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 תכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג לקרימינולוגיה 

 חוגי -מסלול דו ❖

 כנית ללמוד בחוג לקרימינולוגיה ובחוג נוסף לפי בחירתם.ועל תלמידי הת

 :נ"ז 60 -סה"כ לימודי קרימינולוגיה

 נ"ז  36 -לימודי חובה -

 נ"ז 14 -סמינרים -

 (1נ"ז )מינימום 6 -לימודי בחירה -

 נ"ז )מינימום( 4 -פינהאבני  -

 בשילוב שני החוגים.לפחות נ"ז  120על התלמידים להשלים את חובותיהם גם בחוג הנוסף ולהגיע לסך של 

 

 

 מבנה תכנית הלימודים  ❖

 תשתית ומבואות לימודי -שנה א

 ט פלילי, דיני ראיות, סטטיסטיקהמשפמבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה, 

 יסודותלימודי  -שנה ב

 ויקטימולוגיה, פנולוגיה, מדע פורנזי, פשיעה בישראל, שיקום עבריינים

 סמינרים -שנה ג

 עבריינות נוער, מגדר ופשיעה, סטייה חברתית, שיטור

  

 
 הפינה אותם התלמיד נדרש ללמוד.תלוי במספר אבני  1

 נ"ז בחירה בקרימינולוגיה. 8 -הוא מחויב ב -נ"ז אבני פינה 4 -כשתלמיד נדרש ל

  נ"ז בחירה בקרימינולוגיה. 6-הוא מחויב ב -נ"ז אבני פינה 8 -כשתלמיד נדרש ל
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 תכנית הלימודים  ❖

 http://shnaton.huji.ac.il/index.phpלפירוט הקורסים: 

 

 שנה א'

 נ"ז 2  שיעור  פסיכולוגיה -מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה

 נ"ז 2  שיעור  סוציולוגיה -מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה

 נ"ז 2  שיעור     מושגי יסוד במשפט הפלילי

 נ"ז 2  שיעור     סדר דין פלילי ודיני ראיות

 נ"ז 6  שו"ת    מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה

 נ"ז 2  שיעור     מבוא למערכת אכיפת החוק

 נ"ז 2  שיעור     קרימינולוגיה וזכויות אדם

 נ"ז 2  שיעור      אוריינות אקדמית

 

 נ"ז 20  סה"כ          

 

 הערות:

או  תלמידים שחוגם השני הוא פסיכולוגיה, כלכלה  -לסטטיסטיקה בקרימינולוגיהמבוא  .1

פטורים מן הקורס וילמדו את קורסי הסטטיסטיקה במסגרת החוג השני. על תלמידים  ,סטטיסטיקה

 בקרימינולוגיה.נוספים ( בקורסי בחירה 6אלה להשלים את נקודות הזכות )

תלמידים שחוגם השני הוא משפטים  -לי ודיני ראיותמושגי יסוד במשפט הפלילי וסדר דין פלי .2

( בקורסי בחירה נוספים 4זה ויצטרכו להשלים את נקודות הזכות ) ים אלהפטורים מקורס

 בקרימינולוגיה.

 08006/08007תלמידים שחוגם השני שייך לפקולטה למדעי הרוח, פטורים מקורס  -אוריינות אקדמית .3

 של מדעי הרוח על סמך אוריינות אקדמית של קרימינולוגיה." מיומנויות הקריאה והכתיבה"

 

 

 

 

http://shnaton.huji.ac.il/index.php
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 ה ב'שנ

 נ"ז 4  שיעור     מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה

 נ"ז 2  שיעור     שיטות מחקר בקרימינולוגיה

 נ"ז 2  שיעור    תיאוריות בסיסיות בקרימינולוגיה

 נ"ז 2  שיעור      מבוא למשפט וחברה

 נ"ז 2  שיעור     דפוסים ומגמות בפשיעה בישראל

 נ"ז 2  שיעור    יסודות המדע הפורנזי לקרימינולוגים

 נ"ז 2  שיעור      טיפול ושיקום עבריינים

 

 נ"ז  16 סה"כ          

 

 הערות:

-סוציולוגיהעסקים, פסיכולוגיה או -מנהלהוא תלמידים שחוגם השני  -שיטות מחקר בקרימינולוגיה .1

פטורים מן הקורס וילמדו את קורסי שיטות המחקר במסגרת החוג השני. על תלמידים נתרופולוגיה,  א

 ( בקורסי בחירה נוספים בקרימינולוגיה.2אלה להשלים את נקודות הזכות )
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 ג'שנה 

 נ"ז 6  פרו סמינר     הגירה כפויה וסחר בבני אדם

 נ"ז 6  סמינר-פרו  בשיקום ותקון: תיאוריה פוגשת פרקטיקההתנסות מעשית 

 נ"ז 6  סמינר-פרו  בקרימינולוגיה ובמדיניות אכיפת החוקסוגיות עכשוויות 

 נ"ז 6  סמינר-פרו      בשיטוריסוד סוגיות 

 נ"ז 6  סמינר-פרו   תיאוריה לפרקטיקהבין  -שיקום נוער בסיכון

 נ"ז 8  סמינר מחקרי     מיעוטים ומערכת אכיפת החוק

 נ"ז 8  סמינר מחקרי       עבריינות נוער

 נ"ז 8  סמינר מחקרי   ותאונות דרכים סטייה חברתית, עבריינות תנועה

 נ"ז 8  סמינר מחקרי       מגדר ופשיעה

 נ"ז 8  סמינר מחקרי  גופנית-מיקרו התנהגותיתחקירה אמפירית  -"על חם"

   של פשעים שתועדו בווידאו

 

 נ"ז 14 סה"כ         

 הערות:

קורסי סמינר: סמינר מחקרי  2קורסי החובה בשנה ג' ללימודים בתואר הראשון בקרימינולוגיה, הינם  .1

 נ"ז. 14של כולל סמינר, בהיקף -ופרו

על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית במסגרת הסמינר המחקרי, ועבודה בהיקף קטן יותר במסגרת 

 סמינר.-הפרו

"תיאוריות בסיסיות בקרימינולוגיה" ו"שיטות מחקר בקרימינולוגיה". תלמיד שלא תנאי קדם לסמינרים:  .2

 למד קורסים אלו במסגרת קורסי החובה של שנה ב', לא יוכל לקחת את קורסי הסמינר עד שישלימם.
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 קורסי בחירה  ❖

 מרשימת קורסי הבחירה המוצעת. (2)מינימום נ"ז 6מהלך לימודי התואר, יש ללמוד ב •

, נדרשים להשלים את נקודות הזכות בקורסי ים בקרימינולוגיה/מקורס תלמידים שקיבלו פטור •

 במשקל זהה כפי שפורט לעיל. ,בחירה נוספים

נ"ז קורס אנגלית   2  ללמוד, כל תלמיד תואר בוגר באוניברסיטה מחויב  והלאה  תשע"טשנה"ל  החל מ •

בקורס   לקורסי השפה להשלמת הפטור באנגלית(.החוגים בהם הוא לומד )ללא קשר  מבמסגרת אחד  

 המטלה הסופית. מתקיימתוכן השפה בה  אנגליתה נהישפת ההוראה זה 

 את קורסי הבחירה ניתן לפרוס לאורך כל שנות לימודי התואר. •

 

 shnaton.huji.ac.il/index.php: , הימים והשעותלפירוט הקורסים

 נ"ז 2  בחירה      מאפיינים ייחודיים -פשעי מין

 נ"ז 2  בחירה     פשיעה ושימוש לטובה / רעה בסמים

 נ"ז 2  בחירה       פשיעה, מדיה ואינטרנט

 נ"ז 2  בחירה       בין טרור לפשיעה

 נ"ז 2  בחירה       פשעי צווארון לבן

 נ"ז 2  בחירה       תקון ומערכת הכליאה

 נ"ז 2  בחירה       קבלת החלטות ופשיעה

 נ"ז 2  בחירה      קרימינולוגיה וגלובליזציה

 נ"ז 2  בחירה        פשיעה ומקום

 נ"ז 2  בחירה      מדיניות מבוססת ראיות בשיטור

 נ"ז 2  חירהב היבטים קרימינולוגים, משפטיים וטיפוליים -התעללות והזנחת קטינים

 נ"ז 2  בחירה     אנגלית אי שוויון במערכת אכיפת החוק

 נ"ז 2  בחירה     אנגלית גזע, קרימינולוגיה וענישה

 נ"ז 2  בחירה /      סדנא לתלמידים מצטיינים

 אחסון למוסמך         

 
 תלוי במספר אבני הפינה אותם התלמיד נדרש ללמוד.  2

 נ"ז בחירה בקרימינולוגיה.  8 -הוא מחויב ב  -פינה נ"ז אבני  4 -כשנדרש מהתלמיד

 נ"ז בחירה בקרימינולוגיה. 6-הוא מחויב ב -נ"ז אבני פינה  8כנדרש מהתלמיד 

http://shnaton.huji.ac.il/index.php
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 תכנית "אבני פינה"  ❖

נדרש ללמוד במהלך התואר כל סטודנט  העשרה כלל אוניברסיטאית במסגרתה    כנית אבני פינה הינה תכניתת

 :תוארל ונ"ז מכל אחד משלושת התחומים הראשיים, במהלך לימודי 4

 

 מדעי הטבע )ניסויי(( 3)  מדעי החברה( 2) מדעי הרוח (1)

 

 .ניסויי - 4רוח ,  - 4נ"ז סה"כ:  8מחויבים ללמוד   -במדעי החברה שחוגם השני הוא תלמידי קרימינולוגיה •

 .נ"ז סה"כ מהתחום הניסויי 4מחויבים ללמוד   -במדעי הרוח תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא •

 .נ"ז סה"כ מתחום מדעי הרוח 4מחויבים ללמוד   -במדעי הטבע שחוגם השני הוא קרימינולוגיהתלמידי  •

 נ"ז סה"כ מהתחום הניסויי. 4מחויבים ללמוד  -משפטים –קרימינולוגיה  המשולבתכנית ותלמידי הת •

 ניסויי.  -4רוח,    -4נ"ז סה"כ:    8מחויבים ללמוד    -עבודה סוציאלית  -כנית המשולבת קרימינולוגיהותלמידי הת •

 -4נ"ז סה"כ:  6מחויבים ללמוד  -(824סטטיסטיקה ומדע הנתונים )תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא  •

 ניסויי )חייב להיות מתחום מדעי החיים(. – 2רוח, 

 

למעט למשלבים עם סטטיסטיקה   נקודות הזכות של אבני פינה מתחלקות שווה בשווה בין שני חוגי התלמיד,

 יסטיקה.נ"ז על חשבון החוג לסטט 2 -נ"ז על חשבון קרימינולוגיה ו 4 -ומדע הנתונים, להם החלוקה היא

נ"ז בקורסי בחירה נוספים  2להשלים עוד  ו, יידרשסה"כנ"ז אבני פינה  4ללמוד  יםשנדרש יםתלמידרק 

 נ"ז סה"כ בקרימינולוגיה. 60-בקרימינולוגיה, בכדי להשלים ל

 

 

 ap.huji.ac.il אתר אבני פינה: -לפרטים נוספים

  

http://ap.huji.ac.il/
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 תנאי קבלה  ❖

 מסלול קבלה ישירה: (1)

 ומעלה 100.0נדרש  -ציון בגרות בלבד

 ומעלה 650נדרש  -פסיכומטרי בלבדציון 

 פסיכומטרי 50%בגרות  50%שקלול  (2)

 .473, נדרש ציון פסיכומטרי 99.99עם ציון בגרות 

 ככל שציון הבגרות נמוך יותר, כך ציון הפסיכומטרי הנדרש גבוה יותר.

 פסיכומטרי 50%ציון מכינה  50% לשקלו (3)

 פסיכומטרי 50%תואר בוגר קיים  50%שקלול  (4)

 מכינת תלמידי חו"ל: (5)

 87נדרש ממוצע כללי 

 ומעלה: 30בני  (6)

 רב תחומי או כמותי 600נדרש ציון פסיכומטרי 

 :תוג'יהי בגרותלבעלי  (7)

 535ציון פסיכומטרי  שנדר

 

  EXPECTEDREK-www.huji.ac.il/dataj/controller/getinfo/TLM -המחשבון סיכויי קבל

 info.huji.ac.il 5882888-02 -לפרטים נוספים אודות תנאי קבלה והרשמה

  

http://www.huji.ac.il/dataj/controller/getinfo/TLM-EXPECTEDREK
http://info.huji.ac.il/
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 ור קשר צ ❖

 רכזת תואר ראשון במכון לקרימינולוגיה -נטע איצקוביץ'

netam@savion.huji.ac.il 

02-5494960 

 criminology.huji.ac.il אתר המכון לקרימינולוגיה:

  law.huji.ac.il אתר הפקולטה למשפטים:

  new.huji.ac.il אתר האוניברסיטה העברית:

mailto:netam@savion.huji.ac.il
https://law.huji.ac.il/
https://new.huji.ac.il/

