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א .מטרות הקורס:

הקורס נועד לאפשר למשתתפיו היכרות עם תחום אכיפת החוק הפלילי ,העוסק
בטיפול בחשודים ,נאשמים ועבריינים בחברה .הקורס יבחן גישות קרימינולוגיות
תיאורטיות מרכזיות ומושגי יסוד בסיסיים .בחלק המרכזי של הקורס ,הדיון
יתמקד בסוגיות קרימינולוגיות מרכזיות ועכשוויות ,הניצבות בימנו בפני מערכות
אכיפת החוק בחברות הדמוקרטיות ,לרבות בישראל ,והקשורות הן להיבטים
שונים של ההליך הפלילי ,השלכותיו ותוצאותיו ,והן לתפקוד מרכיביה השונים
של המערכת.
ב .תוכן הקורס:
* תובע ,שיקולים והחלטות
* סנגור ,פרטי מול ציבורי
* החלטות טרום משפטיות :עסקאות טיעון
* המשפט הפלילי
* שופטים ומבנה מערכת בתי המשפט
* חבר מושבעים והנחיות לשופטים
* גזר הדין :שוויון או אפליה על רקע גזע
* גזר הדין :שוויון או אפליה על רקע מין
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* .ענישה פלילית וסופיות הדיון במשפט הישראלי
* תיקון 113
* כלל סופיות הדיון והחריגים לו :ערעור ,דיון נוסף ,משפט חוזר וחנינה
מהלך השיעורים :הרצאה פרונטלית תוך הפניה ושימוש בחוק העונשין ובפסיקות שונות
של בתי המשפט בישראל.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
אין באפשרותי לפרט תוכן כל שיעור ושיעור .השיעורים כוללים את החומר המפורט בפסקה
ב' לעיל.
ג .חובות הקורס :בחינה מסכמת
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות:
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר) 100% :עפ"י הבחינה.

ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
פסקי הדין והמאמרים הנלמדים במהלך הסמסטר.
חומר מחייב למבחנים :פסקי הדין והמאמרים הנלמדים בכיתה במהלך השיעורים.
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