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א .מטרות הקורס ותוצרי למידה:
במסגרת הסמינריון יבצעו הסטודנטים מחקר ,בליווי ובהנחיית המרצה ,בנושא של רמייה על ידי חשודים ,מתלוננים
ועדים בחקירות משטרה או בבתי משפט.
הסטודנטים בסמינריון יתנסו בכל השלבים של חקירה מדעית ובתוך כך יילמדו:
 לנסח שאלות והשערות המחקר
 לבחור מתודה מתאימה ולתכנן מערך המחקר
 לאסוף נתונים ולעבד אותם
 לכתוב דו"ח מחקר בפורמט של מאמר מדעי
ב .תוכן הקורס ומהלך השיעורים:
השיעורים הראשונים של סמסטר א' יוקדשו לדיון בספרות המדעית העדכנית ובשיטות המחקר המקובלות בתחום,
ולמתן הנחיות לגבי ביצוע המחקר וכתיבת העבודה .במחצית השנייה של הסמסטר יגבשו הסטודנטים הצעת מחקר,
בהנחיית המרצה.
במחצית הראשונה של סמסטר ב' יציגו הסטודנטים בכיתה את עבודת המחקר שלהם ,על מנת לקבל משוב ואישור
סופי .במחצית השנייה של הסמסטר יעסקו הסטודנטים בהרצת המחקר ובעיבוד נתוניו לקראת הגשת דו"ח המחקר
הסופי.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
נושא השיעור
מס'
השיעור
הקדמה והנחיות כלליות לגבי דרישות הסמינריון
1
רמייה במישור הפלילי – סקירה
2-4
מבנה דו"ח מחקר בפורמט של מאמר מדעי
5
פגישות הנחיה אישיות עם צוותי המחקר
6-15
הצגת המחקרים בכיתה על ידי הסטודנטים
16-22
פגישות הנחיה אישיות עם צוותי המחקר
23-27
פגישת סיכום
28
ג .דרישות קדם:
קורסי המבוא בסטטיסטיקה ,שיטות מחקר ועיבוד נתונים באמצעות תוכנת SPSS
ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
א .נוכחות מלאה בשיעורים ובמפגשים
בסמינריון זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים .תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות בסמסטר ללא סיבה מוצדקת לא
יורשה להגיש עבודה ,ולא יקבל ציון בקורס.
ב .הצגת המחקר בפני הכיתה
ג .הגשת דו"ח מחקר סופי בפורמט של מאמר מדעי בסוף שנת הלימודים (התאריך המדויק יימסר בכיתה).
הציון הסופי בקורס יורכב מ :השתתפות פעילה ,מילוי מטלות הקורס והצגת העבודה בכיתה ( )15%והערכת איכות
דו"ח המחקר (.)85%
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