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המחלקה לקרימינולוגיה
תאריך עדכון04/2020 :

 73-560-01ויקטימולוגיה
שם המרצה :ד"ר עדה יורמן
סוג הקורס :שיעור
שנת לימודים :תשפ"א

סמסטר :א

היקף שעות 2 :ש"ס

אתר הקורס באינטרנט:
א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
סקרי קורבנות ומחקרים אקדמיים הנוגעים להשפעת הפשע על הקורבן שינו את סדר היום הקרימינולוגי .הקורבנות
אשר היו בעבר בשולי המחקר הקרימינולוגי תופסים מקום מרכזי בשיח האקדמי והחברתי גם יחד .הקורבן עבר מסטטוס
של שחקן מישנה לסטטוס של שחקן מפתח בחברה בכלל ובמערכת הצדק הפלילי בפרט .הקורס נועד לערוך היכרות
עם מושגי היסוד בתחום הו ויקטימולוגיה תוך שילוב בין ההיבטים התיאורטיים הנוגעים להגדרת הקורבן ולסיווג
הקורבנות ובין מקומו של הקורבן במציאות חיינו.
ב .תוכן הקורס (רציונל ,נושאים):
הקורס יעסוק בסוגיות שונות בתחום חקר הקורבנות בהתאם למפורט בהמשך.
מהלך השיעורים :הרצאות פרונטליות תוך שימת דגש בדיון כיתתי.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור נושא השיעור
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