
תואר ראשון במדעי החברה  
והרוח מהאוניברסיטה הפתוחה  

עם חטיבה בקרימינולוגיה של  
מכללת ספיר



תכנית הלימודים

יתקיימו באוניברסיטה הפתוחה בלבד ' ג2020+ ' ב2020הלימודים בסמסטר 

('התחלת לימודים בסמסטר ב)2020

ז"נשם הקורסקורס' מס

'סמסטר ב

6בין ציון לציונות10121

ממטלה לבחינה-סדנה לכתיבה96297

6מבוא לאנתרופולוגיה10153

מיון באנגליתמבחן 

'סמסטר ג
6נוסייד'ג10664

סדנת גישור/ ' או ב' טרום בסיסי א



תכנית הלימודים

2021

קורסים במכללת בספירקורסים באוניברסיטה הפתוחה  

ז"נשם הקורסז"נשם הקורסקורס' מס

'אסמסטר 

6מבוא ללימודי מגדר10680

'סמסטר א

4סוגיות יסוד בקרימינולוגיה 

2מבוא לשיטות מחקר בקרימינולוגיה'או ב' בסיסי או טרום בסיסי א

4תורת הענישה ומערכת החוק בישראל 

'סמסטר ב

10406

10270או

*ופוליטיקה ממשל 

*סטיה חברתית 
6

'סמסטר ב

2שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים

2אכיפת החוק במדינה דמוקרטיתאו בסיסי ' מתקדמים א

4פסיכופתולוגיה

'סמסטר ג
6מדיניות ציבורית10723

'סמסטר ג
'או מתקדמים א' מתקדמים ב



2022

קורסים במכללת בספירקורסים באוניברסיטה הפתוחה  

ז"נשם הקורסז"נשם הקורסקורס' מס

'סמסטר א
6מגמות בחברה הישראלית  10495

'סמסטר א
6סמינר  –סטיה חברתית במרחב רב תרבותי 

6קורבנות ומערכת אכיפת החוק , עבריינותאו פטור  ' מתקדמים ב

4עבריינות נוער  

'סמסטר ב
6*ספורט וחברה 10583

'סמסטר ב
4חקירת התנהגויות וסיטואציות אלימות באמצעות וידאו

4רשת-חקר מערכות חברתיות ומוסדיות באמצעות תאוריית השחקן

'סמסטר ג6*נשים בחברה הישראלית 10582'סמסטר ג

עבודה סמינריונית  

('אסיום לימודים בסמסטר)2023

ז"נשם הקורסקורס' מס

'סמסטר א

6*הפרט חירויות 10336

6*ביטחון סוציאלי 10558

עבודה סמינריונית  

קורס מתקדם* 

לימודים באוניברסיטה הפתוחה בלבד  -2023' בסמסטר א



הדגשים נוספים לתוכנית  

  הלימודים הינם לתואר בוגר במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה עם חטיבה בקרימינולוגיה

.של מכללת ספיר

ה בתכנית לימודי חטיבה בקרימינולוגיה במחלקה  /ת מכתב המאשר שלמד/מכללת ספיר תעניק לכל בוגר

.על פי פירוט הקורסים המצורף למכתב האישור, ז"נ42ללימודים רב תחומיים בהיקף של 

 (.ששי+ חמישי )יפרסו על יומיים בשבוע הלימודים

 בתחום הקרימינולוגיה  וקורסים בשנה השניה והשלישית ילמדו קורסים של האוניברסיטה הפתוחה

.של מכללת ספיר

חובה לגשת  . ית/בהתאם לסיווג לרמת האנגלית של הסטודנט, לימודי האנגלית יחלו בשנה הראשונה

.לבחינת מיון לכל המאוחר בסמסטר הראשון ללימודים



עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון האוניברסיטה  : דרישות כלליות לתואר

.  הדרכת ביבליוגרפיה בספריה, הוכחת ידע באנגלית, צבירת נקודות זכות לתואר, הפתוחה

 עבודות סמינריונית אחת במדעי החברה והשניה במדעי החברה או הרוחשתי.

 ז מתקדמות  "נ24לפחות : ז ובהן"נ108לצבור לפחות יש

 זו איננה מחליפה עיון בידיעון ובקטלוג האקדמיהצעה.

 הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדר הקורסיםהאוניברסיטה

הדגשים נוספים לתוכנית  



?למה ללמוד בתכנית שלנו

  תואר אוניברסיטאי מוכר עם תכנם רלוונטיים לעולם הקרימינולוגיה אשר יכול להוות בסיס

להמשך לתואר שני  

  קבוצה עם תכנית מובנית וסדורה

אין תנאי קבלה מקדימים

 סדנת הדרכה בלמידה וסדנאות נוספות ללא עלות לקראת  , 1,000₪מלגת בית הספר על סך

כתיבת עבודות סמינריוניות  

  מלגות אנגלית לרמות הלימוד הנמוכות

מערך דיקן סטודנטים ויחידות תומכות נוספות  , הקמפוס כגורם מלווה


