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 לקרימינולוגיה החוג

 

 אפרת שהם' פרופ:  החוג תראש        

 אחראית אקדמית: ד"ר טל בן יעקב       

 

 חוגי חד בקרימינולוגיה - .B.A "בוגר" לתואר  לימודים כניתת         

 חוגי-דו מסלול בקרימינולוגיה .B.A -" בוגר" לתואר  לימודים תכנית         

 ואכיפת חוק )ללא תזה( בקרימינולוגיה  .M.A -תואר "מוסמך"         

 בקרימינולוגיה קלינית )עם תזה(  .M.A -תואר "מוסמך"         

 

 
 התוכנית מטרת

 

היא מעניקה  הלימודים היא ייחודית למכללה האקדמית אשקלון, והיא פרי הניסיון הרב שנצבר בשנים שעברו. כניתת

. אוניברסיטאות הטובות בארץ ובעולםלומדיה תשתית אקדמית איתנה לקראת לימודי המשך לתארים מתקדמים בל

 באכיפת חוק, בסטייה, בהתמכרויות, הלימודים מקיפה תחומים מגוונים הקשורים בהתנהגות עבריינית, כניתת

 .יהוי פלילי, בגילוי שקרים ועודבז  בשיקום,

 חוגי חד בקרימינולוגיה - .B.A "בוגר" לתואר  לימודים תכנית
 :'א בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות קדם

ציון 

 עובר 
 דרישה מקבילה דרישת קדם

 קורסי מבוא

   65 6 ת + מבוא לקרימינולוגיה ה

    4 מבוא לפסיכולוגיה

    4 מבוא לסוציולוגיה

    4 פסיכולוגיה חברתית

    6 ת + המבוא לסטטיסטיקה 

    2 מבוא למשפט

    4 כתיבה מדעית

 יצירה יהודיתקורסי 

    2 ספרות תלמודית

    4 תולדות ישראל בעת החדשה

 'ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה. פירוט מלא של החובות ראה ב. הלימודים הספציפית תתוכנינוסף לעמידה בדרישות המעבר של זאת 
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 ':ב בשנה הלימודים כניתת מבנה

 
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות קדם

ציון 

 עובר 
 דרישה מקבילה דרישת קדם

 קורסי ליבה

    4 החברה הישראלית

    4 ויקטימולוגיה

  ציון עובר במבוא לקרימינולוגיה  4 תורת הענישה

  ציון עובר במבוא לסטטיסטיקה  3 שיטות מחקר כמותיות

  ציון עובר במבוא לסטטיסטיקה  3 שיטות מחקר איכותניות

  ציון עובר במבוא למשפט  4 דיני עונשין

    2 אלימות במשפחה

    2 שימושי מחשב

    2 עבריינות מין

    2 התמכרויות

 אשכול אחד לבחירה *

 תפרופילאו – 1אשכול 

    2 פרופילאות

    2 הערכת מסוכנות

    2 חקירתיתסוגיות בפסיכולוגיה 

 מדע פורנסי -2אשכול 

    2 מבוא למדע פורנסי

    2 זיהוי ועדות ראיה

    2 חיפוש אמת וגילוי שקרים

 העשרה יצירה יהודית וקורסי קורסי

    2 מבוא למשפט עברי

    2 מבוא לפילוסופיה של המדע

 )מתוך רשימה שתתפרסם מדי שנה( בחירה בקרימינולוגיה סקור

ון עיוני אחד מתוך רשימה יסמינר

 שתתפרסם מדי שנה

ציון עובר בכל קורסי המבוא של   

 שנה א'

השתתפות במקביל בכל 

קורסי שנה ב' 

 בקרימינולוגיה

 , 'ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'ה אחייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנ על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה. פירוט מלא של החובות ראה ב. הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של זאת 
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 ':ג בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות קדם

ציון 

 עובר
 דרישה מקבילה דרישת קדם

 קורסי ליבה

  ון עובר במבוא לפסיכולוגיהצי  4 פסיכופתולוגיה

    4 סטייה חברתית

    2 פשיעה בישראל

    2 עבריינות נוער

    2 בתי סוהר

    2 מבוא לאכיפת חוק

    2 מערכות  תקון

 העשרה קורסי

    2 יסודות המשטר בישראל

 קורסי בחירה בקרימינולוגיה )מתוך רשימה שתתפרסם מדי שנה( 2

 סמינריונים**

נריון מחקרי  מתוך רשימה סמי

 מדי שנה םשתתפרס
4  

ציון עובר בכל קורסי הליבה של 

 שנה ב'
 

סמינריון התנסותי  מתוך רשימה 

 מדי שנה םשתתפרס
6  

ציון עובר בכל קורסי הליבה של 

 שנה ב'
 

 יצירה יהודיתקורסי 

    4 ספרות מקראית

 ,'ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'ר בהבעה עברית עד סוף שנה אחייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטו על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה. פירוט מלא של החובות ראה ב .הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של זאת 

 

 :הערות
 .בתוכנית הלימודיםייתכנו שינויים  -

 אלא אם נקבע אחרת. 60ציון  עובר בקורס הוא  -

 אחד מחקרי ואחד למידה התנסותית. -מינריונים **  יש להירשם לשני ס -

 

 


