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 קרימינולוגיה עיונית 

 

 ,הקרימינולוגיה  של שונים בתחומים נרחב אורטיית ידע לתלמידים להקנות נועדה עיונית לקרימינולוגיה התוכנית

 עבריינות, עבירה קורבנות, חברתי פיקוח, ציבור אישי של עבריינות, ותרבות משפט: ובהם מגוונים תכנים  הצגת  תוך

  בניתוח הוא זו תוכנית של ייחודה. ועוד  וסטייה תקשורת, מדינה פשעי, לבן צווארון עבריינות, נוער עבריינות, מין

 . פסיכולוגיות, משפטיות, סוציולוגיות: שונות מבט נקודות הצגת תוךמ ,הקרימינולוגיה מתחום סוגיות

 תוכנית. עיונית בקרימינולוגיה שני ולתואר במשפטים ראשון לתואר משולבת תוכנית  נוסדה פ"תש הלימודים שנתב

 - למשפטים בפקולטה ללימודיהם במקביל -ללמוד  משפטים לתלמידי לאפשר ומטרתה, וחדשנית חדשה היא זו

 שכן ,טבעיאך  הוא וקרימינולוגיה משפטים בין הקשר. עיונית לקרימינולוגיה כניתובת תיזה ללאבמסלול  שני תוארל

 ובתגובה הסוטה ההתנהגות בהסבר עוסקים הקרימינולוגיה ולימודי ובמשפט בחוק מתמקדים המשפטים לימודי

 והמשפטים הקרימינולוגיה לימודי של שילוב כך ומשום זה את זה משלימים אלה תחומים. זו להתנהגות החברתית

 .דעת ומרחיב מדויק שילוב הוא

.  והמשפט הסוציולוגיה מתחום מרצים מארחים אנושבו  חודשי סמינר התוכנית במסגרת מתקיים שנים מספר מזה 

 שמואל השופט כבוד, דורנר דליה( בדימוס) העליון המשפט בית שופטת כבוד עם המרצים האורחים עד כה נמנים

 סוזי' פרופ, כהן דודי( בדימוס) ניצב-רב לשעבר המשטרה ל"מפכ, אביב בתל הקהילתי המשפט בית שופט ,מלמד

 אשירה ניצב-תת, תרצה נווה הסוהר בית מפקדת ,פרידמן שרה( בדימוס) גונדר-תת, חוקתי למשפט מומחית ,נבות

 .ועוד משפטית לרפואה המכון מנהל ,קוגל חן ר"ד ,במשטרה הפלילי הזיהוי מעבדת ראש ,זמיר

 . העליון המשפט ביתבו הקהילתי המשפט בית: בסיורים שני לפחות יתקיימו הלימודים במרוצת

 

 הלימודים כניתות

 .רביעי בימי מתקיימים הלימודים

 שעות שנתיות. 18 עד של בהיקף היא הלימודים כניתות

(, קרימינולוגיה לימודי שאינם) האוניברסיטאיים הלימודים חובותנדרשים הסטודנטים למלא את  כןכמו 

 .האוניברסיטה באתר למצוא אפשר פירוט. ואנגלית יהדות :כגון

  .תיזה ללא מסלול, כלומר בלבד ב במסלול יתקיימו הלימודים

 המחלקה לקרימינולוגיה
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 בקרימינולוגיה ראשון תואר בוגרי שאינם לסטודנטים השלמה קורסי

עות שנתיות: ש 6 בהיקף השלמה קורסי ללמוד יידרשו בקרימינולוגיה ראשון תואר בוגרי שאינם סטודנטים

 )הקורסים הללו מתקיימים בימי ראשון(:

 (שנתי) בקרימינולוגיה תיאוריות

 ( א סמסטר) א הענישה תורת

 (ב סמסטר) ב הענישה תורת

 (א סמסטר)  עונשין דיני

 (ב סמסטר)  הפלילית לאחריות סייגים

 לפחות 82 של בציון ההשלמה קורסי את לסיים יש ללימודים הראשונה השנה בתום

   

 הקבלה תנאי

 בתחומים ראשון תואר סמך על להתקבל גם אפשר .בקרימינולוגיה ראשון תואר

   .האישי לרקע המותאמות השלמה לדרישות בכפוף ,אחרים

  .הראשון התואר בלימודי 80  לפחות של ממוצע ציון 

  .המחלקה אתרב למצוא אפשר הטופס את. למגמה המועמד התאמת אודותעל  אקדמיות המלצות שתי 

    .זהות תעודת וצילום חיים קורות

 .אישי בראיון השתתפות

  

 

 

 

 


