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סוגיות בפסיכוקרימינולוגיה
Psychocriminology: Basic Issues

73-382-01
שם המרצה :ד"ר ליאור כהן-רז
סוג הקורס :סדנה
שנת לימודים :תשפ"א
אתר הקורס באינטרנט:

סמסטר :ב'

היקף שעות 2 :ש"ס

מטרות הקורס:
סדנה סמסטריאלית ,במסגרת התכניות לקרימינולוגיה ולקרימינולוגיה עיונית ,המיועדת להניח תשתית מושגית
ותיאורטית למספר תחומים מרכזיים בהתהוות ובהתנהלות עבריינית וסוטה .זאת תוך התמקדות בנקודת מבט
פסיכולוגית ,אשר מעצם מהותה נגזרת התמקדות בעבריין ,בסוטה החברתי (האדם) ופחות בעשייה העבריינית
והסוטה עצמה (המעשה).
תוכן הקורס:
במסגרת הסדנה יידונו היבטים התנהגותיים ,רגשיים וקוגניטיביים והדינמיקה האינטגרטיבית ביניהם ,זאת בהתייחס
לסוגיות ב מספר תחומים מרכזיים בקרימינולוגיה של העבריין ,כגון :גורמים התפתחותיים ,גורמים הנעתיים ,תוקפנות
וריגוש ,הערכת חומרת עבירות ,שיפוט מוסרי ועוד.
מהלך השיעורים :הרצאות משולבות בקריאה מקדימה ובדיונים ביקורתיים בהיבטים שונים של התחום הנדון.
חובות הקורס:
דרישות קדם :אין.
חובות  /דרישות  /מטלות( :א) השתתפות עקבית ופעילה בשיעורים וקריאה תואמת של מקורות; (ב) הגשת עבודה
מסכמת.
מרכיבי הציון הסופי :הציון הסופי יבנה משקלול של שני מרכיבים אלה ( 30%ו 70%-בהתאמה).
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