המחלקה לקרימינולוגיה
התוכנית לקרימינולוגיה בלימודי תואר שני
תוכנית זו ,המכוונת להענקת ידע תיאורטי מעמיק במדע הקרימינולוגיה לכל רוחבו ,מוצעת
במסלול עם תזה וללא תזה ,עם אפשרות להתמחות ספציפית במגמה "תשאול בחקירה פלילית".
החקירה הפלילית היא תחום עניין מרכזי בקרימינולוגיה ,והתשאול הפרונטלי נמצא בליבת
החקירה .הלימודים במגמה "תשאול וחקירה פלילית" של תוכנית קרימינולוגיה מקנים ללומדים
בה התמחות ספציפית בתחום ייחודי זה ,ומעניקים להם ידע תיאורטי ויישומי מעמיק לגבי הפקת
מידע והערכת מידע ,שני הרכיבים המרכזיים של התשאול .במסגרת הלימודים במגמה ,נחשפים
הסטודנטים לכלים ולטכניקות עדכניים ומבוססי ראיות ( )Evidence-basedלאיסוף ולהערכה של
מידע בחקירת חשודים ,מתלוננים ,עדים וקורבנות ,וכן לאבחון שקרים ,לביסוס אמיתות וליישומי
פרופילאות .הלימודים בתוכנית מקנים מעטפת תיאורטית של תחומי הידע העומדים בבסיס רכיבי
התשאול ,כגון חקר האישיות ,זיכרון יישומי ותהליכי קבלת החלטות .תוכנית הלימודים של
המגמה משלבת את גוף הידע שנצבר בספרות המדעית עם גוף הידע מבוסס הניסיון של השטח,
ובכך מקנה פרספקטיבה שלמה על התחום.
במחלקה לקרימינולוגיה מתקיים מחקר אינטנסיבי בנושא התשאול בחקירה הפלילית ,תוך
שיתופי פעולה בינלאומיים רציפים עם מעבדות המחקר המובילות בעולם .מגמת הלימוד תאפשר
לסטודנטים לתארים מתקדמים במחלקה לקרימינולוגיה להשתלב במחקר ולפתח קריירה
אקדמית בתחום זה.
הלימודים במגמה "תשאול בחקירה פלילית" מתקיימים במסלול עם תזה וללא תזה ,ובכך
מתאימים הן למבקשים לעסוק במחקר בתחום והן למבקשים לעסוק בפועל בחקירות פרונטאליות
במשטרה ובגופים בטחונים נוספים ,וכן במגזר הציבורי והפרטי.

הכשרה מחקרית ייחודית ועתודה אקדמית במסלול עם תזה
במסלול עם תזה בתוכנית קרימינולוגיה אנו מכשירים את הסטודנטים לעיסוק במחקר בתחום
הרחב של מדע הקרימינולוגיה (ללומדים בתוכנית קרימינולוגיה ,אך לא במגמת תשאול בחקירה
פלילית) ,או ספציפית בתחום ה"תשאול בחקירה הפלילית" (ללומדים בתוכנית קרימינולוגיה
במגמת תשאול בחקירה פלילית) .הסטודנטים רוכשים כלים ומיומנויות אקדמיות (כגון,
פרזנטציות בכנסים ,כתיבת מאמרים ובקשות למימון מחקר) ,פיתוח חשיבה ,מצוינות ויצירתיות
אקדמית שיאפשרו תכנון וניהול מחקר עצמאי ,חדשני ובעל חשיבות תיאורטית או יישומית.
סטודנטים מצטיינים יכולים להשתלב בלימודים לדוקטורט במסלול הישיר או המשולב במחלקה.

מסלול ישיר לדוקטורט במסגרת המסלול עם תזה
המסלול הישיר לדוקטורט מתקיים במסגרת התוכנית קרימינולוגיה עם תזה לתואר שני ,ומיועד
לבוגרים מצטיינים של תואר ראשון בקרימינולוגיה ,אשר מעוניינים להמשיך ברצף לקראת לימודי
דוקטורט ,ואשר המחלקה לקרימינולוגיה רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודים לתואר שלישי.
המסלול הישיר לדוקטורט פתוח בפני בוגרי תואר ראשון בקרימינולוגיה אשר טרם חלפו שנתיים
מאז סיימו את התואר הראשון ,ואשר השיגו ממוצע של  90מעלה הן בציון התואר הכללי והן
ספציפית בלימודי הקרימינולוגיה.
פרטים אודות המסלול הישיר לדוקטורטhttps://criminology.biu.ac.il/node/515 :

מסלול משולב לדוקטורט במסגרת המסלול עם תזה
סטודנטים מצטיינים יוכלו להגיש מועמדות למסלול המשולב לדוקטורט בתום השנה הראשונה
ללימודי התואר השני בתוכנית .המסלול המשולב יהיה פתוח בפני תלמידים אשר ממוצע התואר
הראשון שלהם ,כמו גם הממוצע שהשיגו בקורסי השנה הראשונה לתואר השני ,הוא  90ומעלה.
פרטים אודות המסלול המשולב לדוקטורטhttps://criminology.biu.ac.il/node/516 :

מסגרת הלימודים
משך הלימודים :שנתיים.
הלימודים מתקיימים :יום בשבוע בקמפוס (יום רביעי).
בתוכנית זו קיימים ארבעה מסלולי לימוד:
✓ תוכנית קרימינולוגיה עם תזה ,בהיקף  24נ"ז ( 12ש"ש)
✓ תוכנית קרימינולוגיה בלי תזה ,בהיקף  36נ"ז ( 18ש"ש)
✓ תוכנית קרימינולוגיה עם תזה במגמת "תשאול בחקירה פלילית" ,בהיקף  24נ"ז ( 12ש"ש)
✓ תוכנית קרימינולוגיה בלי תזה במגמת "תשאול בחקירה פלילית" ,בהיקף  36נ"ז ( 18ש"ש)

חובות נוספים
יש למלא את חובות הלימודים האוניברסיטאיים (שאינם לימודי קרימינולוגיה) ,כגון :יהדות
ואנגלית .פירוט ניתן למצוא באתר האוניברסיטה.
קורסי השלמה עבור מי שלא למדו קרימינולוגיה בתואר ראשון
בעלי תואר ראשון במקצוע שאינו קרימינולוגיה יתבקשו ללמוד בשנתם הראשונה ללימודי התואר
השני ,את הקורסים הבאים (כל הקורסים מרוכזים ביום ראשון):
שם הקורס
תיאוריות בקרימינולוגיה

מספר הקורס
73-100-01

מספר שעות שנתיות (ש"ש)
2

תורת הענישה :איפיוני הענישה הפלילית

73-112-01

1

תורת הענישה :דרכי הענישה הפלילית

73-113-01

1

הסייגים לאחריות הפלילית

73-115-01

1

דיני עונשין

73-116-01

1

הערות:
 יישקל מתן פטור למי שלמדו קורס זה או אחר. יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה לתואר ,בממוצע של  85לפחות במסלול עםתזה ובממוצע של  82לפחות במסלול ללא תזה ,כתנאי להמשך הלימודים.
 בעלי תואר ראשון שלימודיהם לא כללו קורסים מתודולוגיים ,והמעוניינים ללמוד במסלולעם תזה ,יחויבו בקורסי השלמה נוספים.

תנאי קבלה
א.
ב.
ג.
ד.

תואר ראשון בקרימינולוגיה .ניתן להתקבל גם על סמך תואר ראשון בתחומים אחרים,
בכפוף לדרישות ההשלמה.
ציון ממוצע של  85לפחות בלימודי התואר הראשון במסלול עם תזה וציון ממוצע של 82
לפחות בלימודי התואר הראשון במסלול ללא תזה.
שתי חוות דעת אקדמיות המעידות על התאמת המועמד לתוכנית .הממליצים ימלאו את
טופס חוות הדעת הנמצא כאן ,והוא יישלח אוטומטית למזכירות המחלקה.
השתתפות בראיון מקדים.

סגל ההוראה ומערכת השעות
בתוכנית לקרימינולוגיה מלמדים רבים מחברי הסגל של המחלקה ,וכך הסטודנטים נחשפים
לחוקרים בתחומים שונים .קורסי הליבה של המגמה "תשאול בחקירה פלילית" (הפקת מידע
בחקירה פלילית ,ו -הערכת מידע בחקירה פלילית) מועברים על ידי ראש התוכנית  -פרופ' גלית
נהרי ,מומחית בתשאול ,רמייה וגילוי שקרים .בשני קורסי הליבה ,משולבים מומחים מהשטח
כמרצים אורחים .בכך ,נחשפים הסטודנטים לתיאוריות וכלים מדעיים בהקשר של המציאות בה
הם מיושמים .בנוסף על אלה ,פרופ' יוסי גליקסון המומחה בחקר האישיות ,ילמד קורס העוסק
בפרופילים אישיותיים ,פרופ' סופי וולש תלמד סדנה לגבי הפסיכולוגיה של הקשר התשאולי בין
הנחקר לחוקר ,ד"ר נטלי קליין-סלה תלמד קורס העוסק בסוגיות של זכרון יישומי הרלוונטיות
לחקירה ,ד"ר רותם לשם תלמד על הקשבה אקטיבית ,ועוד.
מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב

יצירת קשר
-

לשאלות בתחום המנהלתי ניתן לפנות למזכירות המחלקה לקרימינולוגיה בטלפון 03-5318221 :או
בדוא"לcriminology.ma@biu.ac.il :

-

לשאלות בתחום האקדמי ניתן לפנות לראש התוכנית ,פרופ' גלית נהרי ,בדוא"ל:
galit.nahari@biu.ac.il

