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דו חוגיחד חוגי

קרימינולוגיה היא דיסציפלינה מדעית העוסקת בתיאור ובהסבר של סטייה חברתית, עבריינות ופשיעה בהיבטים 
סוציולוגיים, פסיכולוגיים, ביולוגיים ומשפטיים ומנסה לשלב ביניהם. הקרימינולוגיה עונה על שאלות כמו: למה 
אנשים מבצעים עבירות? מהו הפרופיל של העבריין האלים? האם אפשר לנבא התנהגות עבריינית? איך מטפלים 

בעבריינים? התשובות לשאלות אלו מסייעות לחברה בבניית תכניות ענישה, טיפול, שיקום ומניעת פשיעה.

        מה נלמד?
הלימודים בקרימינולוגיה מתמקדים בהתבוננות רב מימדית על תופעת הפשיעה ומבוססים על יסודות אישיים, 
על  בסיסי  ידע  המקנים  חובה  קורסי  כוללת  הלימודים  תכנית  העבריינית.  ומשפטיים של ההתנהגות  חברתיים 
העבריין, הקורבן ומערכת אכיפת החוק. קורסי בחירה המתמקדים בסוגיות קרימינולוגיות מרכזיות וסמינריונים, 

המשלבים תיאוריה, מחקר ופרקטיקה בתחומים נבחרים. 
• בין הקורסים הנלמדים: תיאוריות בקרימינולוגיה, עבריינות נוער, דרכי הענישה, שיקום עבריינים, עבירות מין, 
היבטים  ופשיעה,  מוח  ומצוקה,  סיכון  ונוער במצב  ילדים  ופשיעה,  טרור  ופשיעה,  עונשין, פסיכופתולוגיה  דיני 

נוירו-ביולוגיים של התנהגות ועוד.

        אילו כלים ומיומנויות אני ארכוש? 
ומיומנויות המאפשרים להם להבין את מורכבות עולם  הלימודים בחוג לקרימינולוגיה מקנים לסטודנטים כלים 
הפשיעה ואת האופן בו ההתנהגות העבריינית מתעצבת. תכנית הלימודים בחוג משלבת, מעבר ללמידה בכיתות, 
סיורים לימודיים והזדמנות להתנסות מעשית במוסדות כמו בתי כלא/ משטרה, מוסדות פסיכיאטריים, מוסדות 
מאפשרים  וההתנסות  הסיורים  התמכרויות.  נפגעי  עם  עבודה  ומרכזי  בסיכון  ונוער  לילדים  בסיוע  העוסקים 
לסטודנטים יישום של הידע הנלמד, צבירת כלים מעשיים וניסיון בעבודה עם אוכלוסיות שונות המצויות במצבי 
סיכון וסכנה. מעבר לכך, הזדמנות ממשית לבחון את העדפות התעסוקה ואפשרות לקדם את עצמם תוך כדי 
ויישומיות, והוא  ייחודי של התמחויות מחקריות  תקופת הלימודים. הסגל האקדמי של החוג מביא איתו שילוב 
מחוייב להענקת שירות לימודי מעולה המדגיש את הסטודנט/ית כפרט, ומשתדל לסייע לחיפוש ולמציאת דרך 
אישית לחומר הנלמד. תקשורת אישית של המרצים עם הסטודנטים מתקיימת מעבר לשיעורים ולשעות הקבלה 

בכדי להביא אותם למיצוי הפוטנציאל האישי שלהם.

        מה צופן לי העתיד?
או  קלינית  התמחות  עם  בקרימינולוגיה  שני  לתואר  לימודיהם  את  להמשיך  יכולים  החוג  בוגרי  אקדמי:  אופק 
מחקרית. בנוסף, עומדת בפני הבוגרים אפשרות להשלים הכשרה ספציפית באמצעות לימודי תעודה מתאימים 

כמו הנחיית קבוצות, גישור בפלילים, עבודה עם נוער בסיכון וחוקרים פרטיים. 
אופק תעסוקתי: בוגרי החוג יכולים להשתלב בקלות יתרה בעבודה במשטרה ובשירות בתי הסוהר; בתפקידי 
הדרכה בתחום של עבודה עם ילדים ונוער בסיכון, בריאות נפש קהילתית, עבודה עם מכורים וכן בתפקידי ניהול 

שונים ברשויות מקומיות, במקלטים לנשים מוכות, בהוסטלים, בבתים חמים ועוד.

        תועלות:

• חשיפה לתחום של פשיעה ועבריינות המרתק והמאתגר והזדמנות ללמוד במסלול ייחודי בצפון.

• ייחודי למכללה האקדמית גליל מערבי- שילוב של לימודים אקדמיים עם התנסות מעשית )פרקטיקום(.

• לימודי קרימינולוגיה פותחים דלתות לתעסוקה במוסדות ממשלתיים וארגונים ציבוריים.
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