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שם המרצה :ד"ר ליאור כהן-רז
סוג הקורס :קורס חובה
שנת לימודים :תשפ"א
אתר הקורס באינטרנט:

סמסטר :ב'

היקף שעות 2 :ש"ס

מטרות הקורס:
קורס חובה לתלמידי השנה הראשונה ,במסגרת תואר ראשון מורחב בקרימינולוגיה ,המיועד להקנות ידע בסיסי
במושגים וסוגיות יסוד בנושא של גורמים והסברים התפתחותיים ב life-course -של עבריינים או אלה העוברים על
החוק (אוכלוסיות פורנסיות) .הקורס יותאם ללימודי היסוד בקרימינולוגיה ובפסיכולוגיה.
תוכן הקורס:
הקורס עוסק בתרומתם של הסברים התפתחותיים להבנת סטייה חברתית ,קשיים הסתגלותיים ,עבריינות ,ועבריינים.
זאת מנקודת מבט אינטגרטיבית אשר תשלב היבטים ביולוגיים ,ובמיוחד פסיכולוגיים וחברתיים מחד ,והיבטים מצביים-
סביבתיים אך גם אישיותיים ,מאידך .ייבחנו גורמים מעצבים משמעותיים (אישיים אנדוגניים ,משפחתיים וחברתיים)
בהתפתחות בריאה ומסתגלת ובהתפתחות אבנורמלית (התנהגותית ופסיכולוגית) ,זאת תוך התייחסות דיפרנציאלית
לביטויים לקויים של הסתגלות בינקות ,בילדות ,בהתבגרות ובבגרות .יינתנו דגשים על היבטים של תוקפנות ואלימות,
וויסות רגשות בעלי חשיבות סוציאלית ,פסיכופאתיות ואנטי-סוציאליות ,אמפתיה ושיפוט מוסרי.
מהלך השיעורים :שילוב בין קריאה מלווה ,הוראה פרונטלית ודיונים כיתתיים.
חובות הקורס:
דרישות קדם' :תיאוריות בקרימינולוגיה' ו'מבוא לפסיכולוגיה' (סמסטר א' בתשפ"א).
חובות  /דרישות  /מטלות( :א) נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים; (ב) קריאה מונחית לקראת כל שיעור;
ו( -ג) עבודה אישית.
מרכיבי הציון הסופי :הציון הסופי יבנה משקלול של סעיפים א' וג' ( ,25%ו 75%-בהתאמה).
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