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מטרות הקורס:
קורס בחירה לתלמידי התואר הראשון המיועד להציג היבטים אינטגרטיביים ,מנקודת מבט פסיכולוגית בעיקרה ,בין
סוגיות של התוקפנות (והאלימות) האנושית ,לבין סוגיות רלבנטיות של בריאות נפשית אך בעיקר של פתולוגיה נפשית
ואישיותית ,לבין מאפיינים ייחודיים של אנשים המעורבים בסטייה חברתית ובעשייה עבריינית.
תוכן הקורס:
הקורס יאפשר היכרות עיונית עם היבטים של הדינמיקה המורכבת בין מאפיינים פסיכולוגיים של התנהגויות של
תוקפנות ואלימות ,יסודות פסיכולוגים ופסיכיאטריים של הפרעות נפשיות ובעיקר אישיותיות (בדגש על האישיות
הנרציסיסטית ,הגבולית והאנטי-סוציאלית) ,וה"בחירה" החופשית או הכפויה בהתנהגויות סוטות חברתית .הדיונים
ילוו בניתוח דוגמאות מהחיים עצמם ובסרטים רלבנטיים.
מהלך השיעורים:
הצגת הנושאים האמורים לדיון מונחה וקבוצתי ,תוך הישענות על קריאה מוקדמת.
חובות הקורס:
דרישות קדם:
'תיאוריות בקרימינולוגיה'; ו'-מבוא לפסיכולוגיה'.
חובות  /דרישות  /מטלות:
הערכת התלמיד תישען על( :א) הגשת עבודה מסכמת; (ב) השתתפות מלאה ופעילה במהלך כל השיעורים.
עבודה על-ידי פרטים או זוגות.
מרכיבי הציון הסופי:
הציון הסופי יבנה משקלול של שני המרכיבים הנ"ל ( 70%ו 30%-בהתאמה ,אך ייתכנו שינויים).
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