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שם המרצה :פרופ .סופי וולש
שנת לימודים :תשפ"א

סוג הקורס :קורס חובה
סמסטר :א'

היקף שעות 2 :ש"ס

א .מטרות ותוכן הקורס:
בקורס נלמד על היבטים תיאורטיים ומחקריים של התופעה של עבריינות נוער בישראל ועולם .בקורס
נבחן נושאים כגון :עד כמה עבריינות נוער היא תופעה התפתחותית ועד כמה היא מנבאת קריירה
עבריינית? איזה פרספקטיבות תיאורטיות עוזרות לנו להבין את התופעה? אלימות נוער -מנבאים,
מאפיינים והשלכות; הבדלי מגדר בעבריינות נוער; מה מנבא עבריינות נוער? כנופיות ופשיעה
קבוצתית; מה מקומם של חברים עבריינים בעבריינות נוער?
ב .תוכן הקורס:
מהלך השיעורים :הקורס מורכב מהרצאות שכוללות מצגות ,קריאת מאמרים וסרטים שנוגעים
בנושאי הקורס .הקורס מבוסס על קריאה שוטפת והשתתפות פעילה של המשתתפים בקורס.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא השיעור
מס'
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 שיקום ומנבאים לעבריינות נוער,סיכום

12

: חובות הקורס.ג
)נוכחות חובה (לאפשר לגשת למבחן
)100%( מבחן
 ראה למעלה: ביבליוגרפיה.ד

2

