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א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
מטרה עיקרית:
היכרות מעמיקה עם שתי פרספקטיבות חדשות יחסית :הקרימינולוגיה החיובית והוויקטימולוגיה
החיובית ,ועם ההשלכות הפרקטיות והתיאורטיות שלהן.
מטרות ספציפיות:
הבנת הרקע והנחיצות לפרספקטיבה החיובית בקרימינולוגיה ,כולל בדיקת יחסי הגומלין בינה לבין
הפרספקטיבה המסורתית של הקרימינולוגיה;
הבנת הרקע והנחיצות לפרספקטיבה החיובית בוויקטימולוגיה ,כולל ייחודה ביחס לקרימינולוגיה
החיובית;
היכרות עם תיאוריות ופרקטיקה בקרימינולוגיה ובוויקטימולוגיה הקשורות לפרספקטיבה החיובית;
פיתוח חשיבה קרימינולוגית (וויקטימולוגית) ביקורתית וחיובית.

ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
הקרימינולוגיה החיובית היא מושג חדש יחסית שהגדיר פרספקטיבה אלטרנטיבית בתוך
הקרימינולוגיה המסורתית .במקביל ,הוויקטימולוגיה החיובית הגדירה פרספקטיבה משלימה בתוך
הוויקטימולוגיה הרחבה יותר .במסגרת הסמינריון נכיר את הפרספקטיבה החיובית והרקע
התיאורטי שהביא לפיתוחה .נבחן ביחד שיטות ליישום הרעיונות של הקרימינולוגיה
והוויקטימולוגיה החיוביות ונציג ממצאי מחקרים עדכניים שמחזקים טיעונים מרכזיים לגישות הללו,
כמו גם חשיבה ביקורתית כלפיהן .יחסי הגומלין בין הקרימינולוגיה והוויקטימולוגיה החיוביות לבין
הגישות המסורתיות יותר יסייעו לחדד את הבנת הענפים היותר חדשים בקרימינולוגיה
ובוויקטימולוגיה.
מבין נושאי הסמינריון:
הרקע התיאורטי להתפתחות הפרספקטיבה החיובית בקרימינולוגיה ובוויקטימולוגיה;
עקרונות היסוד של הפרספקטיבה החיובית – בין פסיכולוגיה חיובית לקרימינולוגיה וויקטימולוגיה
חיוביות;
תיאוריות של חדילה מפשיעה כמייצגות פרספקטיבה חיובית;
בית המשפט הטיפולי כמייצג קרימינולוגיה חיובית;
הוויקטימולוגיה של הקורבן כמייצגת ויקטימולוגיה חיובית;
מקרה בוחן :היחס החברתי לשימוש בסמים – אכיפה ,טיפול ומודל ההחלמה – אפשרויות ליישום
הקרימינולוגיה החיובית;
סוגיות של ענישה ושיקום בראי הקרימינולוגיה החיובית;
פרקטיקה הנובעת מהגישה החיובית;
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מגבלות של הפרספקטיבה החיובית;
מקרימינולוגיה חיובית לקרימינולוגיה רוחנית.

מהלך השיעורים:
השיעורים יתחלקו לשלושה סוגים בהתאם להתקדמות הסמינריון במהלך השנה – שיעורים
פרונטליים ,פגישות אישיות מעמיקות ושיעורים פרונטליים בהם התלמידים מציגים עבודה אישית.
השיעורים הפרונטליים ״הרגילים״ ישלבו הצגת נושא עם דיון כיתתי עליו .בחלק מהם יגיעו מרצים
אורחים שיציגו מחקר או יישום רלבנטי לקרימינולוגיה החיובית.
סמסטר ראשון:
שבעת השיעורים הראשונים  -שיעורים פרונטליים ובהם נדון בנושאי הסמינריון כפי שהוצגו לעיל.
התלמידים יתבקשו לקרוא בחומר התיאורטי לפני השיעורים על מנת שנוכל לקיים דיונים פוריים
במהלכם .בנוסף ,בשעורים אלו נלמד יסודות בכתיבה אקדמית ,תוך הבחנה בין סוגי כתיבה שונים
(תיאורטית ,קלינית ,מחקרית) ותוך הבחנה בין מקורות מידע שונים ואיכות שונה של מקורות.
באחד השיעורים הללו נעבור ביחד על נושאים להעמקה אישית של התלמידים ,לפי חלוקה
לקבוצות עבודה ,וכל קבוצה תבחר בנושא רלבנטי.
שעורים  8-13בסמסטר א׳  -מפגשים אישיים בהם נדון בנושאים האישיים.
השיעור האחרון של סמסטר א׳ – שיעור פרונטלי בו לפי קבוצות יציגו התלמידים באופן ביקורתי
מאמר ששייך לנושא האישי שלהם בו הם מתעמקים.
סמסטר שני:
שיעור ראשון – שיעור פרונטלי בו נדון באחד מנושאי הקורס הרלבנטיים.
שיעורים  - 2-6נקיים מפגשים אישיים בהם יציגו התלמידים את התקדמותם בעבודה האישית.
שיעורים  – 7-10התלמידים יציגו בכיתה את הנושאים האישיים במתכונת של הצגה בכנס אקדמי.
שיעורים  12ואילך – שיעורים פרונטליים בהם נדון בנושאי הקורס הרלבנטיים.

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
תיאוריות בקרימינולוגיה ,תורת הענישה א׳  +ב׳ ,דיני עונשין

חובות  /דרישות  /מטלות:
השתתפות בשיעורים הפרונטליים ופגישות אישיות מעת לעת;
הצגה בכיתה של נושא;
כתיבת עבודה סמינריונית בנושא שנבחר.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
ציון מספרי שיינתן על העבודה עם שקלול מרכיבים של השתתפות בשיעורים והצגת הנושא
בכיתה.
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