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מדוע להתמחות בהתמכרויות במסגרת לימודי 

 חיפה?אוניברסיטת בקרימינולוגיה בהמוסמך 

 לתואר לימודים במסגרת בהתמכרויות התמחות המקנה היחידה הלימודים תכנית זוהי

  בישראל. .A(M) ניש

 

   ומחקר; שדה המשלב דינמיו ייעודי מרצים צוות ידי על ומרתק עדכני מבט מציגה התכנית

 מיומנויות שכלול לצד ומתקדמת מעמיקה קרימינולוגית תיאורטית הבנה מציעה התכנית

 ההתמכרויות. בתחום מקצועיות התערבותו חקר חשיבה,

 

 םלהירש יכול הסטודנט תזה. בלי ומסלול תזה( )עם מחקרי מסלול כוללת ההתמחות

 עליו. המועדף מסלולל

 

 היחסית היעילות על למידה תוך ובמחקר, בשדה הנעשה בין האינטגרציה על דגש מושם

 ובינלאומית; מקומית במדיניות ויישומם אורטייםיתו טיפוליים אבחוניים, מודלים של

 סיוןינ תוך אוריינטציות של רחב למגוון וחשיפה בהתמכרויות פלורליסטית חשיבה פיתוח

 חברתיים, רפואיים במודלים עשיר ידע כוללת התכנית .ביניהן אינטגרציה לערוך

  ועוד. ראיון טיפול, אבחון, שיטות קוגניטיביים, משפחתיים,

 

 לקרימינולוגיה בית הספר 

 

 פסיכולוגיה, סוציולוגיה, -דיסציפלינות ממגוון סגל חברי משלב לקרימינולוגיה הספר בית

 ביה"ס בהתאם, סוציאלית. ועבודה אנתרופולוגיה קלינית, קרימינולוגיה משפט,

 של והבנה ניתוח שםל אינטרדיסציפלינרי ידע להקנות למטרה לו שם לקרימינולוגיה

 להתמחות ניתן בביה"ס השני התואר לימודי במסגרת וקורבנות. חברתית סטייה פשיעה,

 פשיעה בחקר התמחות (:M.A) מוסמך תואר המעניקות לימודים תכניות שלושמ באחת

 של הסגל חברי בהתמכרויות. חדשה והתמחות ובתקון בשיקום התמחות ,וחברה משפט

 מעורבותו תיאורטי ידע מחקר, המשלבים בקרימינולוגיה, המרצים מטובי הנם הספר-בית

  חלק לוקחיםו ללימודים מוסף ערך המספקים חדשניים מחקרים עורכים הם מעשית.

 



 
 

Ch, 

 
ה פ י ח ת  ט י ס ר ב י נ ו א  , ה י ג ו ל ו נ י מ י ר ק ל ר  פ ס ה ת  י  ב

 
3 

 

 חקר של שונים בתחומים שלישי ולתואר שני לתואר מחקר תלמידי בהנחיית

  הקרימינולוגיה.

 

 ניתוח להתערבות, מעשיים וכלים אקדמיות מיומנויות מקנה הלקרימינולוגי הספר בית

 עבריינות פשיעה, וחברה, למשפט הנוגעים בתחומים המתרחשות תופעות של והערכה

 מעמיק ידע בהן ללומדים מקנות ההתמחות תכניות והחברה. הפרט ברמת וקורבנות

 .תחומים במגוון ויישום מדיניות תיאוריה, במחקר, ומעשי אקדמי ויתרון

 

 

  התמכרויות

 

אקטיביים כמו גם התמכרויות התנהגותיות -והתמכרות לחומרים פסיכושימוש לרעה 

רים מספר המכוגם בישראל גדל בעולם. תית וחברתית הולכת וגדלה מהווים בעיה בריאו

מספר המשתמשים והמשתמשים לרעה בחומרים אסורים, , לחומרים פסיכו אקטיביים

. בעשור האחרון חל שינוי בסוגי ים משני תודעהחומרבתרופות מרשם וללא מרשם וב

החומרים, בדפוסי השימוש בהם, במאפייני המשתמשים ובחומרת השלכות השימוש. 

השינוי מהיר ודורש הקניית ידע רחב בתחומים השונים כגון: פסיכו פרמקולוגיה, בריאות 

ק הנפש, נרקולוגיה, חוק ומשפט, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תרבות, חינוך ורפואה. העיסו

בהתמכרויות חוצה תחומים והופך לדיסציפלינה ייחודית. העיסוק בהתמכרויות מצריך 

הבנה ומיומנויות בהיבטים שונים של התופעה, כגון מניעה, אבחון, טיפול, קביעת מדיניות, 

חקיקה, אכיפה וענישה כמו גם בהיכרות מעמיקה עם אוכלוסיות פגיעות במיוחד 

בגרים, קשישים, נפגעי התעללות, נפגעי טראומה להתמכרויות, ביניהן מהגרים, מת

והפרעות נפשיות שונות, ליקויי קשב וחולים שונים. הפרופיל החדש של המכור 

וההתמכרויות דורש חשיבה חדשנית ומחקר מעמיק בתחום. הצורך בפיתוח מומחיות 

 דוחק. -מקצועית אשר תשמש קובעי מדיניות וגופי טיפול, רווחה ותקון
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 בהתמכרויות תמחותמטרות הה

 

המונח "התמכרות" מהווה שם כולל למגוון רחב של תופעות דומות. ביניהן, התמכרות 

לחומרים והתמכרות להתנהגויות: התמכרויות לחומרים פסיכו אקטיביים )אלכוהול, 

מרשם(, גלישה כפייתית, הפרעות אכילה בעלות -ניקוטין, סמים בלתי חוקיים ותרופות

מכרויות להימורים, יחסים בינאישיים כפייתיים, התמכרות לעבודה, אופי התמכרותי, הת

למין, לקניות, למדיות תקשורת ועוד. מסלול לימודי ההתמכרויות נועד להקניית ידע מעמיק 

מקיף ואינטגרטיבי, לצד מיומנויות וכלים אקדמיים ומעשיים במחקר, תיאוריה, מדיניות 

ויות. התכנית הינה רב תחומית ומשלבת ויישום, התערבויות ושיקום בתחום ההתמכר

קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית,  -תיאוריות וכלים מתחומים שונים, ביניהם

פרמקולוגיה וחינוך. כך, -חוק ומשפט, סוציולוגיה ותרבות, ביולוגיה, אפידמיולוגיה, פסיכו

ומיומנויות  התוכנית מאפשרת התמקצעות בתחום ההתמכרויות תוך שילוב בין ידע

 יישומיות לבין מיומנויות חשיבה וחקר אקדמיות.

בתחום ההתמכרויות ממקצועות שונים )קרימינולוגים, התכנית תאפשר לעובדים נבחרים 

קציני זרועות הביטחון, עורכי דין, עובדי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, עובדים סוציאליים 

בהתמכרויות בתחומי מניעה, חינוך, אכיפה ולמי שמעוניין לעסוק  ובוגרי פסיכולוגיה( 

 .תכנית לימודים ייחודית לתואר שניהזדמנות להשתלב ב ,וטיפול

 

בנושאים העומדים בחזית שיעסקו במסגרת ההתמחות יילמדו קורסים מתקדמים 

ן בי .21-תמודדות עם התמכרויות במאה ההמחקר, הטיפול, המניעה, השיקום והה

שיקום ותקון: שיטות גישות מבוססות מחקר לטיפול בהתמכרויות;  -הנושאים הנלמדים

 ;התערבות ושיקום של אוכלוסיות נפגעות התמכרות במסגרות ענישה ובמסגרות טיפול

; מדיניות: פיתוח כלים לחקר בסיכון תיאוריות בהתערבות מניעתית טיפולית בבני נוער

אכיפה, ענישה, -וליצירת מדיניות בתחום הסמים ההימורים ועבריינות מין סדרתית

המשפחה בהתמכרות: זוגיות, הורות, ילדות; וחקיקה מזווית מקומית ובינלאומית; 

אוכלוסיות בסיכון:  ;ויקטימולוגיה ועבריינותפתולוגיה, מסוכנות והתמכרות;  -עבריינות מין

, מגדר, דגש על היבטים תרבותיים חברתיים ובהתמכרות בקרימינולוגיה סיכופתולוגיהפ

 מדידה והערכה של התערבויות. ;וקהילתיים בהתמכרויות
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 תנאי קבלה לתכנית

 

תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בתחום מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, מדעי הרווחה 

ומעלה; פטור מלימודי אנגלית לפי נהלי  80של והבריאות או משפטים, בציון ממוצע סופי 

קורסי    ומעלה; ראיון קבלה. 70האוניברסיטה או עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון של 

לפחות. קורסי  80יתבקשו בהתאם לרקע האקדמי. יש לסיימם בציון ממוצע של השלמה 

 ההשלמה יילמדו תוך כדי שנת הלימודים הראשונה לתואר. 

 

 שכר לימוד

 

 שכר לימוד אוניברסיטאי לתואר מוסמך. 

עובדי תכנית. הנהלת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול הביעה את תמיכתה ב

בתחומי טיפול, שיקום, מניעה  רשות ועובדי שירותים רלבנטיים למטרות הרשות

וקהילה שיענו על הקריטריונים האקדמיים יקבלו מלגות לימודים. בהקצאת המלגות תינתן 

 עבודת תזה. ות לתלמידים במסלול הכולל מחקר ועדיפ

ביה"ס לקרימינולוגיה מעודד ביצוע מחקר במסגרת הנחיה והדרכה מקצועיים מטעמו 

 מים, שיקום, מניעה, הדרכה והסברה. במקומות העוסקים בטיפול בנפגעי ס

 

 מהלך הלימודים בתכנית

משך הלימודים בתכנית הינו ארבעה סמסטרים.  תלמידים במסלול עם כתיבת עבודת 

 גמר מחקרית )תזה( זכאים להשלים את עבודת התזה בשנה השלישית. 

למעט קורסי השלמה ) מו ביום לימודים מרוכז אחת לשבועהלימודים בקמפוס יתקיי

י האישי ונלמדים בסמסטר הראשון יקבעו לחלק מהתלמידים בהתאם לרקע האקדמ

 .(לבדב
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 הלימודים בתכנית 

 

שש"ס ולכתוב עבודת גמר מחקרית  36יידרשו התלמידים ללמוד )עם תיזה( במסלול א' 

 )תיזה(.

 

שש"ס ולעמוד בבחינת גמר  44יידרשו התלמידים ללמוד )ללא תיזה( במסלול ב' 

 אינטגרטיבית. 

תכנית הלימודים מורכבת מתמהיל של קורסי חובה בקרימינולוגיה וקורסי ליבה 

נוסף )עבירה עבריין ייבים בנוסף בסמינריון בהתמכרויות. תלמידי מסלול ב' )ללא תיזה( ח

 .קורבן / משטרה בחברה המודרנית / צדק מאחה(

יעניקו בסיס דיסציפלינארי משותף לכלל תלמידי המוסמך – שש"ס( 16) קורסי חובה -

קרימינולוגיה מחקרית, מחקר כמותני )תיאוריות קרימינולוגיות מתקדמות;  בקרימינולוגיה

 .ועוד( וסטטיסטיקה, פנולוגיה, ויקטימולוגיה / סטטיסטיקה לקרימינולוגים

נושאים שונים ביאפשרו התמחות – שש"ס( 20) בהתמכרויותוסמינר  קורסי ליבה -

 . ("מטרות ההתמחות"סעיף ר' קורסים התמכרויות )לפירוט ב

 .נוספיםנושאי תוכן ידע בהעמקת  יאפשר –שש"ס, למסלול ב'( 4) סמינר -

 

 

 

 רישום לתכנית

  לפרטים נוספים והגשת מסמכים נדרשים ניתן לפנות

 מזכירות ביה"ס לקרימינולוגיה, ל

 04-8288991טלפון:  -סיון  

 criminology@univ.haifa.ac.il -או במייל 

 

 

 *ביה"ס לקרימינולוגיה שומר לעצמו את הזכות לביצוע שינויים בהתאם לאילוצי מערכת ו/או אילוצי המרצים.


