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היקף שעות 2 :ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:
א .מטרות הקורס ותוצרי למידה:
מטרת קורס זה היא להקנות לסטודנטים ידע בנוגע למורכבויות של טיפול ושיקום במוסדות תקון
ודרכי ההתמודדות עם מורכבויות אלו .הסטודנטים יכירו את הגישות העיקריות לטיפול ושיקום
המתבצעות בישראל בתוך בית הסוהר ,במסגרות של חלופת מאסר ,בשירות מבחן וברשות לשיקום
האסיר ,וגישות הקיימות בספרות הבינלאומית .הגישה הכללית של הקורס הינה גישה הומאנית-
אנושית הרואה חשיבות ערכית ופרקטית בטיפוח כוחות ויכולות גם בקרב מי שביצע את הגרועים
שבמעשים.
ב .תוכן הקורס:
הקורס יעסוק במאפייניהם של עבריינים שונים ,בהבנת הגורמים הקרימנוגנים של עבירות מסוגים
שונים ,תיאור מסגרות תקון שונות והגישות השיקומיות הקיימות בהן ,ופירוט שיטות טיפול שונות
רלוונטיות.
השיעורים יתבססו על קריאה של חומרים לקראת כל הרצאה ,ודיונים על החומרים אשר יבוצעו
על ידי הסטודנטים.
ג .דרישות הקורס ומבנה הציון:
 .1נוכחות חובה לפחות ב 80% -מההרצאות (כולל מחלות) .כל היעדרות מעבר למותר תגרור
הורדת  5נקודות על כל היעדרות .איחורים ויציאה מוקדמת ייחשבו כהיעדרויות.
 .2מבחן מסכם – 100%

ביבליוגרפיה על פי נושאי הקורס
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