9.9.19

חטיבת התמחות במשפט פלילי ובקרימינולוגיה
המשפט הפלילי כולל בתוכו תחומי ידע מגוונים גם בהיבטים התיאורטיים וגם בהיבטים
המעשיים .בהיותו עוסק ב"דיני נפשות" השפעתו של התחום הפלילי על חשודים ,נאשמים,
קורבנות עבירה ועל הציבור בכלל הנה משמעותית וייחודית והוא טומן בחובו עקרונות,
שיקולים וכללים מיוחדים ומחייב התמקצעות.
מטרות החטיבה הן העמקת ההכשרה הניתנת לסטודנטים בתחום המשפט הפלילי מעבר
למקובל בלימודי התואר הראשון למשפטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל; והכשרת
משפטנים לעיסוק בתחום המשפט הפלילי ,בין כסנגורים ציבוריים ,בין כסנגורים פרטיים ,בין
כתובעים ופרקליטים ובין כתיאורטיקנים – חוקרים ומרצים באקדמיה.
החטיבה מציעה לתלמידיה קורסים וסמינרים בתחום הפלילי – התוכנית העשירה ביותר
המוצעת כיום במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל .השילוב בין למידת תכנים משפטיים
והבנה של גישות ומושגי יסוד בקרימינולוגיה הנו שילוב ייחודי מסוגו בישראל המאפשר
התמקצעות מעמיקה עבור סטודנטים שירצו לעסוק בתחום הפלילי.
התכנית כוללת ידע תיאורטי עשיר ,לצד כלים מעשיים לעיסוק בנושא והיכרות קרובה עם
מערכת המשפט הפלילי .במהלך השתתפותם בתכנית ירכשו הסטודנטים ידע רחב בתחום
הפלילי המהותי ,הדיוני והראייתי ,ילמדו תיאוריות בסיס בקרימינולוגיה ויחשפו לגישות חדשות,
לעשיה ולמחקר בתחומי המשפט הפלילי בישראל.
מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה ,בנוסף לתואר ראשון במשפטים ,גם תעודת התמחות
במשפט פלילי וקרימינולוגיה.
אוכלוסיית היעד
שערי החטיבה פתוחים בפני תלמידי שנה ב' שהשיגו ציון  70או יותר בקורס החובה "דיני
עונשין" .תלמידי שנה ג' שהשיגו ציון  70או יותר בקורסי החובה "דיני עונשין" ו"דיון פלילי" יוכלו
להתקבל באישור מיוחד של ראשת החטיבה.
היקף ודרישות התכנית
על מנת להשלים את התכנית יש לעמוד בדרישות הבאות:
א .ציון  70לפחות בקורסי היסוד "דיני עונשין"" ,דיון פלילי" ו"דיני ראיות" *
ב .השתתפות בקורסי בחירה נוספים של החטיבה בהיקף של  14נקודות זכות.
ג .השתתפות בסמינר של החטיבה בהיקף של  6נקודות זכות.
ד .השתתפות בכנסים שייערכו במסגרת החטיבה )כפי הנראה כנס אחד בכל סמסטר(.
תלמידים שייעדרו מאחד הכנסים יהיו חייבים להגיש עבודה קצרה בכתב על נושא הכנס,
לפי הנחיות ראש החטיבה ,כתנאי להמשך השתייכותם לחטיבה.
*סטודנט שממוצע התואר שלו עומד על  80לפחות יוכל לבקש להיכלל בחטיבה גם אם אינו
עומד בתנאי של ציון  70בקורסי היסוד ,אם למד במסגרת החטיבה קורסים בהיקף של לפחות
 2נ"ז מעבר לנדרש.
יובהר כי תלמידים שלמדו נושא מסוים )גם אם תחת כותרת שונה( לא יוכלו ללמוד שוב את
אותו הנושא )גם אם הכפילות היא בין קורס לבין סמינר וגם אם מדובר במרצים שונים( .במקרה
של ספֵ ק ,יש לפנות מראש אל ראשת החטיבה בבקשת הבהרה.

היקף התכנית:
א .קורסי בחירה – על כל תלמיד ללמוד  14נ"ז מתוך הקורסים הבאים:
#

שם הקורס

שם המרצה

.1

קליניקה של פרוייקט חפות

ד"ר סיגל שהב

קוד
קורס
5612

.2

קליניקה לזכויות חשודים,
נאשמים ,עצורים ואסירים

ד"ר סיגל שהב

5548

.3

משפט האינטרנט -פרטיות,
אבטחת סייבר ועבירות
מחשב
סוגיות יסוד בקרימינולוגיה

.5

מדיניות הענישה

.4

ד"ר אבישי קליין
ד"ר ברנבלום
תמר
ד"ר חגית לרנאו

5616
9159
5661

.6

גישור )קורס מקוון משותף
לפקולטה פקולטה למנהל
עסקים (**

ד"ר אלעד אורג

8411

.7

פסיכולוגיה חברתית )קורס
מקוון משותף לפקולטה
פקולטה למנהל עסקים (**

ד"ר הילה העליון

8412

.8

בטיחות מפני הרשעת חפים
מפשע
הליכים חלופיים  -ההליך
הפלילי כזירה לפתרון בעיות
חברתיות

פרופ' בועז
סנג'רו
ד"ר שגיא
אשכנזי

5657

.9

5660

מתכונת
שנתי ,יום ד'
 17:00-18:30ו-
 18:45-20:15לסירוגין
מותנה בראיון קבלה
שנתי ,יום ד'
17:00-18:30
מותנה בראיון קבלה
סמסטר א' ,יום ב'
18:30-17:00
סמסטר ב' ,יום ה'
17:30-16:00
סמסטר ב' ,יום ה'
19:15-17:45
סמסטר ב' ,ימי ה'
20:00-21:30
קורס מקוון עם 2
מפגשים בסמסטר
סמסטר ב' ,ימי ה'
20:00-21:30
קורס מקוון עם 2
מפגשים בסמסטר
סמסטר קיץ ,יום ה'
18:45-22:00
סמסטר קיץ ,יום ו'
8:30-11:45

נ"ז
6

6
2
2
2
3

3
4
2

ב .סמינרים – על כל תלמיד ללמוד סמינר אחד בהיקף של  6נ"ז מהסמינרים הבאים:
שם הסמינר

שם המרצה

.1

סמינר סוגיות חוקתיות
ומנהליות בהליך הפלילי
סוגיות עומק בדיני ראיות

ד"ר סיגל שהב

קוד
קורס
7332

ד"ר יניב ואקי

7328

.3

היסוד הנפשי ועבירות
ההמתה

ד"ר אוהד גורדון

7335

מס'

.2



מתכונת
שנתי ,יום ד'
20:30-22:00
שנתי,
סמסטר א' ,יום ב'
16:00-17:30
סמסטר ב' ,יום ד'
20:30-22:00
שנתי,
סמסטר א' ,יום ה'
18:00-19:30
סמסטר ב' ,יום א'
20:30-19:00

נ"ז
6
6

6

פירוט התכנים שילמדו בכל קורס ובכל סמינר מופיע בהמשך השנתון )הקורסים והסמינרים
מסודרים בסדר אלפביתי של שמותיהם(.

