יוקדש ללמידת שפת גוף כמסגרת 

 יישומית לניתוח תקשורת בינאישית. 
 60 /ש'  / ז"נ 2 / ש"ש 1

 11:45-10:15ד"ר לימור יהודה   ה'   01-0210970ב'  
 

 חקיםתורת המש
בעזרת הניתוח הכלכלי של המשפט, ובעזרת תובנות מתחומי דעת אחרים כגון: תורת המשחקים, 

כלכלה התנהגותית ואבולוציה, נבחן את הפערים בין התיאוריה והפרקטיקה בסוגיות מרכזיות של 
המשפט הפלילי, ונציע הסברים להתהוותם. נבחן גורמים המשפיעים על הענישה כגון: אסטרטגיות 

קירה, כתב האישום שתובע מגיש, הטיות שיפוטיות, זכויות הנאשם והודאות שווא, ונענה על שאלות הח
כגון: מה משפיע על החלטות השחקנים המשפטיים ועל הכרעות הדין? מה משפיע יותר על הרתעה? מה 

הקשר בין רף ההוכחה וחזקת החפות? מה תפקיד השופט בעולם המשפט המשתנה וכיצד עשוי 
 .ת המשפט הפלילי בארץ ובעולם בעתיד הנראה לעיןלהיראו

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 10:15-13:30' ד הר ד"ר יוסף ז 0210210-01'  ב
 
 
 
 

 מובנה-שנה ג'
 

   בין המדע לפרקטיקה -פאראפיליות
מין, תוך הכרת סוגי -סטיית –מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את המושג: "פאראפיליה" 

עבריין -עבירות המין. בקורס יידונו גישות תיאורטיות להסבר סטייה מינית, יחסי קרבן הסטיות וסוגי
המין, קֹוְר בָּ ּנות בעבר כגורם מסביר להתנהגות מינית סוטה. כמו כן, יעסוק הקורס בהיבטים 

 ותמין. בין העבירות שידונו: אונס, פדופיליה וגילוי ערי-המשפטיים העוסקים בהטרדה מינית ובעברייני
 60נ"ז / ש' /  4ש"ש/   2



 

17 

 

 טל  קורס מתוקשב  -ד"ר עירית עין  0210870-01ב'  
 
 
 

 קורסי העשרה
 

 אידיאולוגיות  בתחום הרווחה החברתית
מדיניות רווחה היא מושג של החיים בחברה המודרנית, פרי מגמות כמו תיעוש ועיור, התפוררות מודל 

עיר כמו אבטלה, חוסר דיור או טיפול בקשישים. החיים הכפרי חקלאי והולדתן של בעיות בחיי ה
מדיניות רווחה ומידת נדיבותה שונה בין מדינה למדינה ומתעצבת על פי ערכים תרבותיים 

כלכליות. קורס זה יגע במגוון תיאוריות ותפיסות עולם חברתיות -ואידיאולוגיות חברתיות
 ובהשלכותיהן על מדיניות רווחה בעולם ובישראל.

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

 
 גבריות ואבהות בעידן המודרני

הקורס יעסוק בהתפתחות ההיסטורית ובהיבטים חברתיים ופסיכולוגיים של גבריות ואבהות.  יינתן 
ולם דגש על ההבנות העדכניות של פרקטיקות של גבריות ועל מקומם של גברים כהורים, על פי ע

 המחקר וביחס למציאויות בחברה הישראלית.
לצד החשיפה לשיח על  -מעצם היות גבריות ואבהות שתי תופעות מרכזיות הנוגעות לחייו של כל אדם 

עשויים הסטודנטים להיתרם גם ברמה  -מגדר ותפקידי מגדר כערוץ להבנה של יחסים חברתיים 
 האישית מהעמקת ההכרות עם תופעות אלו בעולמם.

 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 קורס מתוקשב בנימין בייליד"ר  0010150-01ב'  

 
 שנה ב'  סוגיות נבחרות -השואה

מטרת הקורס לפרוס בפני הסטודנט תמונה רחבה של השואה תוך התמקדות בשאלות יסוד ודילמות 
ודות ומחקרים חברתיות ואנושיות. בקורס ידונו היבטים שונים של תקופה זו על ידי עיון במסמכים, תע

 העוסקים בסוגיות הנדונות. 
 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 14:00-15:30א'   תמיר הודד"ר   0010050-01'  א
 

 שנה א'   אתיקה
המקצועיים של עבודת המחנך והמטפל. בראשית הקורס נעסוק -הקורס עוסק בהיבטים האתיים

נתוודע לקוד  ,קה מקצועית וחוקבהגדרות שונות של אתיקה ואתיקה מקצועית, ביחסים שבין אתי
האתיקה של מוסדות תקון לנוער ושל הקרימינולוגים הקליניים בישראל, ולחוקים הקשורים בעבודה 
המקצועית ובהסדרת המקצוע. באמצעות קריאה, דיונים ומצגות בכיתה נפתח רגישות וחשיבה אתית 

עם עובר חוק ,כגון, יצירת החוזה  בעשייה החינוכית והטיפולית. נתייחס לסוגיות ייחודיות בעבודה
טיפולי ותפקידיו, הסכמה מדעת לטיפול ולאבחון, שמירת הגבולות, שמירה על סודיות וחיסיון, יחסים 

אתיקה של אבחון וחווי דעה משפטית, סוגיות אתיות  ,כפולים, ניגודי אינטרסים, יחסים קולגיאליים
 .בטיפול בילדים ובמתבגרים, ועוד

 60ש' /  /נ"ז  2ש"ש /  1
 12:00-13:30ד"ר יעקב ראובן א'  0010180-01ב'  
 

 רב תרבותיות
החברה הישראלית מורכבת מ"פסיפס תרבותי" מעניין ומאתגר. שנמצאת בו אוכלוסייה ותיקה מהמגזר 

היהודי כמו גם קבוצות בעלות שיוך עדתי )כגון: תימנים, רומנים, מרוקאים רוסים ..(, אשכנזים 
לצד קבוצות המייצגות מגזרים מגוונים )כגון: דרוזים, צ'רקסים,  נוצרים,  מוסלמים, ספרדים וצברים, 

שומרונים, בדווים(. כמו כן עובדים זרים מארצות שונות )כגון: פיליפינים, תילאנדים(. הציר המרכזי 
 כך נחשף לאבני היסוד של הפרדיגמהשל הקורס הינו המושג "תרבות" על גלגוליו השונים. 

ולוגית חברתית תוך הבנת התרבות בארץ המוצא דרך ההסתגלות החברתית והתרבותית של האנתרופ
המהגר בארץ החדשה כמו גם התמורות בזהות עדתית על ייצוגה הבין דורי מתוך רצון להבין את 

ההתרחקות מתרבות המוצא או ללמוד על אופנים לשימורה. בשלבים מתקדמים של הקורס נחשף 
.במסגרת הקורס יתקיימו סיורים . הבאת קבוצת נשים לפנל עם הקבוצה.סיור  למפגשים בין הקבוצות

 במוזיאון האתנוגרפי
 60נ"ז / ש' /  2ש"ש /  1
 17:00-18:30א'  פלאח ג'נאן ד"ר  0210300-01'  א
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 רב תרבותיות
בפני אתגרים שמצד אחד מצריכים פתרונות  מעמיד מדינות דמוקרטיות תרבותיות-נושא הרב
, דמוקרטים ואוניברסאליים ומצד שני יוצרים הטרוגניות חברתית ושסעים חברתיים. הומאניים

מחדש את  שמחייבות אותן לבחון בתוכן ריבוי קבוצות אתניות/דתיות עם מתמודדות אלו מדינות
הקורס יעסוק בשאלות תיאורטיות הנוגעות לאתגרים שהמדינה   .לאזרחות לאום בין הקשר

של קבלת 'האחר' תוך התמודדותה עם נושאים כמו קשר בין דת ומדינה,  הדמוקרטית עומדת בפניהן
 הגירה וריבוי אתני אשר יוצרים שסעים בחברות הדמוקרטיות.

 60נ"ז / ש' /  2ש"ש /  1
 08:30-10:00' ה חלבי יעקוב ד"ר  0210300-02'  א
 
 
 

 דו חוגי שנה א'
 

 תיאוריות בקרימינולוגיה  
שבה בקרימינולוגיה. במסגרת הקורס תוצגנה התאוריות השונות תוך הקורס סוקר את התפתחות המח

ניתוח וביקורת הגישות התיאורטית השונות בנושא הסטיה והעבריינות. הקורס יקנה ידע עובדתי 
ויכולת אנליטית להבין תהליכים וגורמים של התנהגות עבריינית ויחשפו לדרכים שונות להתמודד עם 

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

 08:30-11:45ד"ר חגית תורג'מן א'    0210010-01א'  
 

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

 08:30-10:00גב' ולריה טרשנצ'נקוב  ד'     0210011-01א'  
 14:00-15:30גב' ולריה טרשנצ'נקוב  ד'     0210011-02א'  
 מובנה  08:30-10:00רשנצ'נקוב  ו'    גב' ולריה ט  0210011-03א'  

 
 מבוא לפסיכולוגיה 

התופעות שהיא חוקרת, שיטות המחקר שלה ויישומיה. למידת היכרות עם הפסיכולוגיה כמדע בסיסי, 
שיטות יעילות לאיסוף ידע רלבנטי, למיונו וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה 

התנסות בייצור ידע פסיכולוגי מדעי והתנסות שונים של הפסיכולוגיה. ומעמיקה של ידע בתחומים 
 ביישום ידע פסיכולוגי לחיי היומיום. 

 65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 08:30-11:45יחיא א'  -ד"ר שרון גילת  0210030-01ב'  

 
 תרגיל-מבוא לפסיכולוגיה 

 65 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1
 08:30-10:00 מאור אסולין ד'   0210031-01ב'  
 08:30-10:00'  המאור אסולין   0210031-02ב'  
 מובנה  08:30-10:00מאור אסולין ו'    0210031-03ב'  

 
 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 

מטרת הקורס הינה הקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד של הסטטיסטיקה ויישומם במחקר החברתי. 
ריאת מאמרים מקצועיים בתחומי המחקר החברתי והכנה הקורס נותן לסטודנט כלים נדרשים לק

לקראת ביצוע תהליכים של ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א' יעסוק הקורס במדדים השונים 
המרכיבים את הסטטיסטיקה התיאורית. בסמסטר ב' נתמקד בשיטות בסיסיות בהסקה סטטיסטית 

ים המרכזיים במחקר החברתי: מודלים ונכיר שיטות לניתוח נתונים ולבדיקת השערות בשני המודל
 השוואתיים ומודלים של קשרים.

 65 /ש'  /ז נ" 3 ש / ש" 1
 15:00-16:30ד"ר חגית תורג'מן א'   0210440-01ב'  
 

 תרגיל–מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 
 65 /ת'  ז / נ" 0 ש"ש /  0.50

 10:00-9:150'  הגב' מיכל פרטוק    1021044- 01ב' 
 14:45-14:00גב' מיכל פרטוק  ד'    1210440 -03ב' 
 14:45-14:00גב' ולריה טרשנצ'נקוב  א'    1021044- 04ב' 
 

 דרכי הענישה הפלילית )פנולוגיה(
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הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה משחר ההיסטוריה ועד לתקופה המודרנית. 
-קדמת של הענישה ודיון  בהיבטים פילוסופייםבחלק הראשון של הקורס יושם דגש על התפתחותה המו

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

מערבית במאה האחרונה. בחלק זה ייבחנו המאסר והשימוש בהן כפונקציה לשינויים שחלו בחברה ה
והשפעתו וחלופות מודרניות למאסר. בנוסף, יידונו בקורס נושאים הקשורים לענישה הפלילית: תהליך 

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

 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 10:15-13:30'  דטל    -ד"ר עירית עין  0210050-01ב'  
 מובנה  08:30-11:45טל   א'  -ד"ר עירית עין  0210050-02ק'  

 
 שיטות מחקר

הכרות מקיפה עם שאלות יסוד, מטרות, שפה ומאפיינים עיקריים של השיטות המשמשות לייצור, 
ת במדעי החברה. הבנת השלבים השונים של המחקר המדעי, איסוף וארגון ידע במסגרת הגישה המדעי

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

 65 /ש'   /נ"ז 4 /"ש ש 2
 12:00-13:30יילי  א' ד"ר בנימין ב  0210130-01א'  
 15:00-16:30ד"ר בנימין ביילי  א'   0210130-01א'  

 
 

 דו חוגי שנה ב'
 

 חצי מתוקשבמבוא לסוציולוגיה 
הקניית מושגי יסוד בסוציולוגיה, הכרת החשיבה הסוציולוגית ודרכי המחקר הסוציולוגי, סקירה 

שאי הלימודים מוקד התייחסות וניתוח גישות תאורטיות שונות. החברה הישראלית תשמש בכל נו
והשוואה. הקורס יערוך הצגה, ניתוח וליבון של הגישה הסוציולוגית כפי שבאה לביטוי בחקר החברה 

קורס זה מבקש להניח את היסודות להקניית השפה הסוציולוגית המקובלת והביקורתית  האנושית.
סים נוספים. מטרת הקורס ובדרך זו להקל על הבנתם של נושאים חדשים ותחומים שיוצגו בקור

להגביר בקרב הסטודנטים את המודעות לתהליכים וכוחות חברתיים המעצבים את החברה, תוך 
 הקניית כלים בסיסיים לחשיבה סוציולוגית ביקורתית.  

 60 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 מובנה  14:00-15:30ד"ר ורד תמיר א'    0210120-01'  ב
 סלול רגילמ  14:00-15:30'  ד ד"ר ורד תמיר  0210120-02 ' א

 
 תרגיל-מבוא לסוציולוגיה 

 60 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1
 מסלול רגיל 16:00-17:30'  ד ישחר ישראל  0210121-01'  א

                                                  מובנה    10:00-8:300שחר ישראלי ו'    02-1021012ב'  
 מסלול רגיל 10:00-8:300שראלי ד'  שחר י  03-1021012א'  

 מובנה 17:30-16:00שחר ישראלי א'    04-1021012'  ב
 

 סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
. במהלך הקורס SPSSהקניית  כלים מעשיים בעיבוד נתונים מחקריים סטטיסטיים, באמצעות תוכנת  

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

 65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2
 13:30-10:15ד"ר חגית תורג'מן א'    01-2108100ב'  

 
 
 

 תרגיל-סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
 65 /ת'  ז / נ" 0 "ש / ש 1

 מסלול רגיל  15:30-014:0גב' מיכל פרטוק    א'    01-0210811ב'  
 מסלול רגיל  10:00-08:30'  דגב' מיכל פרטוק      02-0210811ב'  
 מובנה  17:30-16:00'  אגב' מיכל פרטוק      03-0210811ב'  
 מובנה   10:00-08:30גב' מיכל פרטוק    ו'    04-0210811ב'  

 



 

20 

 

 פסיכולוגיה חברתית 
יא חוקרת , שיטות המחקר שלה ויישומיה. למידת שיטות היכרות עם פסיכולוגיה חברתית, התופעות שה

יעילות לאיסוף של ידע רלבנטי, למיון שלו, וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה 
התנסות בייצור ידע מדעי בתחומים רלבנטיים. ומעמיקה של ידע בתחומי הפסיכולוגיה החברתית. 

 טיים לחיי היומיום. התנסות ביישום ידע מתחומים רלבנ
 60 /ש'  / נ"ז 4  /ש"ש 2
 16:00-17:30יחיא א'  -ד"ר שרון גילת  0210150-01'  א
 

 פרו סמינריון    משפחה, הורות  ופשיעה
הקורס יעסוק באופן בו התא המשפחתי, הורות והורים משפיעים על נטיית פרטים במשפחה 

פיל התא המשפחתי, תפקודו, רקע ההורים ומאפייני לקונפורמיות או לעבריינות ופשיעה, תוך ניתוח פרו
כלכלי, עבריינות רב -גנטי, אקולוגי-פרטים במשפחה. ניתוח מקורות ההשפעה יעשה בהיבט ביולוגי

סביבתי ופסיכולוגי, בדגש על הבדלים בין ילדי המשפחה והבדלי מגדר. בנוסף, -דורית, היבט חברתי
והשפעתה על התפתחות אישיות ונטייה לעבריינות בקרב ייבחנו סוגיות העוסקות בהתנהגות הורית 

דיסיפלינרים וממצאי מחקרים בתחום סגנונות -ילדיהם, תוך שימוש בהיבטים תיאורטיים מולטי
הורות, מצב משפחתי, רקע אישי של הורים כפרטים, תקשורת בין הורים ובין הורים לילדים, קורבנות 

 והורות.  
 60 /ש' / נ"ז  4 /ש"ש  2
 08:30-11:45' אד"ר לימור יהודה    0210610-01 ' א
 

 דו חוגי שנה ג'
 

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

 הגדרות הפסיכולוגיה. הכרת הזרמים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה של האישיות, גישות המחקר 
 יקריות, עקרונות ושיטות בהערכת האישיות.הע

 60ש' /  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 12:00-13:30'  אד"ר יעקב ראובן    0210160-01א'  

 

 
 שנה ג'

 
 סטייה חברתית 

הגדרות הסטייה, יחסיותה ומדידתה ועם סוגי הסטייה השונים )עברייניים ולא עברייניים(; היכרות עם 
יחסות לתופעות של סטייה חברתית ופשע; חשיפה למגוון יצירת תשתית מושגית המאפשרת התי

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

 08:30-11:45ד"ר לימור יהודה  א'  0210470-01ב'  
 

 מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות 
צגה של המגוון הרחב של המצבים הנפשיים הפתולוגיים, הכרות עם מושגי יסוד בפסיכופתולוגיה וה

אפיוניהם, והדינאמיקה המפעילה אותם, התיאוריות המסבירות אותם ודרכי הטיפול השונות. בנוסף, 
(, וקישור של מצבים נפשיים פתולוגיים DSM-IV, ICD-10הכרת השימוש במערכת הסיווג והאבחון )

 לעבריינות.
 65 /ש' / נ"ז  5 /ש"ש  2

 08:30-11:45ד"ר ענת אשד  א'    0210200-01א'  
 

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

 14:00-15:30מר מאור אסולין א'    0210211-02א'  
 12:00-13:30  ד'מר מאור אסולין    0210211-03א'  
 08:30-10:00מר מאור אסולין  ו'    0210211-04א'  

 
 


