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בקרימינולוגיה
מסלול דו חוגי

המכון לקרימינולוגיה

תכנית לימודים לבוגר

המכון לקרימינולוגיה של האוניברסיטה העברית נוסד בפקולטה למשפטים,
בשנת  ,1959על ידי פרופ' ישראל דרפקין .הלימודים במכון החלו כעבור שנה,
בתכנית ראשונה מסוגה בארץ ושנייה מסוגה בעולם כולו .בתחילה הלימודים היו
לימודי תעודה בלבד ,בהמשך לימודים לתואר שני ושלישי וכיום מעניק המכון גם
תואר בוגר בקרימינולוגיה במסלול דו חוגי.

מדע הקרימינולוגיה התעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי
(אינטרדיסציפלינרי) עתיר ידע ,המשיק לתחומים שונים כמו משפטים ,מדעי
החברה ,חינוך ,מדעי הרוח ,מדעי הטבע ,עבודה סוציאלית ואחרים .רב-
תחומיות זו מחייבת הכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושיטות מחקר
מורכבות וחדשות.

מטרת המכון היא לקדם את מדע הקרימינולוגיה בדרכים הבאות:

התכנית ,המציגה את ההתפתחויות החדשניות ביותר בתחום הקרימינולוגיה,
כוללת עיסוק בקשת רחבה של תחומים קרימינולוגיים כגון :עבריינות ,קורבנות,
פשעי מדינה ,נשים ופשיעה ,תגובת המערכות החברתיות לעבריינות ,משפט
וחברה ,קרימינולוגיה ניסויית ,יעילות תכניות לשיקום עבריינים ,פשעי צווארון
לבן ,פשיעה ומקום ושיטור ב"נקודות חמות" ,שיטור טרור ,יחסי משטרה-קהילה,
לגיטימיות המשטרה ,מערכות כליאה ,מדע פורנזי ,זיהוי פלילי ועוד.

-

הוראת תיאוריות על פשיעה וענישה;
ייזום וביצוע מחקרים בתחומי הקרימינולוגיה ומערכת אכיפת החוק;
העשרת הידע של מעצבי המדיניות הציבורית ובעלי מקצוע בתחום
הטיפול והמאבק בפשיעה;

כיום המכון נמנה עם טובי המוסדות לקרימינולוגיה בעולם ,חוקריו נמצאים
בקדמת המחקר המקומי והבין לאומי ,והוא נושא את דגל המצוינות האקדמית
של האוניברסיטה העברית .לאור חזון הרב תחומיות של האוניברסיטה העברית
המכון פועל לקידום שיתופי פעולה עם פקולטות שונות בתחומים בעלי נקודות
השקה עם מדע הקרימינולוגיה.
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התכנית חושפת סטודנטים/ות למגוון נושאים תיאורטיים ,מחקריים ומעשיים
הקשורים לפשיעה ,מקרבת את העובדים/ות בתחום הרחב של מערכת אכיפת
החוק לעשייה אקדמית בתחום הקרימינולוגיה ומעשירה אותם בידע וביכולת
לתרגם ממצאי מחקרים לעשייה יעילה והוגנת יותר בשטח ,כזו שמפיקה את
המרב מהמשאבים הציבוריים שעומדים לרשות מערכת אכיפת החוק .התכנית
בונה בסיס לחוקרים קרימינולוגים מצטיינים ומספקת להם ידע וכלים לפיתוח
מחקר קרימינולוגי בסטנדרטים בינלאומיים.
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המסלול הדו חוגי:
ייחודו של תחום הקרימינולוגיה הוא בממשק הטבעי שלו עם תחומי ידע רבים
ומגוונים ,ומכאן היתרון שבתכנית דו-חוגית ללימודי בוגר .כתחום רב תחומי,
נושקים המחקר והעשייה הקרימינולוגית ,בין היתר ,לתחום המשפטים (למשפט
הפלילי המהותי ,לפרוצדורה פלילית ולמחקר משפטי אמפירי) ,לפסיכולוגיה
ולסוציולוגיה (המסייעים בזיהוי הגורמים לעבריינות והתגובות החברתיות לה),
לגיאוגרפיה (למשל ,הקשר שבין פשיעה למקום) ,לעבודה סוציאלית (העוסקת
בתשתית העלולה להוליד התנהגות עבריינית ובטיפול בה) ,למדעי המחשב
(למשל ,פשיעה ופיקוח חברתי באינטרנט) ,למדעים המדויקים כגון כימיה (טיפול
בזירת עבירה והשפעת כלים פורנזיים על עבודת השיטור) ,ואפילו למדעי הרוח
(אספקטים מוסריים של ההתנהגות העבריינית ,כמו האחריות למעשים והעונש
הראוי) .האוניברסיטה העברית מכירה בחשיבות שברב תחומיות ומציעה מגוון
רחב של מסלולי לימוד בחוגים שונים הרלוונטיים באופן זה או אחר ללימודי
הקרימינולוגיה ויסייעו בהעשרתם .בד בבד ,יתרמו לימודי הקרימינולוגיה
ללימודי הסטודנטים/יות בחוג הנוסף ע"י מתן עושר תיאורטי וכלים אמפיריים.

מבנה תכנית הלימודים:
הלימודים בתכנית אורכים שלוש שנים ,וכוללים קורסי חובה ,קורסי בחירה
וסמינרים ,בהיקף של  58/56נ"ז.
תלמיד המסיים את חוק לימודיו מקבל תואר בוגר בקרימינולוגיה ()B.A.
שנה
א

ב

ג

נקודות זכות
קורסי חובה
מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה -סוציולוגיה 2
מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה -פסיכולוגיה 2
2
מושגי יסוד במשפט הפלילי
2
סדר דין פלילי ודיני ראיות
2
מבוא למערכת אכיפת החוק
2
קרימינולוגיה וזכויות אדם
2
אוריינות אקדמית
6
מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה
4
מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה
2
שיטות מחקר בקרימינולוגיה
2
תיאוריות בסיסיות בקרימינולוגיה
2
מבוא למשפט וחברה
2
דפוסים ומגמות בפשיעה בישראל
2
יסודות המדע הפורנזי לקרימינולוגים
2
טיפול ושיקום עבריינים
6
פרו סמינר
8
סמינר מחקרי
6/8
קורסי בחירה*

						

סה"כ  56/58נ"ז

יש ללמוד במהלך התואר קורסי בחירה בהיקף של  6/8נ"ז ,בכדי להשלים ל60 -
נקודות זכות.
בנוסף על התלמידים ללמוד בתוכנית "אבני פינה" בהיקף של  2/4נ"ז.
* רשימת קורסי הבחירה ,הסמינרים ואבני הפינה תתפרסם באתר השנתון
האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים.
לפרטים נוספים על תכנית אבני פינהap.huji.ac.il -
4
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תנאי הקבלה:
-

-

במסלול קבלה ישירה  :ממוצע בגרות  100.00או ציון פסיכומטרי ;650
במסלול משוקלל  50% :בגרות  50% +פסיכומטרי( .ניתן להחליף את
ממוצע הבגרות עם ציון מכינה קדם אקדמית או תואר אקדמי מוכר
קיים);
קבלה באמצעות ציון מכינת תלמידי חו"ל של האוניברסיטה העברית:
ממוצע כללי  87במכינה;

רישום לתכנית:
על המועמדים לבצע הרשמה לאוניברסיטה באופן מקוון באתר הרישום של
האוניברסיטהInfo.huji.ac.il :

מזכירות תלמידים ,המכון לקרימינולוגיה :
נטע איצקוביץ'
02-5494960
netam@savion.huji.ac.il
מירי מסקל
02-5880485
mirim@savion.huji.ac.il
מזכיר המכון:
אורית זרקא
02-5882502
oritz@savion.huji.ac.il
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סגל אקדמי
במכון מלמדים חברי סגל אקדמי ,וחוקרים מהמובילים בתחומם בעולם:
פרופ' מימי אייזנשטדט

נגישות לצדק ,קרימינולוגיה ומהגרי עבודה ,פיקוח חברתי ונשים

פרופ' דייויד וייסבורד

עבריינות צוארון לבן; משטרה; מניעת פשיעה; סטטיסטיקה
ושיטות מחקר

פרופ' באדי חסייסי

שיטור חברות שסועות; משטרה ומיעוטים; שיטור מחאה שיטור
טרור ופרופיילינג ומשפט חברה

פרופ' נאדירה שלהוב
קיבורקיאן

נשים ,חוק ופיקוח חברתי ,מיליטריזם ואלימות; זכויות וזהויות
של ילדים ונשים באזורי עימות; התערבויות קליניות רגישות
הקשר ,ביטחוניזם פחד ומעקב ,פשיעה והעולם הסייברנטי ()ICT

פרופ' רוני פקטור

התנהגויות מסוכנות וסוטות ,עבירות תנועה ותאונות דרכים,
תפיסות הציבור את המשטרה ,קבוצות מיעוט ואי שוויון ,שיטות
מחקר

פרופ' ברק אריאל

עבריינות צווארון לבן ,משטרה ,שיטות מחקר ,קרימינולוגיה
ניסויית ,גישת ההרתעה ,משפט וחברה

פרופ' אבי דומב

ראיות מדעיות ,פיתוח שיטות מדעיות לאיתור ראיות בזירות
פשע ,ביומטריה ,פיתוח תרופות ומערכות מתן של תרופות,
פיתוח חומרים מתכלים ומשתלים

ד"ר ג'וש גצקו

משפט פלילי ומדיניות חברה; תרבות וקביעת מדיניות; שליטה
חברתית; משפט וחברה; סוציולוגיה של המדע; בריאות נפשית

ד"ר טל יונתן זמיר

יחסי משטרה-קהילה ותפיסות הציבור את המשטרה ,לגיטימיות
והוגנות ההליכים ,שיטור טרור והשלכותיו ,תצפיות סיסטמתיות

ד"ר גלי פרי

לוחמה בטרור ,קיצוניות ,קרימינולוגיה התפתחותית ,שיטור

ד"ר נתנאל דגן

בתי סוהר ,ענישה פלילית ,קרימינולוגיה ומשפט ופנולוגיה

ד"ר סיימון פרי

סמים ,טרור ושיטור טרור ,משטרה וביטחון פנים

פרופ' שמחה לנדאו

פשיעה אלימה ,סטיה ומצבי לחץ חברתיים ,ויקטימולוגיה
(אמריטוס)

פרופ' לסלי סבה

ענישה ,זכויות אדם ,סוציולוגיה של המשפט ויקטימולוגיה.
(אמריטוס)

יחד עם סגל המורים במכון מלמדים גם מורים מן החוץ ,מומחים בתחומם ,וביניהם אנשי שטח,

בעלי תפקידים בכירים ,הבאים לחזק את מערך ההוראה ולקרב את תלמידי המכון לנעשה בשטח.
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criminology.huji.ac.il :אתר המכון
law.huji.ac.il :אתר הפקולטה
02-5494961 :טל
:חפשו אותנו בפייסבוק
www.facebook.com/TheInstituteofCriminology

