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 ידיעון למתעניינים- שנה"ל תשפ"ד

 ביה"ס לקרימינולוגיה

 הלימודים לתואר ראשון )ב״א(       

 

 מטרת הלימודים

להכשיר בוגרים בעלי ידע מקיף בתחום מיועדים  ראשון בקרימינולוגיההלימודים לתואר 

. התכנית נועדה לפתח ולהקנות מיומנויות אקדמיות לניתוח הקרימינולוגיה והתחומים הנלווים

והערכת תופעות בתחום הפשיעה, הקורבנות, הענישה והמערכות השונות העוסקות בתחומים אלו: 

משטרה ואכיפה, בתי משפט ומערכת התקון )בתי סוהר ומוסדות ענישה( תוך התבוננות על מקומן 

שר החברתי והתרבותי הרחב. בוגרי התכנית יהיו מצויים הן ודרכי פעולתן של מערכות אלה בהק

בהיבטים התיאורטיים והן בתחומי המחקר והמתודולוגיה של נושאים אלה ויאחזו בארגז כלים 

 .שיאפשר להם להמשיך ללימודי תואר שני

ת חברות וחברי החוג מתמחים במגוון רחב מאוד של תחומים, בין היתר חלופות להליך הפלילי, זכויו

נפגעי עבירה, צדק מאחה, משטרה ואמון הציבור, התמכרויות, ויקטימולוגיה, משפט ומגדר, כתות 

ופשיעה, מבחני סיכון, פשיעה וזכויות.  חברות וחברי הסגל מבצעים מחקרים תוך שימוש במגוון 

  שיטות מחקר.

 

 מבנה הלימודים

  במסלול הדו חוגי בלבד.לימודי ב"א בחוג מתקיימים 

 נקודות זכות 60חוגי הינו -הנדרש לקבלת התואר במסלול הלימודים הדו)נ"ז( מספר נקודות הלימוד 

 תוכנית הלימודים המוצעת מורכבת מתמהיל של קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים כמפורט:

 נ"ז.  52ציפלינארי משותף בהיקף כולל של קורסי חובה אשר יעניקו בסיס דיס –קורסי חובה

 נ"ז.  4קורסי בחירה בהיקף כולל של  -קורסי בחירה

 נ"ז. 4סמינר בהיקף כולל של  -סמינרים
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 תנאי הקבלה

 עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על־ידי ביה"ס.

 . קבלה רגילה1

 (66%פסיכומטרי  33%בגרות  : 2 -ל 1)בחלוקה של  ומעלה 550ציון סכם נדרש:  (א

 תעודת בגרות מלאה  (ב

 אנגלית כשפה זרה: תנאי הקבלה לתוכנית הינו רמת אנגלית "בסיסי" לפחות.  (ג

 ומעלה בבחינת הידע בעברית )יע"ל(  110עברית: ציון תנאי קבלה למי ששפת אימו/ה אינה  (ד

 

 ייעודי . קבלה על סמך מבחן התאמה2

תיעשה  . הקבלהייעודי מבחן התאמה אשר יעברו 530-549מסלול למועמדים/ות בעלי/ות סכם 

 לאחר שקלול ציון הסכם עם ציון מבחן ההתאמה. 

 ופת ההרשמה. מבחן התאמה ייעודי למועמדים/ות יתקיים במספר מועדים במהלך תק

 מועמד/ת יכול/ה לגשת פעם אחת בלבד למבחן. כל 

 :בקישור החובה להירשם למבחן באתר ביה"ס לקרימינולוגי

https://law.haifa.ac.il/2022/02/13/adjstcrim/ 

 

 קבלה למסלול קדם תואר. 3

ייעודי. הקבלה  מבחן התאמה אשר יעברו 500-529מסלול למועמדים/ות בעלי/ות סכם  (א

 למסלול תיעשה לאחר שקלול ציון הסכם עם ציון מבחן ההתאמה. 

מבחן  ומעלה ללא פסיכומטרי אשר יעברו 90מסלול למועמדים/ות בעלי ממוצע בגרות  (ב

 עם ציון מבחן ההתאמה.  תייעודי. הקבלה למסלול תיעשה לאחר שקלול ציון הבגרו התאמה

 ם הנלמדים לתואר ראשון בסמסטרבמסגרת המסלול, הסטודנטים לומדים את כלל הקורסי (ג

 הראשון.

במסלול קדם תואר אפשרי להתקבל כסטודנטים מן המניין אחרי השלמה של שלושת  (ד

( מבוא למערכת המשפט 2( מבוא לקרימינולוגיה )1ומעלה: ) 76הקורסים הבאים בממוצע 

 ( פסיכולוגיה לקרימינולוגים. 3הישראלית )

 לאחר קבלה לתואר ראשון, יוכרו הקורסים כחלק מהתואר. (ה
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 קבלה על סמך הצטיינות במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה .4

בממוצע  חיפה באוניברסיטת האוניברסיטאית מסלול למועמדים/ות שסיימו את המכינה

הקבלה תיעשה לאחר שקלול ציון הגמר במכינה עם  .ייעודי מבחן התאמה אשר יעברו ,ומעלה 86

 ציון מבחן ההתאמה.

 

 אפיק מעבר. 5

ומעלה במוסד  80נ"ז לפחות בממוצע  30מסלול למועמדים/ות שסיימו את לימודי שנה א' בהיקף של 

ד/ת, מוכר להשכלה גבוהה בישראל. הקבלה למסלול זה תתבצע על בסיס רקע אקדמי של כל מועמ

עמידה בתנאי אנגלית ועברית כנדרש וזכאות לבגרות מלאה. ביה"ס רשאי להתנות את הקבלה 

 במסלול זה במבחן התאמה, ראיון, קדם תואר או בתנאים נוספים בהתאם לנסיבות. 

 

: מועמדים שלא כתבו את בחינת הכניסה הפסיכומטרית בעברית תנאי קבלה למי שאינו דובר עברית

רים מן הבחינה הפסיכומטרית והינם בוגרי בתי־ספר תיכוניים ששפת ההוראה או מועמדים הפטו

בהם לא היתה עברית, יידרשו להיבחן בבחינת ידע בעברית. מועמדים החייבים בבחינה בעברית 

ואשר לא עמדו בה, לא יתקבלו לאוניברסיטה. הציון המינימלי הנדרש בבחינת הידע בעברית )בחינת 

 . 110יע"ל( הינו 

תכנית הלימודים תפעל בהתאם להחלטת המל"ג מיום ג' בכסלו תשע"ב בנושא  לית כשפה זרה:אנג

 "אנגלית כשפה זרה" כאשר תנאי הקבלה לתוכנית הינו רמת אנגלית "בסיסי" לפחות.

 

 מועדי הרשמה

. ההרשמה מתבצעת באופן 15/8/2023ותסתיים ב  29/1/2023הרשמה לשנה"ל תשפ"ד נפתחה ב 

 מקוון בלבד באתר ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.

      

 :לפרטים נוספים

 ים בביה"ס לקרימינולוגיהמזכירות סטודנט

 048288991טלפון  

 criminology@univ.haifa.ac.il מייל 
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