המחלקה לקרימינולוגיה

תאריך עדכון17.7.20 :

שם ומספר הקורס :עבריינות וסטיות מיניות 73-367-01
שם המרצה :פרופ' יעל אידיסיס

סוג הקורס :הרצאה
שנת לימודים :תשפ"א

היקף שעות 2 :ש"ס

סמסטר :א

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
הקורס נועד להקנות ידע והבנה בנוגע לפנומנולוגיה ולאטיולוגיה של עבירות מין וסטיות מין ,זאת למול מיניות
בריאה על כל מרכיביה .כן נועד הקורס להתחקות אחר עולמם הפנימי של עברייני מין וסוטי מין ,להתוודע לדפוסי
החשיבה ,דרכי התכנון והפעולה שלהם (מעגל הפגיעה) .יידונו גם יחסי תוקף -קורבן ,כפי שהם משתקפים באירוע
הפגיעה ,בטיפול ,בחקירה ובמשפט ,וכן סוגיות של פיקוח על עברייני מין.

ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)

מהלך השיעורים:
בכל שיעור יוצג נושא מהיבט תיאורטי ואמפירי .יוצגו חומרים מעבודה טיפולית קבוצתית או פרטנית עם פוגעים
מינית לצורך הבהרה והמחשה
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס'
השיעור
2-1

קריאה נדרשת

נושא השיעור
עבירות מין וסטיות מיניות ומיניות בריאה

3

הדינמיקה של הפרברסיה ומקומה של
התקשרות בהתפתחות סטיות מיניות ועבירות
מין
פדופיליה וניצול מיני של קטינים

5

אונס

6

גילוי עריות

4

הערות

פריט 4

פריט 5
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סרט :מעבר לאהבה

7

עיוותי חשיבה של פוגעים מינית

8

מיומנויות אמפתיה בקרב עברייני מין וסוטי
מין
מעגל הפגיעה של עברייני מין וסוטי מין

10

חוק חובת דיווח

11

רצדביזם מיני ומודלים להתערבות
RNR, RP, Good Lives, Model

12

הפיקוח על עברייני מין

13

יחסי תוקף קורבן וסוגיות הקשורות לעדות

14

תפיסת הקורבן והאשמת הקורבן

9

פריטים  3ו8-
פריט 2

הרצאת אורח
פריטים 6 ,1
ו10-
פריט 7

פריט 9

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1השתתפות פעילה בשיעורים
 .2הגשת עבודה (ניתן בזוגות).
הוראות בנוגע לעבודה:
ניתן לקחת תיאור מקרה שפורסם בעיתונות ולנתח אותו מהיבט מסוים (לדוגמא טיפולוגיה ,או אטיולוגיה) .ניתן
לקחת נושא תיאורטי ולסקור אותו ,לדוגמה :אונס גברים; פדפיליה בקרב נשים; אונס קבוצתי .ניתן לבחון
בפרוטוקול של בית המשפט את הטיעונים הנשמעים ביחס לתוקף.
ניתן להתייעץ עם המרצה בנוגע לנושא ולקבל הכוונה.
העבודה יכולה להיות בהיקף של  10-7עמודים (אפשר גם יותר) ,
הכתיבה צריכה להיות אקדמית ומעוגנת במקורות.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
ציון מספרי
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)רשות/ (חובה: ביבליוגרפיה.ד

:) וספרי עזר נוספיםtextbooks( ספרי הלימוד
פרק מספר/שם המאמר
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