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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדע המדינה

  39-371-71  תשאול וחקירה, בירור
  מאיר כרמון ר "ד

  ) ש"ש1 (–קורס חובה 
  ט"תשס
  

  17:30-18:30יום שני : שעות קבלה
  050-5280789,   03-6353540:  טלפון
                lcis2004@bezeqint.net:  ל"דוא

  
  :הקורסאור ית

, שיטות התשאול, הכלים העומדים לרשותו, ת המייחדים את המתשאל בעבודתובמסגרת הקורס יידונו העקרונו
וכל זאת פסיכולוגיה חברתית , פסיכולוגיה, המשליכה על הנושא מתחומי הפילוסופיה, הכרת ספרות מחקרית

  . אמיתייםםתוך הדגמות וניתוח אירועי
  :מטרות הקורס

  . רת הנחקרלספק לסטודנטים כלים תיאורטיים ומעשיים שיסייעו בהכ .1
מחקרים מתחומים שונים הנושקים להרחיב את ההבנה של הסטודנטים לשוני שבין חוקר למתשאל והכרת  .2

 .לתחום
 .לסייע לסטודנטים לאמץ יכולת חשיבה וניתוח של חוקר מתשאל .3

  : הקורסדרישות
  )20% (פרזנטציה והשתתפות פעילה

  )80% (מבחן מסכם
  נושאי השיעורים ורשימת הקריאה

 מבוא .1
  ורה של הידיעהמק  .א
 החקירה הפלילית  .ב
  סמכות החקירה בישראל  .ג
  

  .'חלק ראשון פרק לא, יוסף קאפח: תרגום לעברית, מורה נבוכים, ם"הרמב
  )256661 ( ] 1[ב"מורה תשל A176c :בספריה המרכזית 

  
יברסיטה האונ, מגנס,  מרגלית–עדנה אולמן : תרגום לעברית, חקירות פילוסופיות, )ה"תשנ(לודוויג ויטגנשטיין 

  .661-675, 466-490, 143-184העברית סעיפים 
  )262570 (ה"חק תשנ.ויט 193 : בספריה לפילוסופיה

  
  .17-55' עמ, סער: א"ת, חוקרים ונחקרים ומה שביניהם, )2000. (מ, כרמון

  )1117583  (חו.שמור מדעי המדינה לפי כרמ 
  

  .17-65' עמ,  מסדה:א"ת,  משחק המוחות–חוקרים ונחקרים , )2008. (מ, כרמון
  )1153147(חו .שמור מדעי המדינה לפי כרמ

  
  71-181' עמ,  כרך ג,כתבי אפלטון : בתוך,מתוך הדיאלוגים של אפלטון" תאיטיטוס"ראה , סוקרטס

  )108135 ( כתבים 184
  

  .'הקדמה פרק ה, יוסף קאפח: תרגום לעברית, אמונות ודעות, סעדיה גאון
  )408265(  ט "מונות והדעות תשנ אA172  : בספריה לפילוסופיה

  
, נתן רוטנשטרייך, שמואל הוגו ברגמן: תרגום לעברית, ביקורת התבונה הטהורה, )1966 –ו "תשכ(עמנואל קנט 

  .87-102' מוסד ביאליק עמ
  )251583 ( ד "בק תשי. קנט193  : בספריה המרכזית 

  
' עמ' חלק ב, . יוסף א: לעבריתםותרג, בריתהאוניברסיטה הע,  מגנס,המאמר על המתודה, )ח"תשכ (רנה דקארט

14-27.  
  )34607 (ד"מא תשל.דקר 194 : בספריה לספרות ובספריה לפילוסופיה 
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  251-255 סעיפים – 1955-ו"תשט, חוק השיפוט הצבאי
  1972-ב"תשל, חוק חוקרים פרטיים

  26 סעיף – 1958-ח"תשי, )נוסח משולב(חוק מבקר המדינה 
  58-59 סעיפים – 1982-ב"תשמ, )נוסח משולב(י חוק סדר הדין הפליל

  16 סעיף – 1963-ג"תשכ, )משמעת(חוק שרות המדינה 
  108 סעיף – 1975-ו"תשל, מס ערך מוסף

  3 סעיף – 1971- א"תשל, )נוסח חדש(פקודת המשטרה 
  2 סעיף –) עדות(פקודת הפרוצדורה הפלילית 

  135 סעיף –פקודת מס הכנסה 
  162 סעיף – 1984-ד" תשמ,תקנות סדר הדין האזרחי

  במאגר פדאור קומת קרקע במחשב בשורה הראשונה בצד ימין
  
  תשאול מהוה .2
  מה בין תשאול לראיון  .א
 מה בין תשאול לחקירה  .ב

  .133-164'  עמ5גליון , משטרה וחברה, "הטיות שיפוט והחקירה הפלילית", )2001. (א, אלעד
  )365001(כתב עת בספריה למדעי החברה 

  
מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל : ירושלים, האזנה ודיבור בראיון המסייע, )1984 (.ר, בנבנישתי

  ).אקדמון(
  )33452 (הא.שמור סוציולוגיה לפי בנב

  
  .ספרית פועלים: א"ת, .י ,כפרי: תרגום לעברית ,הראיון המסייע ,)1990 (. א,בנימין

  )151912 (רא.שמור סוציולוגיה לפי בני
  

  .199-219 '  עמ8גיליון ,  משטרה וחברה, "הסרת מכשולים בדרך ללימוד תשאול", )2004 (. מ,גלבוע
  )365001(כתב עת בספריה למדעי החברה 

  
  .65-69 'עמ, סער: א" ת, חוקרים ונחקרים ומה שביניהם,)2000. (מ, כרמון

  )1117583  (חו.שמור מדעי המדינה לפי כרמ  
  

  .69-80' עמ, מסדה: א"ת,  משחק המוחות–חוקרים ונחקרים , )2008. (מ, כרמון
  )1153147(חו .שמור מדעי המדינה לפי כרמ

  
  .205-232 'עמ, ידיעות אחרונות: א"ת, אומנות השיחה ,)2003( .ג, רעם

  )555350 ( ג "אמ תשס. רעם302.346  
  
  .377, )2(ד נא "פ, מדינת ישראל. סימון בן ארי נ, 391/95פ "דנ

  מחשב בשורה הראשונה בצד ימיןבמאגר פדאור קומת קרקע ב
  

James W. Osterburg & Richard H. Ward, (2000). Criminal Investigation – A Method For 
Reconstructing The Past, Andreson Publishing Co.,3rd Edition. 

  )534174 (OST 2000 (73)82.1 - )2000מהדורת ( בספריה למשפטים
   )OST c5 ( ) 1138313 2007363.25מהדורת (ח "בספריה למד

 
Layton, J. (may 2006). "How police interrogation works", by internet: 
www.people.howstuffworks.com/police-interrogation.htm. 

  
Wayne W. Bennett & Karen M. Hess, (1997). Criminal Investigation, Belmont, Ca: Wadsworth 
Publishing Company. 

  )96731 (BEN (73)82.1) 1981מהדורת (בספריה למשפטים 
  

  הכנות לתשאול .3
  .האדם  .א
  עולמו של הנחקר  .1.א
  עולמו של החוקר  .2.א
  .המקום  .ב
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  .הזמן  .ג
  האירוע  .ד
  השתייכות חברתית  .ה

  
מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל : ירושלים, האזנה ודיבור בראיון המסייע, )1984. (ר, בנבנישתי

  ).אקדמון(
  )33452 (הא.ר סוציולוגיה לפי בנבשמו

  
  .ספרית פועלים: א" ת,הראיון המסייע) מאנגלית יהודית כפרי(,)1990 (.א, בנימין

  )151912 (רא.שמור סוציולוגיה לפי בני
  

:  ירושלים,"ח הועדה לעניין הרשעה על סמך הודעה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר"דו" ,)1994. (א, גולדברג
  . משרד המשפטים

345.06E1161149(די . ישר(  
  

  .199-219'  עמ8  גיליון ,משטרה וחברה, "הסרת מכשולים בדרך ללימוד תשאול", )2004. (מ, גלבוע
  )365001(כתב עת בספריה למדעי החברה  

  
   .65-69 'עמ, סער: א"ת, חוקרים ונחקרים ומה שביניהם ,)2000. (מ, כרמון

  )1117583  (חו.שמור מדעי המדינה לפי כרמ 
  

  .71-80' עמ, מסדה: א"ת,  משחק המוחות–חוקרים ונחקרים , )2008. (מ, כרמון
  )1153147(חו .שמור מדעי המדינה לפי כרמ

  
  .79-101 'עמ, ספרית מעריב: א" ת,זיגל  ,)1988. (ב, לשם

  E363.2595927(  ח "תשמ) לשם( זיג(  
  

  .205-232 'עמ, ידיעות אחרונות: א"ת, אומנות השיחה ,)2003( .ג, רעם
  )555350 ( ג "אמ תשס. רעם302.346  

  
  . יד טבנקין, סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ–החצר הסגורה , )2006 (.א, שוהם

  E307.7761122661 ( ז "חצ תשס. שהם(  
 
  פסיכולוגיה של תשאול .4

  .הפסיכולוגיה ככלי עזר לחוקר
  .65-69' עמ, סער: א" ת,חוקרים ונחקרים ומה שביניהם ,)2000. (מ, כרמון

  )1117583 ( חו.שמור מדעי המדינה לפי כרמ 
  

  .80-102' עמ, מסדה: א"ת,  משחק המוחות–חוקרים ונחקרים , )2008. (מ, כרמון
  )1153147(חו .שמור מדעי המדינה לפי כרמ

  
   .27-57' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: א"ת, 10יחידה , חטיבה רביעית, )1990(, מבוא לפסיכולוגיה

  )135886 (מב.סוציולוגיה לפי אונשמור 
  

  .דביר: א"ת, כתבי זיגמונד פרויד, )1966. (ז, פרויד
  )204862 (  כת.שמור סוציולוגיה לפי פרו

 
Cutler, B. L., & Penrod, S. D. (1995). Mistaken identification: The eyewitness, psychology, and the 
law. Cambridge, MA: Cambridge University Press. 
363.258 CUT (1161042) 

  
Pakes F., Winstone, J. (2007). Psychology and crime, University of Portsmouth, Willan publishing. 
364.3 PAK (1161041) 

 
Thompson, c. p., Herrmann, D. J., Bruce, D., Payne, D. G., & Toglia, M. P. (1998). Eyewitness 
memory: Theoretical and applied perspectives, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.   

  )EYE 1998) 485026 153.12בספריה לפסיכולוגיה 
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  מבנה האישיות של האדם .5
  המודל הסטרוקטורלי

  
  .אילן-בר,  עבריינות וסטיה חברתית, )2003) (עורכים(דרור , יובל. מ, אדד

  )523975 ( וס . שמור סוציולוגיה לפי עבר 
  

  .89-98'  יטה הפתוחה עמהאוניברס: א"ת, 1-2יחידות ' כרך א) 1992(, תיאוריה ומחקר: אישיות
   )201326 (אי.שמור סוציולוגיה לפי אונ

  
  .ספרית פועלים: א"ת, .י, כפרי: תרגום מעברית, הראיון המסייע, )1990. (א, בנימין

  )151912 (רא.שמור סוציולוגיה לפי בני
  

המרכז לטכנולוגיה , "פי פרויד- מבנה האישיות על: הגישה הפסיכואנליטית-פרויד: אישיות". ד, ופרידמן, .א, כהן
  :באמצעות אינטרנט .חינוכית

 13475item =rel?asp.sub/pages/il.ac/cet.lib://http  
  

  . 27-57 'עמ, האוניברסיטה הפתוחה: א"ת, 10יחידה , חטיבה רביעית, )1990( ,מבוא לפסיכולוגיה
  )135886 (מב.שמור סוציולוגיה לפי אונ

  
  .אילן-בר, שליטה על התודעההפסיכולוגיה של ה, )2003. (ש, קניאל
  )510335 (ב"פס תשס.קני  153

  
  .אביב-אוניברסיטת תל, רמות,  יסודות החינוך לחשיבה–פעולות התודעה ) 2003. (ש, קניאל

   )568920 (ג"פע תשס.קני 153.4בספריה לחינוך  
 

Cutler, B. L., & Penrod, S. D. (1995). Mistaken identification: The eyewitness, psychology, and the 
 law. Cambridge, MA: Cambridge University Press. 
363.258 CUT (1161042)  

 
  מנגנוני הגנה .6
  זיהוי המנגנון  .א
 התמודדות עם המנגנון  .ב
  

: א"תע ,115-175'  עמ, העבריין בהתהוותו: קרימינולוגיה:  בתוך, האני העליון אשר על המוסר,)1985( .מ, אדד
  .תלפיות
   )96556 (קר. סוציולוגיה לפי אדדשמור

  
  .דביר: א" ת,.א, אבנר:  תרגום לעברית,האני ומנגנוני ההגנה ,)1977. (א, פרויד

   )80722 (אנ.שמור סוציולוגיה לפי פרו
  

  .דביר: א"ת, כתבי זיגמונד פרויד ,)1966. (ז, פרויד
  )204862 (  כת.שמור סוציולוגיה לפי פרו

  
  קטיםקונפלי, דיסוננס קוגנטיבי .7

האוניברסיטה : א"ת. 9-12יחידות ' כרך ג, קונפליקטים, "דיסוננס קוגנטיבי ",)1978( ,אשנב לפסיכולוגיה חברתית
  .הפתוחה

  )119558 (לא.שמור סוציולוגיה לפי שור
  

: א"ת 115-175' עמ, העבריין בהתהוותו: קרימינולוגיה : בתוך,  האני העליון אשר על המוסר,)1985 (.מ, אדד
  .תלפיות

   )96556 (קר.שמור סוציולוגיה לפי אדד
  

  .דביר: א" ת,.א, אבנר: תרגום לעברית ,האני ומנגנוני ההגנה ,)1977. (א, פרויד
   )80722 (אנ.שמור סוציולוגיה לפי פרו

  
  .דביר: א"ת, כתבי זיגמונד פרויד ,)1966. (ז, פרויד

  )204862 (  כת.שמור סוציולוגיה לפי פרו



 5

  .אילן-בר, פסיכולוגיה של השליטה על התודעהה, )2003. (ש, קניאל
  )510335 (ב"פס תשס.קני  153

  
  .אביב-אוניברסיטת תל, רמות,  יסודות החינוך לחשיבה–פעולות התודעה ) 2003. (ש, קניאל

   )568920 (ג"פע תשס.קני 153.4בספריה לחינוך  
  
 פרקטיקה של הליך תשאול וגביית עדות .8
  עדויות באזהרה  .א
 לכפות הגעת עדים וחשודים לחקירהסמכות המשטרה   .ב
 זכות השתיקה  .ג

וב כ  עי:באמצעות אינטרנט, 24-39' עמ, "סמכות המשטרה לכפות הגעת עדים וחשודים לחקירה", )2002. (א, גזל
   /Virtual2002.tau.ac.il/users/www/24404לחקירה

  
', ו, עלי משפט, "זכויות חשודים תאוריה ומעשה בתחום סמכויות החקירה ו–יישום מבחין ", )2007. (ח, לרנאו
  .125-131' עמ, ז"תשס

  )  441866(בספריה למשפטים כתב עת 
 
  שיטות תשאול .9

  .  האוניברסיטה הפתוחה: א"ת, 5-8יחידות ' כרך ב, "דגם הרווח והפסד", )1978 (,אשנב לפסיכולוגיה חברתית
  )119558 (לא.שמור סוציולוגיה לפי שור

  
  .ספרית פועלים: א"ת, .י, כפרי: תרגום לעברית,  המסייעהראיון ,)1990 (.א, בנימין

  )151912 (רא.שמור סוציולוגיה לפי בני
  

: ירושלים, "ח הועדה לעניין הרשעה על סמך הודעה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר"דו", )1994. (א, גולדברג
  . משרד המשפטים

  )262624( ועד 92.2: בספריה למשפטים
  

  .199-219' עמ, 8גיליון , משטרה וחברה, "הסרת מכשולים בדרך ללימוד תשאול  ",)2004. (מ, גלבוע
  ) 365001  (כתב עת בספריה למדעי החברה

  
 ,הסנגור, "על הסכנה שבהודאת שווא וכיצד להתמודד עימה, ידאת'טארק נוג' מלכת הראיות נ", )2005. (ד, דורנר
5-12 ,95.   

  )357937(בספריה למשפטים כתב עת 
  
  .רשפים: א"ת, .י, שרת: תרגום לעברית, לשון הגוף, )1972. (פ, יוסיול

  )167261(   לש.שמור סוציולוגיה לפי פסט
  

  .96-110' עמ, סער: א"ת, חוקרים ונחקרים ומה שביניהם, )2000. (מ, כרמון
  )1117583 (חו.שמור מדעי המדינה לפי כרמ

  
  .103-150' עמ, מסדה: א"ת,  משחק המוחות–חוקרים ונחקרים , )2008. (מ, כרמון

  )1153147(חו .שמור מדעי המדינה לפי כרמ
  

  .79-101, 60-67' עמ, ספריית מעריב: א" ת,זיגל, )1988. (ב, לשם
  E363.2595927(  ח "תשמ) לשם( זיג(  

 
  .13-45'  עמ, דיונון: אביב-אוניברסיטת תל, " הדין בראי הפסיקה", חלק ראשון, על הראיות, )1991. (י, קדמי

  )168909 (1991קדמ   92.2בספריה למשפטים  
  

  .205-232' עמ, ידיעות אחרונות: א"ת, אומנות השיחה, )2003. (ג, רעם
  )555350 ( ג "אמ תשס. רעם302.346  

  
  היכולת להבחין בין אמת לשקר .10
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