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 קרימינולוגיה בגיל השלישי

Criminology and Ageing 

 מס' קורס: 

 טתשע"

 מרצה: ד"ר הילה אביאלי

 

 פרטי הקורס: .1

 סמסטר: א'+ב'  ש"ש  2היקף הקורס:  סוג הקורס: סמינריון מחקרי  .B.Aקורס לתואר: 

 

 כיתת לימוד: 17:00 – 15:00 דיום  ההרצאה תתקיים ב:

 

 פרטי המרצה: .2

 havilei@gmail.comדוא"ל: 

 בתיאום מראש 12:30 דשעות קבלה: יום 

 

 . תיאור הסמינריון ומטרותיו:3 

מטרת הסמינריון להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי, 

בסוגיות בקרימינולוגיה וזקנה. תוחלת החיים בעולם המערבי הולכת ועולה ועמה תופעות בתחום הקשור 

חברתיות כמו עבריינות או קורבנות בקרב קשישים. נושא זה שהיה בעבר תחום מחקר שולי הופך בשנים 

גי לגבי מאפייני קורבנות ועבריינים מזדקנים, סו ה קרימינולוגית בולטת המעלה שאלותהאחרונות לסוגי

רות רלוונטיים לאוכלוסייה זו, התגובה החברתית לקורבנות ועבריינות בקרב קשישים והתמודדות יעב

 מוסדות התקון, השיקום והרווחה עם עבריינים או קורבנות מזדקנים כתת קבוצה ייחודית.    

 

 . שיטת הלימוד ומבנה הסמינריון:4

נה והדרכה כיתתית או קבוצתית. חלקו הראשון המפגשים  בקורס הינם שבועיים, ומרביתם יוקדשו להכוו

של הסמסטר יוקדש לאיתור נושאי מחקר מתאימים תוך סקירת הספרות. בסמסטר הראשון יציגו 

הסטודנטים את נושא העבודה בו בחרו. לאחר אישור נושאי העבודה יתחיל כל צוות בכתיבת סקירת הספרות 

מו פגישות אישיות להנחיה בביצוע המחקר. הסטודנטים ובתהליך איסוף וניתוח הנתונים. בשלב זה יתקיי

יבצעו את המחקר באופן עצמאי )איסוף נתונים ועיבודם וכתיבת דוח המחקר(. במחצית השנייה של הסמסטר 

 השני יציגו הסטודנטים בפני הכיתה דו"ח מחקר ראשוני.  
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 SPSSונים באמצעות תוכנת חובה ידע בסיסי והתנסות בניתוח נת. דרישות קדם ודרישות מיוחדות: 6

, וניתוחי שונות חד T-test)בקיאות בהכנת קובץ להקלדת נתונים, ביצוע התפלגויות, חי בריבוע, ניתוחי 

 כיווני(. 

 

 . חובות ומטלות: 7

   20%-. נוכחות חובה במהלך השיעורים ובהדרכות הקבוצתיות. סטודנט שיעדר מיותר מ1         

 מהמפגשים לא יוכל להגיש את עבודתו.             

. מילוי אחר מטלות הקורס )אישור נושא המחקר, אישור השערות המחקר, אישור השאלונים, 2

 השתתפות פעילה בכל שלבי המחקר, הצגת רפראט(.

 (. 1. הגשת עבודה על פי כל הכללים המופיעים בקובץ ההנחיות המצורף לסילבוס זה )ראה נספח 3

 (2)ראה הנחיות לכתיבה אקדמית בנספח  APA –. העבודה תהיה כתובה על פי כללי ה 4

, בדואר אלקטרוני, בצירוף קובץ הנתונים )הקובץ WORD. את העבודה יש לשלוח בקובץ 5

המקורי(. על הסטודנט לשמור את כל השאלונים שמולאו  על ידי הנבדקים, עד לאחר מועד קבלת 

 הסטודנט יצטרך להציג ו/או להגיש למרצה את השאלונים הגולמיים.  -רצה הציון. בהתאם לבקשת המ

. סטודנטים שיגישו את העבודה או חלקים ממנה השיעור 2.9.2018. מועד הגשת עבודת המחקר: 6

 העבודה תיבדק ויהיה אפשר להגיש תיקון.  -האחרון של השנה

לכן האחריות היא גם משותפת.  . ככלל, העבודה תעשה בזוגות. העבודה היא עבודה משותפת,7

עמידה בלוח הזמנים ובמטלות מצד אחד מחברי הצוות תפגע בציון הסופי של שני -במילים אחרות: אי

 חברי הצוות יחד.

 . מרכיבי הציון הסופי:  8

(,  הצגת 10%הציון הסופי יתבסס על הצגת מטלות והשתתפות פעילה בשיעורים ובמפגשים האישיים )

 (.80%(, ואיכות הדו"ח שיימסר )10%רפרט בכיתה )


