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סוג הקורס :סמינר
שנת לימודים :תשפ"א

סמסטר :ב

היקף שעות 2 :ש"ס

א .מטרות הקורס:
הקורס נועד לבחון את המושג פשעי מדינה במרחב התיאורטי ובמרחב הגלובלי והמקומי.
ב .תוכן הקורס:
המחקר הקרימינולוגי המסורתי התמקד בפשעים המבוצעים על ידי יחידים או קבוצות ואלה כללו בעיקר :פשעי רחוב,
עבירות אלימות ,עבירות רכוש ,עבריינות צווארון לבן ,עבירות מין ועוד .בעשורים האחרונים החלה הקרימינולוגיה לעסוק
בקטגורית פשעים נוספת ,פשעי מדינה .קטגוריה זו צמחה מתוך מודעות גוברת והולכת לחשיבותן של זכויות אדם
והכרה בכוחה הבלתי מוגבל כמעט של המדינה המודרנית .במהלך הקורס נבחן היבטים תיאורטיים של פשעי המדינה
תוך התמקדות בדוגמאות מהעולם המערבי .
מהלך השיעורים:
הרצאות פרונטאליות תוך שימת דגש על דיון עם הסטודנטים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
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