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 החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית גליל מערבי

  כהתנדבות התנסות

 סטודנטים יקרים,
בשעת בוקר מוקדמת, טייל איש על חוף הים, "

וראה מראה  התבונן בגלים הנשברים אל החוף,

בלתי רגיל. על רצועת החול היו פזורים אלפי 

כוכבי ים שנפלטו מן הים, כשהם גוועים בשמש 

הקופחת. הרחק הלאה בחוף, הוא הבחין 

באישה צעירה אוספת כוכבי ים ומשליכה אותם 

כאשר היה קרוב אל  אחד אחד בחזרה אל הים.

האישה כך שקולו יישמע מעל רחש הגלים, פנה 

כוכבי  אליה ואמר: "את מבזבזת את זמנך, אלפי

ים זרועים על החוף, לא תוכלי לשנות דבר". 

הצעירה התכופפה, נטלה כוכב ים והשליכה 

             ל הים, רחוק ככל שיכלה. א אותו

"שיניתי משהו בשבילו", אמרה והתכופפה 

  ."הרים כוכב ים נוסףל

במסירותכם הרבה לפרויקט סטודנטים יקרים 

 משקיעים ומתאמצים ההתנסות בשדה אתם 

... בטוחה שבהתנדבותכם כמו הצעירה בסיפור

ער ונצעירים ו אתם מצליחים לשנות ולהשפיע על

בתחום בריאות  יםאו מתמודד יםבסיכון, מטופל

 הנפש, נשים במצוקה, אסירות משוחררות ועוד..

 החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה 

 1                            אודות ההתנסות בשדה
  2-3                                      בוגרים מספרים 

  4-11 מקומות התנסות בשדה                           

  11-22                  סיכום וחוויות סטודנטים תשע"ו

       23                                כיצד להירשם תשע"ז

במהלך שנת ההתנסות מקבלים הסטודנטים 

ליווי והדרכה ע"י אנשי מקצוע במקומות 

ההתנסות השונים ובנוסף ליווי והדרכה מצוות 

  החוג לקרימינולוגיה במכללה. 

 נדבותית. ההתנסות בשדה הינה פעילות הת

עם זאת, סטודנטים המשתתפים בה מחויבים 

לעמוד במשך שנת ההתנסות במחויבויותיהם 

  המוגדרות. 

הייתה לכם הזדמנות במהלך ההתנסות בשדה 

להיחשף למגוון נושאים מתחום התיאוריה של 

לימודכם. הייתה לכם הזכות להיפגש עם השטח, 

 להתנסות בו מקרוב ולהתחיל לצבור ניסיון בתחום.

בין שילוב של התנדבות  רב התמודדתם עם לחץ

ולימודים והתעמקתם בסוגיות לא קלות במהלך 

תהליך שעברתם הבאמצעות ש חהבטו ההתנסות,

   הפקתם למידה פורייה לעתידכם.

אינה  ההשתתפות בפרויקט התנסות בשדה

 פשוטה, אך היא מאתגרת, מעניינת ומספקת.

התנסיתם בחוויות חדשות אותם לבטח תזכרו 

בעתיד, התנסות זו תתרום לכם רבות הן ברמה 

  רגשית והן ברמה המקצועית. -האישית 

ינה, השיתוף, הרצון, היכולת אני מעריכה את הנת

   והדרך שעברתם, יישר כוח והצלחה בהמשך.

  בהערכה רבה,

  מיכל פרטוק,     

  רכזת התנסות בשדה    

  מכללה האקדמית גליל מערביה    

  עכע

במסגרת החוג לקרימינולוגיה במכללה 

האקדמית גליל מערבי מתקיים פרויקט 

במסגרתו סטודנטים מתנסים התנסות בשדה, 

בעבודה עם אוכלוסיות הרלוונטיות לתחומי 

הקרימינולוגיה. ההתנסות בשדה מאפשרת 

לסטודנטים, להיחשף לעולם המעשי של 

המקצוע, להכיר את אוכלוסיית היעד, לרכוש 

ידע ומיומנויות מקצועיות ראשוניות ולבדוק 

כיווני המשך מקצועיים. התנסות זו משלימה 

רכישת הזהות המקצועית ומסייעת  את תהליך

להבנה מעמיקה ומעשית של הידע התיאורטי 

  הנרכש במסגרת האקדמית.



 

   

החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה 

מספרים על בוגרי התנסות בשדה 

  הלימודים לאחרהשתלבותם 

  אנה לדביץ שם הבוגרת:

אנו"ש מקום ההתנסות בשדה: 
עכו, לאחר ההתנסות בשדה 

  התקבלה לעבוד במקום.

מנהלת המועדון החברתי  היום:
  באנו"ש עכו ונהריה.

  2014 שנת סיום התואר:

  קארין אלימלך שם הבוגרת:

קידום מקום ההתנסות בשדה: 
נוער חיפה, לאחר ההתנסות בשדה 

התקבלה לעבוד כמנהלת במרכז 
  מנ"ע בעכו.

מנהלת התוכנית הלאומית  היום:
  לילדים ונוער בסיכון בקריית אתא.

  2012 שנת סיום התואר:

  עדי כהן שם הבוגרת:

שב"ס מקום ההתנסות בשדה: 
  כלא כרמל.  

לומדת תעודת הוראה  היום:
בגורדון ומתגייסת לשב"ס 

  לתפקיד קצינת חינוך.

  2015 שנת סיום התואר:

  ליאור צין שם הבוגר:

בית מקום ההתנסות בשדה: 
  חולים מזור (מזרע).

לומד תואר שני  היום:
חיפה בבריאות  באוניברסיטת

נפש קהילתית ועובד בתחום 
   כמדריך שיקום בחברת ק.ש.ר 

  2013 שנת סיום התואר:

 

  סורוקה-ברכה יעקובוב שם הבוגרת:

קידום נוער מקום ההתנסות בשדה: 
חיפה, לאחר ההתנסות בשדה 

  התקבלה לעבוד במקום.

  עו"ס נערות בסיכון בעיריית עכו. היום:

 2006 שנת סיום התואר:

  ויינשטיין סיסי שם הבוגרת:

מרכז נוער מקום ההתנסות בשדה: 
  עכו (בית הידידות) –מנ"ע 

  כרמיאל  –מדריכה בכפר הילדים  היום:

 2014 שנת סיום התואר:



 

  
    

  3עמוד 

  תום עופר שם הבוגרת:

  בית ספר ניריםמקום ההתנסות בשדה: 

חיפה בבריאות נפש  באוניברסיטתלומדת תואר שני  היום:
  קהילתית ועובדת בתחום כמדריכת שיקום בדיור מוגן.

 2015: שנת סיום התואר

  יאנה בן בוזי שם הבוגרת:

בית חולים מזור מקום ההתנסות בשדה: 
  . 4(מזרע) מחלקה 

לומדת תואר שני בתרפיה באומנות  היום:
לחברה ואומניות נתניה  האקדמיתבמכללה 

  ב"דרך הלב" הפסיכיאטריועובדת בשיקום 

  2012 שנת סיום התואר:

  קורנליה צ'יוריטה שם הבוגרת:

  סיכוייםמקום ההתנסות בשדה: 

לנערות  מדריכה במעון צופיה היום:
  בסיכון ולומדת כלבנות טיפולית.

  2015 שנת סיום התואר:

  נעמה גולדשטיין שם הבוגרת:

  אנו"ש עכומקום ההתנסות בשדה: 

מסיימת תואר שני  היום:
בקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה 
וכותבת תיזה בנושא מאפייני סיכון 

  של נערות שעברו תקיפה מינית 

  2014 שנת סיום התואר:

  נילי אזולאי שם הבוגרת:

אנו"ש עכו, מקום ההתנסות בשדה: 
  סיכויים ובמחלקה לשירותים חברתיים 

לומדת תואר שני בקרימינולוגיה  היום:
  קלינית באוניברסיטת בר אילן

  2015 שנת סיום התואר:

  שרית בוטבול שם הבוגרת:

כלא כרמל ובקידום נוער מקום ההתנסות בשדה: 
  חיפה

מדריכה שיקומית תעסוקתית לאנשים בעלי  היום:
  מוגבלויות. 

  2013 סיום התואר:שנת 



 

  

  

  (עכו)וה ומעון אח

ה מטפל באוכלוסייה של בנים בלבד ומעון אחו

המופנים מכל מהמגזר הערבי  13-18י אבגיל

הארץ הן על ידי שירותי המבחן לנוער והן על ידי 

לשכות הרווחה השונות. במעון פועלות שלוש 

קבוצות כאשר אחת מהן משמשת כקבוצת אבחון 

והסתכלות והשתיים האחרות קבוצות טיפוליות 

המעון הינו מעון כוללני אשר מאגד  חינוכיות.

ת תים הניתנים לנערים: ביבתוכו את כל השירו

כיתות, מרמה של נערים  חמש ספר ובו

(תעודת   ועד לרמה של ת.ג.ת.  יםאנאלפביתי

   .גמר תיכון) והגשתם לבחינות בגרות

  הכשרה מקצועית בארבעה תחומים: 

  נגרות, מבנאות אלומיניום, בניה וריצוף וגינון. 

בכל התחומים הנ"ל הנערים נגשים בסוף 

השנה לבחינות מקצוע ומסיימים בציונים 

הסטודנטים המשתלבים במעון ים. גבוה

  "אחוה" ילוו באופן פרטני חניך מהמעון. 

הליווי מהווה תמיכה אישית וחברתית ובנוי 

   מפגשים אישיים.שיחות ב

אופציה נוספת הינה העברת קבוצה למספר 

 צוותהסטודנט וה נערים בנושא שיבחר ע"י

  האחראי במקום. 

  בית הספר "נירים" (בוסתן הגליל) 

הינו חלק מכפר הנוער "נירים" ומיועד לחניכי 

מגיעים בלבד. תלמידי בית הספר "נירים"  הכפר

לכפר מנקודות פתיחה שונות. חלקם נשרו 

לימודיהם בחטיבת הביניים, חלקם איבדו  במהלך

את דרכם עוד במסדרונות בית הספר היסודי. 

 כולם מגיעים עם פערים לימודיים משמעותיים

 תבחווייותחושת כישלון בתחום שנתפס כמרכזי 

בית הספר "נירים" לא ממיין ר. הנעורים בית הספ

לפי הישגיהם או חוות הדעת מן  דיואת תלמי

מקומות התנסות בשדה 

 בתחום נוער וצעירים בסיכון

  לדעת לתת

זה לתת בלי לרצות 

  לקבל

  ולא מתוך הרגל
.  

העבר, אלא מניח שכל נערה ונער, בהינתן 

מערכת מסורה, מקצועית וקשובה, יכולים 

להגיע לתעודת בגרות עיונית מלאה תוך שלוש 

הם. שנים, ללא תלות בנקודת הפתיחה של

וות מורים מיומן, אוהב ומאמין, בבית הספר צ

את דורש ומכוון את הנערים והנערות לממש 

הסטודנטים  הכישרון והחוכמה הגלומים בהם.

יפגשו אחת לשבוע עם בני הנוער לליווי פרטני 

  בלימודים, הכוונה ויעוץ. הכולל עזרה

 

  
  
  
  

  החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה 



 

  )עיריית חיפה( המחלקה לנוער, צעירים ושירותי תקון

  :ומי לחמישה סוגי אוכלוסיות בעירהמחלקה נותנת שירותי טיפול שיק 

ממסגרות פורמליות ונמצאים במצבי סיכון  שנשרו 14-18נוער: טיפול בנערים ונערות בגילאים  .1

  נורמטיביות.עבודה במסגרות  ומצוקה, במטרה להחזירם למסלול לימודי או

בסכנת התדרדרות  בעלי רצון ויכולת לשינוי, הנמצאים 18-22צעירים: סיוע לצעירים בגלאי  .2

לפשע בהיותם חסרי מעש, במטרה לשלבם בקורסים מקצועיים, השכלה כללית, במסגרות 

 עבודה וסיוע בדיור. תעסוקה על ידי פיתוח מיומנויות לחיפוש

 /ליווי, ייעוץ, תמיכה ,חררים ומשפחותיהםאסירים משוחררים: טיפול באסירים משו .3

שנסיבות חייהם הובילו אותם להתגורר  רחוב: איתור, טיפול ושיקום. אנשים ללא קורת גג דרי .4

 ביטוח כוללים מיצוי זכויות מול גורמים בקהילה דרכי הסיועב, במשך תקופות ארוכות ברחו

 .ליוויו  רפואי

יפולית מגוונת ומותאמת אישית לכל מטופל ההתערבות ט נותןנפגעי סמים: צוות היחידה  .5

 .לצרכיו ולמאפייניו הייחוד בהתאם

לעבוד בעתיד עם בני נוער, הסטודנטים רוכשים ידע ומקצועיות מתחום שרוצים לסטודנטים  ץמומל

במטרה להחזירם לתפקוד וצעירים ייעוץ, ליווי והכוונה פרטנית של בני נוער  כוללתהטיפול. הפעילות 

   .בקהילה. הסטודנט בונה "תיק טיפול" ומקבל על עצמו אחראיות במעקב וטיפול נורמטיבי

מדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם 

תופעה חמורה של פשיעת נוער המאיימת איום 

מבני הנוער בישראל ממשי על עתידם של רבים 

ופוגעת באופן חמור במרקם החיים בארץ. 

ביוזמת  2004פרויקט "סיכויים" נולד בשנת 

המשרד לקליטת עלייה וארגון ידידים ובשותפות 

והקרן  עם שירות המבחן לנוער, משטרת ישראל

  לילדים בסיכון של המוסד לביטוח לאומי. 

התכנית נאבקת בתופעת עבריינות הנוער 

על ידי התמקדות באוכלוסייה המועדת בישראל, 

ביותר לעבריינות: נערים שכבר ביצעו עבירה על 

החוק, במטרה למנוע מהם עבריינות חוזרת. 

הסטודנטים ישולבו בחונכות אישית וידרשו 

במטרה לנער לבנות מסלול התקדמות אישי 

למנוע עבריינות חוזרת, הרחקת הנער ממעגל 

ורמטיבי. הפשיעה ושילובו בקהילה באופן נ

5עמוד   

  עכו) –סיוע וסיכוי לנוער עולה עובר חוק (כרמיאל  -סיכויים 



 

  
  
  
  
  
  
  

    

  (חיפה) ברחוב חיים "בית"ה

טיפול והתערבות הה"בית" הוא אחד מיחידות 

סיוע (הפועלות כמערך תחת פרויקט סחל"ב 

, פרויקט ה)חרום לנוער במצבי סיכון וסכנ

ייחודי שהוקם בחיפה לבני נוער במצבי סיכון 

ה"בית ברחוב חיים" נועד לשמש  .ומצוקה

כתובת נגישה לשהות זמנית לבני נוער 

ים להיות שמסיבה כלשהי אינם יכולים או רוצ

בביתם ולעתים אף מנותקים ממסגרות 

תפקידה של  נורמטיביות כגון לימודים ועבודה.

המסגרת לסייע במניעת הידרדרות של נערים 

  ונערות אלה לתת להם 

"פסק זמן" להתארגנות ראשונית במטרה לתווך 

   .בינם לבין משפחותיהם ו/או הקהילה

הסטודנטים יתחייבו לשנה קלנדרית של פעילות 

בליווי והכוונת הנערים/ות במקום. יודגש כי יוכלו 

  .  24להתנדב במקום רק סטודנטים מעל גיל 

    סיוע לנערות במצבי סיכון ומצוקה (עכו, קריית ים) -סל"ע 

פרויקט ארצי שעובד ומעצים נערות ממצבי 

סיכון ומצוקה. תהליך ההשתלבות של נערות 

עולות הארץ הנו רגיש ומורכב. המעבר לארץ 

חדשה מציב אותן במשבר כפול: משבר 

ההתבגרות. נערות  הקליטה יחד עם משבר גיל

רבות מוצאות את עצמן בגיל ההתבגרות ללא 

דמות משמעותית אותה הן יכולות לשתף 

הקליטה, והן חשופות  בהתמודדויות ובקשיי

  להתעללויות והטרדה מסוגים שונים. חלקן

נמצאות רגע  חשופות להתנהגויות עברייניות והן

לפני הידרדרות לחיי הרחוב. הפרויקט עובד עם 

הבנות בשלושה מישורים: אישי, חברתי 

וקהילתי. הסטודנטית צריכה להיות בעלת 

אוריינטציה חברתית ותקשורת בינאישית טובה. 

ההתנסות הינה בליווי חניכה באופן פרטני כחלק 

רה לעלות את הדימוי מהמישור האישי במט

 העצמי של הנערה ולסייע לה בהתמודדות עם

  משברי הקליטה וגיל ההתבגרות.

לקרימינולוגיההחוג  –התנסות בשדה   

  "כאשר אני נותן, אני מעניק לעצמי"     ווולט ויטמן



 

   
  
  

הפעילות כוללת הדרכות, עזרה בלימודים, שיחות 

   ועוד.. עילויות ספורטיביותפאישיות, 

פעילות קבוצתית ועוד. בנוסף מתבצעת עבודת 

יישוג, כלומר עבודת שטח שמטרתה איתור בני 

  נוער בבתי ספר ובשכונות. 

סטודנטים יתלוו לרכזי קבוצות ויעבדו עימם 

תלוו לפעילות במרכז במרכז הנוער או יבמשותף 

בהתאם  גם יוכלו הטניס העירוני. הסטודנטים

  לצרכי המקום להעביר פעילות עצמאית. 

עבודה פרטנית של בנוסף תינתן אפשרות ל

  (עכו) עמותת עלם -מגדלור נוער המרכז 

המגדלור הוא אחד מששת מרכזי הנוער של 

של מנהל החינוך בעיריית עכו, והוא  רשת מנ"ע

ממומן על ידי העירייה, תכנית עיר ללא אלימות 

  ועמותת עלם. 

 - חברתי –מגדלור עכו, הינו מרכז נוער טיפולי 

חינוכי הפונה לנוער מהקהילה הערבית בעיר 

. מטרת המרכז לתת מענה 13-18בגילאי 

לצרכי הנוער ברמה האישית והחברתית דרך 

והעצמה אישית: מוסיקה, מגוונות פעילויות 

  מרכז לימוד, שיחות פרטניות, ספורט,אומנות, 

  5המשך מעמוד  רכיבים

 מסגרת אלטרנטיבית לשעות הפנאי עשירה

בפעילויות הפגתיות ופעילויות למניעת נשירה 

נתינת  .מבית הספר ומתן מענה חברתי ואישי

אשר שרויות  13-25מענה לנערות בגיל 

במצוקה מכל סוג שהוא או משבר וזקוקות 

  לתמיכה, ייעוץ או אוזן קשבת. 

  7עמוד 

חה"צ אימים בשבוע  4-5 יםם פועלמיבתים החה

. הסטודנטים ישתלבו עם צוות 13:00-18:00 -מ

הבית החם, ייקחו חלק בפרויקטים קיימים ו/או 

ת לנערות. בנוסף ילוו יעבירו פעילויות קבוצתיו

את הנערות המגיעות למקום ויעזרו להן בהכנת 

  שיעורי בית וניהול שיחות בנושאים שונים.

  (עכו)מהמגזר היהודי והערבי בית חם לנערות 

  מוקד נוער וצעירים, קפה נייד (מעלה יוסף)

כלי באיתור ויצירת קשר עם בני  מהווה המוקד

תוך הידברות ובניית יחסי אימון  נוער

שיחה בגובה עיניים, קבלה ללא תנאי    באמצעות

בשעת משבר, תיווך בין בני נוער לשירותים 

הקיימים בקהילה, מיפוי הבעיות והצרכים בקרב 

בני הנוער לשם פיתוח מענים נוספים עבורם. 

 14-18בגילאי  א בני נוערוכלוסיית היעד היא

 אישיים, שחלקם נתונים במצבי משבר זמניים,

קשיים ולבטים האופייניים משפחתיים או חברתיים, 

לבני נוער בגיל ההתבגרות, וכמו כן לבני נוער אשר 

נשרו ממסגרות פורמליות ומנותקים חברתית 

וחינוכית. נוסף על מפגשים שבועיים בכל ישוב על 

כוס קפה, תה, נשנושים ולעיתים אף ארוחה 

 משותפת, מתקיימות שיחות קבוצתיות או פרטניות.

ער ויבנה עימם יחסי אמון הסטודנט ילווה בני נו

  בשיחות של ייעוץ והכוונה פרטניות וקבוצתיות. 



 

    
  (עכו) עמותת עלם, מרכז "הפוך על הפוך" 

מרכז מידע וייעוץ לבני נוער המעוצב כבית 

במרכז מתקיים מפגש המאפשר שיח  .קפה

ב"גובה העיניים" של מתבגרים עם אנשי 

  מקצוע ומתנדבים, ובין הנערים לבין עצמם. 

במרכז מתקיימות שיחות אישיות וקבוצתיות 

ספונטניות ויזומות, וכן סדנאות בנושאים 

  המעניינים את המתבגרים.

 

  התנסות בשדה 

  החוג לקרימינולוגיה

  המכללה האקדמית גליל מערבי

  )(חיפה  -ם עמותת על, ניידת הלילה

נותן מענה לבני נוער מהמגזר היהודי  המרכז

והערבי. הסטודנטים ישתלבו עם צוות המרכז, 

ייקחו חלק בפרויקטים קיימים ו/או ילוו באופן 

 קבוצתי ו/או פרטני נערים/ות המגיעים למקום.

לקרימינולוגיההחוג  –התנסות בשדה   

  הידידות" (עכו) ית"ב –מנ"ע 

 ותשכונהבלב  םייבנועירוניים ה נוער ימרכז

בעיר עכו. במרכזים מתבצעת עבודה עם 

נוער בסיכון ומתקיימות בהם פעולות ילדים ו

קבוצתיות בנושאים שונים מגוונות, העשרה 

  . בכל יום

במרכזים עובדים בעלי מקצוע אקדמאים 

לבני  ייעוץ והכוונההנותנים גם  מדעי החברה

בנוסף מתבצעת עבודת שטח שמטרתה  .הנוער

הסטודנטים  .ים ובני נוער בשכונותאיתור ילד

ישתלבו עם צוות המרכז בהדרכות, בהעברת 

  קבוצות ובליווי הנערים/ות. 

 

  נירים בשכונות (נהריה)

טיפולית, הפועלת -חינוכית-מסגרת ערכית

למען נוער בסיכון גבוה, באמצעות ארגון 

בתי  10"נירים בשכונות" המקים ומפעיל 

  נירים בשכונות הקשות ביותר בישראל. 

  הדגש הוא בחינוך לערכים ונורמות התנהגות 

באמצעות פעילות שטח, הישרדות ראויות 

וסדנאות אתגריות, שיפור ההישגים הלימודיים, 

העלאת מספר המתגייסים לשירות משמעותי 

הסטודנטים ישתלבו בצוות . וקרבי בצה"ל

  בליווי פרטני או קבוצתי של נערים/ות. הרכזים 

ניידות "כתובת רחוב" מסיירות ברחובות הערים בשעות הערב והלילה המאוחרות על מנת לאתר 

בני נוער בסיכון, במצבי ניתוק ומשבר, וליצור איתם קשר, להתקרב אליהם, לראות אותם, להיות 

איתם לנסות לעזור להם. מתנדבי הניידת מאתרים את הנערים, מציגים בפניהם את מגוון 

הסטודנטים ישתלבו  מדות בפניהם ומחברים אותם עם גורמי התמיכה הרלוונטיים.האפשרויות העו

  בצוותים היוצאים עם הניידת בשעות הערב המאוחרות ויפעלו בדרכי הפעולה הנ"ל. 



 

    

9עמוד   

  קידום שירותים חברתיים: מערכי דיור  (קרית אתא, כרמיאל) –חברת ק.ש.ר 

אנשים בעלי אינטליגנציה 'גבולית' נאלצים להתמודד עם קשיים רבים במגעיהם עם העולם הסובב. 

פים , היעדר השליטה במיומנויות וכישורי חיים, הקושי לווסת את דחמצבים חברתייםהקושי בהבנת 

אנשים צעירים ומבוגרים אשר  73 -די ועוד. במערך הדיור ק.ש.ר הפרחים חיים כיולעכב סיפוק מ

אובחנו כבעלי אינטליגנציה גבולית וכזכאים לדיור חוץ ביתי אגף השיקום במשרד הרווחה 

לכל דייר נבנית תכנית אישית  והשירותים החברתיים. הדיירים חיים בבתים פרטיים (הוסטלים).

 הצוותהתחום הרגשי, החברתי ושעות הפנאי.  ,יום-הכוללת את תחום התעסוקה, מיומנויות יום

פועל ליצור חווית חיים איכותית, מיטיבה ומקדמת. צוות מערך הדיור כולל מדריכים שיקומיים, 

פסיכיאטרים, פסיכולוגים, מפעילי חוגים וסטודנטים המתנסים  מטפלים הבעתיים עובדים סוציאליים,

כל הוסטל מתאפיין  . ההוסטלים הינם לצעירים ולמבוגרים כאשרתהליכי טיפול והתערבות שוניםב

בהתמודדות מול קשיים אחרים כדוגמת בעיות התנהגות של גיל ההתבגרות ובעיות אלימות ומהווה 

בין היתר גם חלופה למעצר. בהוסטלים של האוכלוסייה הצעירה יש רצף שיקומי כאשר הדיירים 

  מהוסטל להוסטל לפי התקדמותם ורמת עצמאותם. עוברים 

התמדה ורצינות. הגעה לפגישות הדרכה כפי שיקבע. לפחות,  ליווי של שני דייריםהסטודנטים ידרשו ל

ניתן לבנות "חבילה" מותאמת לכל סטודנט על פי תחומי הידע והעניין שלו/ה (ליווי פרטני או פעילות 

עשרה או ליווי רגשי וכד'). לסטודנטים מובטחת חוויה מקצועית בקבוצות קטנות; הקניית מיומנויות וה

מרתקת שבה מפגש עם אוכלוסייה מגוונת, צוות מקצועי והזדמנות להצטרף לתהליכי שיקום וקידום 

 .קוםמב בתחומי החיים השונים של הדיירים

 



 

חלק מהאנשים לעולם לא 

  יבינו אתכם. 

  למה,אל תבזבזו זמן כדי לברר 

פשוט אמצו אל חיקכם את 

  אלה שכן מבינים אתכם.

מקומות התנסות בשדה 

 בריאות הנפשבתחום 

החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה   

ביה"ח משרת את אזור הגליל העליון, התחתון 

מיטות  60-מיטות אשפוז ו 300והמערבי, בביה"ח 

חולי יום.  25ביחידה להכנה לקהילה ובנוסף 

המרכז נותן את מגוון השירותים הפסיכיאטריים 

לאזור, מהתערבות בזמן משבר ועד שיקום לבני 

ם מרחבים גדולים של לבית החולי .ומעלה 18

נוף, עצים וגינון. צוות בית החולים עושה מאמצים 

   .רבים לטיפוח השטח לנוחות החולים והמבקרים

 

כל סקטור קליני מסונף למחלקה המתאימה 

באוניברסיטה או בטכניון וכך מהווה ביה"ח 

מתקן הוראה לסטודנטים לרפואה, לסיעוד, 

לעבודה סוציאלית, לפסיכולוגיה ולריפוי בעיסוק. 

 החולים -טים המשתלבים במסגרת ביתסטודנה

ללוות באופן או עביר פעילות קבוצתית וכלו להי

  .באחת ממחלקות בית החולים פרטני מטופל/ת

 

  )עכו -מזרע המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור (

מותת אנוש מספקת לאנשים המתמודדים עם ע

מגבלה נפשית ובני משפחותיהם מגוון שירותים 

בתחומי הדיור, התעסוקה, החברה ומרכזי יעוץ 

המבטיחים שיקום מיטבי ומובילים  ותמיכה,

השתלבות במקום . להשתלבותם בקהילה

 –עבודה, מגורים עצמאיים וחיי משפחה ופנאי 

  כל אלה מאפשרים לאדם חיים מלאים. 

 בתהליך השיקום מושם דגש על השתלבות 

המתמודד בסביבה שבה הוא חי ועובד, תוך 

התייחסות מקצועית לא רק אליו כפרט, אלא גם 

למשפחתו ולחברה הסובבת אותו. התהליך 

מעניק לאדם תחושת שייכות לקהילה, ונוסך בו 

ומשמעות. כל אלה חיוניים לבניית  ביטחון, תקווה

 .זהות ויכולות הנדרשים להשתלבות בקהילה

הסטודנט יצטרף לצוות מועדון הפנאי או המועדון 

 התעסוקתי.  

  אנו"ש: העמותה הישראלית לבריאות הנפש (עכו נהריה קריות)

  הוסטל קלמן (נהריה)

שנה.  15 -הוסטל קלמן קיים למעלה מ

הנמצאת בו היא של פגועי נפש האוכלוסייה 

שקיבלו סל שיקום של שירותים ממשרד 

 הבריאות כדי לחיות בקהילה.

הסטודנט נדרש להגיע להתנסות פעמיים בשבוע 

לשעתיים שבועיות בשעות גמישות אחר 

הצהריים לעבודה פרטנית, טיולי רחוב, שיחות 

 ומשחקי חברה.  אישיות
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מקומות התנסות בשדה 

 התקוןבתחום 

מחפשים אם אתם עדיין 

את האדם שישנה את 

  החיים שלכם,

  תסתכלו במראה. 

  הוא נמצא שם. 

  
  
  
  

  שירות בתי הסוהר (כלא כרמל) 

ייעוד חברתי, המשתייך  ני בעל ארגון ביטחו

למערכת אכיפת החוק. תמצית תפקידו: אחזקת 

אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה 

על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית 

כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, 

  לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם  על מנת

אסירים,  520-כלא "כרמל" מיועד לכרם. שחרו

טודנטים . הסמסווג ברמת ביטחון מזערית

, של האסירים בכלא החינוך ישתלבו במערך

יעזרו לאסירים בלימודים ובכתיבת עבודות, 

קבוצה  לאסירים להעבירגם  וכלויהסטודנטים 

  .בעולם תוכן מסוים שיבחרו

  הרשות לשיקום האסיר (חיפה)

הרשות לשיקום האסיר פועלת עפ"י חוק הרשות 

ועוסקת בשיקומו  1983לשיקום האסיר התשמ"ג 

של האסיר ושילובו בחברה. חוק שחרור על תנאי 

מתנה את שחרורו על  2001 -ממאסר התשס"א

תנאי של האסיר בהשתתפותו, במהלך תקופת 

התנאי, בתוכנית טיפול בפיקוח הרשות לשיקום 

וף סטטוטורי הממונה ע"י רשות הינה גההאסיר. 

  משרד הרווחה. 

רשות הינה גוף סטטוטורי הממונה ע"י משרד ה

 הרווחה. רכזי שיקום האסיר בקהילה מעניקים

לאסיר המשוחרר טיפול פרטני, משפחתי, זוגי 

וקבוצתי וכן פעילויות העשרה, קבוצות טיפוליות 

ופרויקטים שונים. הסטודנטים יבצעו ליווי פרטני 

ת בליווי אנשי צוות /של אסיר/ה משוחרר

מהרשות, סטודנטים המסוגלים להעביר קבוצה 

יוכלו להתנסות בהעברת קבוצה בנושא רלוונטי. 

מעון גמילה ושיקום הינו מוסד רפואי המיועד 

לטיפול במכורים הרוצים להיגמל. העמותה כוללת 

המיועד ´ מהלכים´ומרכז היום ´ בית חם´את מעון 

 לטיפולי יום למכורים הסובלים מבעיות נפשיות.

משמש כמוסד טיפולי וכמעון עבור  -"בית חם" 

מטופלים שאובחנו כמכורים לסמי רחוב ואלכוהול, 

   ועמדו בקריטריונים לקבלת הטיפול במוסד.

 היא הן לשקם את המטופלים והן להעניק ההמטר

להם כלים ואפשרויות להתמודדות טובה יותר 

  המטופלים לומדים להתמודד בהמשך דרכם.

עם סדר יום וקבלת אחריות, לומדים להשתלב 

מחדש בחיי המשפחה והקהילה. מתקיימות 

פגישות קבוצתיות במהלך היום, הכוללות 

דיונים, מדיטציה ודינמיקה קבוצתית. 

הסטודנטים ישתלבו בקבוצות המתנהלות 

  במקום וחניכה אישית של מטופלים.

  המוסד לטיפול בהתמכרויות (קריית אתא) –בית חם 



 

 נביל שנאן שם הסטודנט: 

 מקום התנסות: במעון אחווה

התנדבתי עם נערים בסיכון אחרי צוו בית משפט, במהלך ההתנסות לימדתי את הנערים תיאוריה, 

שלהם  האישיות-ובנוסף לתיאוריה התנהלו שיחות אישיות ובהם הכרתי יותר את הנערי ואת דפוסי

תמוך בהם מבחינה רגשית וחברתית. וכך נצבר אימון חזק ביני לבין הנערים שזה עזר לי המון ל

בנוסך לכך זה עזר לי באופן אישי המון כאשר נחשפתי לאוכלוסייה אחרת שאין לי מקום אחר 

להיפגש איתם, ולמדתי מהם דברים אשר פיתחו את הידע שלי, ומהחוויות שהיו לי למדתי שיעורים 

 לחיים, ולבסוף ההתנסות בשטח היא חוויה מאוד נעימה ותרמה לי המון.

 
   

החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה   

                  וחוויות סטודנטים תשע"וסיכום 

 גיתית כהןשם הסטודנטית: 

 מקום התנסות: בית חולים מזור

למעשה בחרתי להתנדב בבית חולים 

הפסיכיאטרי מזור בעיר עכו, בשנה האחרונה 

של התואר על מנת לחוות חוויות חדשות, 

מעניינות, מרתקות , להיפתח לאפיק חדש 

ושונה ואכן בבית חולים מזור ניתנה לי 

 אפשרות חשיפה מיוחדת. 

עלי לציין, כי נעשו מאמצים רבים לשלב אותי 

מתחילת הלימודים וללא לאחר כחודש וחצי 

ספק הפקתי, למדתי, יישמתי מהחומר 

 התיאורטי הנלמד ועד לרמת הפרקטיקה. 

 –במסגרת ההתנדבות במחלקת נשים 

 לאספותמחלקה סגורה ופתוחה, הייתי מגיעה 

בוקר ביחד עם כל המטפלות וחלק מהצוות 

הרפואי דנים על סוגיות מחיי היום יום בנוסף, 

 באופן כל מטופלת מה היה השבוע במחלקה,

חופשי משתפת בנושא חשוב או על משהו 

בסיום האסיפה יש פעילות אישי שחוותה. 

גופנית קצרה לאחר מכן, אני יושבת פרטני 

עם המטופלות לשיחות אישיות שבכל מפגש 

פרטני התחדשתי בידע, בסיפור אישי של 

המטופלת, ליווי, פעילויות שונות כגון: ריפוי 

ועיסוק. עולמה של מטופלת הוא עולם המלא 

בתכנים עמוקים, כאשר נוצר קשר בינינו 

 מפליגות הרחק אל האופק. השיחות 

ראוי לציין, שהצוות הרפואי והאחראית עלי 

חלקה וכל סוגיה ניתן קיבלו אותי בברכה למ

אני ממליצה בחום לכל מי לה הפתרון. 

שרוצה לאתגר את עצמו, לחוות חוויה 

ת /שרוכשים בה ערך מוסף עבור המתנדב

זוהי הזדמנות להיכנס לעולם הטיפולי 

 ך.  להציץ, לתת נגיעה ממ



 

 נסרין אליאסשם הסטודנטית: 

 מקום התנסות: עמותת אנו"ש

התחלתי את ההתנסות שלי במרכז "הפוך על הפוך" בעכו, מרכז לנוער בסיכון, לאחר כמה 

 חודשים הבנתי שקשה לי להתמודד עם הילדים במרכז ושיניתי את מקום ההתנסות שלי, 

עברתי למרכז "אנוש", מרכז לפגועי נפש. העבודה איתם מעניינת והאווירה במרכז נעימה מאוד 

ועוטפת. למדתי שאנשים עם חולי נפשי הם אנשים מאוד נחמדים וחכמים וקל להתחבר אליהם. 

 בתקופה שהתנסיתי בה למדתי שצריך סבלנות בעבודה עם אנשים עם בעיות. 

 י ידע שאני יכולה להשתמש בו אחר כך כשאתחיל לעבוד. ההתנסות עזרה לי הרבה ונתנה ל

  
   
  

    

  13עמוד 

 מאשה סקריאבין שם הסטודנטית: 

 מקום התנסות: בית ברחוב חיים

הבית נותן סיוע חרום לנוער במצבי סיכון 

וסכנה ומהווה כתובת זמינה וקורת גג לבני 

שמסיבה כלשהי אינם  13-18נוער בגילאים 

בביתם. הבית נותן  יכולים או רוצים להיות

אני לא אגיד ש"היה ממש  .בטחון פיזי ורגשי

קשה להתחיל" בכלל לא! כן, לא ידעתי על מה 

אני הולכת לדבר איתם, והאם בכלל הם ירצו 

לדבר.. אבל בכל זאת התחלתי והם זרמו עם 

השיחה. לא פעם חשבתי לעצמי "מה נערים 

אפשר להבדיל  -האלה עושים פה?", הרי אי

רים הנורמטיביים. יש להם אותם אותם מנע

תחביבים, דיבורים וצחוקים. נשמות טהורות. 

אפשר היה לראות את זה אפילו כשהלכנו 

לטייל בחוף הים, כשאחד הנערים עם עבר 

פלילי, הלך לאסוף צדפות כדי לעשות 

שרשרת לחברה או נער אחר כשעשה ברכה 

שמתי לב, יפהפייה ליומולדת של אמא שלו. 

 הנערים כב מצומצם יותר,שהקבוצה בהר

הופכים להיות כמו אחים אחד לשני, עוזרים 

ומפרגנים. אותו הדבר ביחס בנינו, הרגשתי 

.. ולא סתם, שהם נותנים לי חיבוק אמיתי

כששאלו האם אני יכולה לבוא גם לארוחת 

שישי? או למה אני לא יכולה להיות שם 

מדריכה? גם אצלי, לפעמים הבוקר התחיל 

ממחשבה "איזה באסה שאני לא שם היום". 

ברור שהיו לפעמים איזשהם מריבות בין 

נערים, אי אפשר בלי זה, כי כולנו שונים. 

חרי זה הם אבל המריבות היו לזמן קצר וא

נהיו לחברים הכי טובים. אומרים שדווקא 

ב"בית ברחוב חיים" הקירות "עוזרות". 

נערים מכל רחבי הארץ מגיעים לשם, 

 ויוצאים עם משהו חדש וטוב משם. 

שמחתי מאוד להיות חלק מהפרויקט הזה. 

ובמיוחד להיות ב"בית ברחוב חיים" שנתן לי 

 הרבה כלים ולימד אותי הרבה דברים

  ם.חדשי



 

 רעות שוהםשם הסטודנטית:     

 מקום התנסות: עמותת אנו"ש

בהתחלה כשהתבקשתי לבחור מקום להתנדב 

בו התבאסתי וחששתי כי זה היה נשמע כבד 

ומתיש וכמו לכל סטודנט חשבתי שלא יהיה לי 

את הזמן והיכולת הדרושים לעשות זאת וגם 

אוי ואבוי חולי נפש הם בטח "אמרתי לעצמי 

אך כשהגעתי למועדון  משוגעים ומפחידים",

שגויה, אנוש בנהריה הכל התברר כחשיבה 

המתמודדים מקסימים וחמים, הצוות חם 

 המתמודדים באותה נשימה,ואוהב ומרגיע 

החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה   

בכלל לא מאימים אלה להפך, חיכיתי כל 

יע ולהיות איתם מרוב שהיה שבוע רק להג

לי כיף והרגשתי בנוח לשוחח איתם, 

להעביר להם פעילויות ואפילו סתם לשבת 

איתם ולראות עד כמה הם אוהבים להגיע 

  גם אם זה רק לחצי שעה.

אני מודה למכללה על הזכות הזו שניתנה 

לי, היא לימדה אותי המון ובעיקר גרמה לי 

לעבוד בו להבין איזה תחום יותר מתאים לי 

וללמוד אותו גם בתואר השני, בהחלט זאת 

 איילה הראלשם הסטודנטית:  .הייתה חוויה בלתי נשכחת

 בית חולים מזורמקום התנסות: 

ההתנסות שלי הייתה פעם בשבוע בבי"ח 

במחלקה הסגורה. השתתפתי מזור (מזרע) 

והנחתי קבוצות טיפוליות ופעילויות וורבליות 

ויצירתיות עם מטופלים פסיכוטיים ונוירוטיים 

הצפנו  -בשלבים מתקדמים של מחלתם 

נושאים ועיבדנו ביחד את התוכן שעלה. 

שמחתי שהם משתפים במחשבות, רגשות 

וקשיים, שחברי הקבוצה תומכים זה בזה 

דבר גם על דברים אישיים ומרגישים בנוח ל

אני חשה סיפוק רב כשאני  ורגישים בחייהם.

רואה את התרומה והמשמעות שיש לשיחות 

ולפעילויות בשביל כל מטופל. כמה מהם אפילו 

ביקשו שיחות וקבוצות נוספות, ומטופל 

 שהשתחרר הגיע לביקור וסיפר שהרגיש 

ביטוי  ותומך שמאפשר שנתנו לו מקום שקט

ליוויתי את תהליך  עצמי ו"שקט מכל הרעש".

ההתקדמות של המטופלים ולמדתי איך 

להיות אסרטיבית מולם, להציב גבולות ועדיין 

לאפשר פתיחות. מהצוות הטיפול למדתי על 

יחס וגישה נכונים במערכת טיפולית, על 

האחריות כלפי האנשים ועל מקצועיות ואיך 

ללכת עוד צעד קדימה עם התוכן בשיחות. 

השפעה והערך שיש ראיתי את החשיבות, ה

 ליחסים של מטפל ומטופל. 

ההתנסות זו חוויה מעצימה, מעניינת 

ומעשירה את הידע ואת ההבנה על מחלות 

נפש שאי אפשר לקבל רק מלמידה על 

 התאוריות.
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 אלחאזן אנג'ישם הסטודנטית: 

 מקום התנסות: הוסטל אופק נשי

בתחילת דרכי בהוסטל אופק נשי חששתי מאוד מהשתלבותי במסגרת זו, חששתי מלהכיר 

 את אותה אוכלוסייה נזקקת שבחיים לא נחשפתי אליה ובמשך לימודי למדתי עליה. 

החששות נבעו מחוסר מודעות לאותה אוכלוסייה, איך הם נראים? איך מתנהגים כלפיהם? 

 ששותיי. ועוד... הרבה מאוד שאלות  הציפו את ח

בהתחלה התחלתי כמלווה בקבוצה של תפירה שהבנות לומדות לתפור לעצמן את הבגדים 

הבסיסיים לאחר מכן הצוות האחראי בהוסטל נתן לי להעביר קבוצה לבנות ללא תוכן שיקומי. 

בנות אשר לכל אחת מהן יש סיפור חיים שונה ולכל אחת יש אופי שונה.  4-6בקבוצה נכחו בין 

ם קשים התנהגותיים של הבנות (מדובר בבנות שחוות פוסט טראומה ונמצאות התמודדתי ע

בהליך של גמילה מסמים, חסרות סבלנות, עליות וירידות במצב רוח, וכמעט חסרות מודעות 

לחיים שכולנו מכירים). בקבוצה שהעברתי בכל שבוע הקפדתי להביא נושא שיעניין אותן, רוב 

באותו כיוון של חייהן למשל נושאים של נישואים חד  הדברים המעניינים את הבנות הוא

בעד או נגד, פונדקאות, פרשת תאיר ראדה ראינו את הסדרה "צליל של אמת", יצאנו  - מיניים

כמה וכמה פעמים לטייל, הליכות לים והבנות סיפרו לי על חייהן, על הקשיים בעת הגמילה 

חייהן, הן כל כך שונות  ין בסיפורוהפחדים אחרי השחרור ממוסד הגמילה, יש הרבה דמיו

 ועדיין יש הרבה דמיון ביניהם. 

 הכרתי בחורות שמאחלות לעצמן להיות במקום יותר טוב, חולמות על משפחה וילדים. 

על הלב שנתנה לי את ההזדמנות  המדובר בחוויה עצומת רגשות, קשה לנפש ובעיקר טוב

ם שונה לגמרי שהחברה לא מקבלת להעריך את החיים שקבלתי יותר ולדעת כי קיים עול

 למרות כל הניסיונות הנואשים של אותן בנות להיות בגדר "נורמאליות". 

 עולם בתוך עולם שמתעלמים ממנו וכל יום ויום אוכלוסייה זו גדלה אף יותר מאשר אתמול. 

 

  "לפעמים אתה לעולם לא תדע את

  הערך של הרגע עד שיהפוך לזיכרון" 

  ד"ר סוס   



 

אישיות באופן קבוע עם אחד המטופלים, בכל 

מפגש הכרנו אחד את השני יותר, באותו הזמן 

ראיתי את השיפור בעיניו ובחיוכיו שגדל משבוע 

לשבוע, בשיחות שלי איתו אני תמיד מרגישה 

 שאני לא רק תורמת, אלה שאני נתרמת

בזכות ההתנדבות למדתי המון על  בחזרה.

, לדבר בגובה עצמי, על היכולת שלי להקשיב

עיניים ולראות את השונה ממני בעיניים 

מקבלות ולא לפחד מהלא מוכר והשונה. אני 

רואה את ההתנסות בשדה כחוויה שהיא חובה 

לכל סטודנט, מפני שלא ניתן להעביר בכיתה 

את החוויות, הרגשות וההפנמה של תחום זה 

מבלי לעבור אותו באופן אישי. אני מודה על 

ה לי להתנדב, ולבית חולים ההזדמנות שניתנ

מזור שקיבל אותי בידיים פתוחות ונתן לי את 

היכולת לעבור את החוויה המעשירה הזו בדרך 

 הטובה ביותר.

    

אני רואה את ההתנסות בשדה "

כחוויה שהיא חובה לכל 

סטודנט, מפני שלא ניתן 

להעביר בכיתה את החוויות, 

הרגשות וההפנמה של תחום זה 

  ".מבלי לעבור אותו באופן אישי

 סבינה זברובשם הסטודנטית: 

 מקום התנסות: בית חולים מזור 

 רצון מתוך להתנדב בבית חולים מזור החלטתי

יותר ולקבל נקודת מבט חדשה על  ללמוד

 הולכת שאני תמיד עולם בריאות הנפש.

 רבות, רואה לתובנות מגיעה להתנדבות אני

 העולם את ומבינה חדשות מזוויות דברים

נוספות. בכל פעם שהגעתי למזור  בדרכים

ופגשתי את המטופלים הרגשתי איך הקשר 

בינינו מתהדק והאמון שלהם כלפיי מתחזק, 

ון שלי להישאר ולנסות למצות את היום והרצ

ככל שניתן, ולנסות לתת לכל מטופל את 

תשומת הלב הדרושה לו. למדתי על עצמי 

המון, למדתי איך בדרכים דינמיות אני יכולה 

להתקרב לכל מטופל בדרכו המיוחדת, בין אם 

זה בשיחת נפש אל מול הים, ואף במשחק 

בש בחצר. ככל שהזמן עבר הגיעו גם -שש

פידבקים מהמטופלים שמילאו את ליבי ה

 בגאווה. במהלך ההתנדבות ערכתי שיחות

  החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה 



 

  
  
  
  
   
 
 

     
  
  

  

  
 ורחובסקי   אנסטסיהשם הסטודנטית: 

 מקום התנסות: בית ספר נירים 

בית הספר כלל נערים ונערות מכיתה י' עד יב' ובתוכו גם פנימייה שהנערים היו גרים בה 

 ויוצאים הביתה פעם בשבועיים. 

כשהגעתי לנירים, פגש אותי המנהל והיועצת וביחד הם נתנו לי רקע על הפנימיה, על החוקים 

 בבית הספר ועל התהליך שכל נער ונערה עוברים במהלך שלושת השנים האלה. 

בהמשך צירפו אלי נערה בכיתה י', מארגנטינה שגרה עם משפחתה בקיבוץ בדרום ותפקידי 

 ת שם בשבילה.היה לתת לה עזרה בלימודים ולהיו

לנירים הייתי מגיעה פעם בשבוע ליום לימודים שלם ונפגשת עם אותה נערה. בהתחלה הייתי 

מאוד מבולבלת מאחר והנהלים בבית הספר הם שונים ממה שמכירים מבתי ספר עירוניים 

 רגילים. גיליתי שלכל תלמיד ניתן יחס אישי ועזרה מלאה בכל נושא ובכל תחום שהוא צריך, 

זה עזרה בלימודים לבין אם זה לדבר ולשתף על מה שעובר עליו. בשיעורים כל  בין אם

תלמיד מתקדם בקצב שלו לפי הידע שאיתו הוא הגיע גם אם לא היה כמה שנים לפני כן 

 בשום מסגרת חינוכית, עם המון עזרה הוא מתקדם בחומר ומצליח במבחני הבגרות.

טיבציה, ללא רצון ללמוד ובלי הרבה סבלנות. הנערה שאני שליוויתי באה ללימודים חסרת מו

במהלך השנה ניסיתי לעזור לה בלימודים, לעודד אותה לכך שהיא יכולה להתקדם בחומר כי 

אכן יש לה ידע בנושאים הנלמדים בכיתה ונתתי לה עזרה במקצועות שהיא הייתה חלשה 

הייתי רואה את  בהם כמו אנגלית ומתמטיקה. עם הזמן, כל שבוע שהייתי מגיעה לנירים

ההתקדמות שלה בלימודים, כיצד היא התחילה להתמיד כי היא רואה תוצאות ורואה שהיא 

מצליחה, לאט לאט הנערה התחילה גם להציב לעצמה מטרות (למשל להתנהג טוב ולא 

לצאת משיעורים כדי לא לקבל על זה עונשים, או לסיים חוברת עבודה במקצוע מסוים גם אם 

 אחה"צ עליה).זה דורש לעבוד 

השנה בנירים תרמה לי המון ידע וניסיון וגם הייתה סוג של חוויה ושיעור לחיים ולעתיד. 

הכרתי המון נערים חדשים וראיתי את התקדמותם במהלך השנה ואיך הם מתבגרים ונהיים 

אחראיים יותר, מגובשים יותר. הכרתי נערים ונערות שבאו ממקומות שונים בארץ, ממעמדות 

וראיתי איך בנירים כולם שווים ומגובשים ולא חשוב מאיזה מעמד ההורים. אני מרגישה שונים 

שתרמתי המון ידע גם לתלמידים שהייתי עוזרת להם בשיעורים, גם לנערה שחיכתה לי כל 

 שבוע שאבוא וגם לכל סגל בית הספר.

 

  17עמוד 

  



 

 אלדר עשורשם הסטודנטית:     

 מקום התנסות: בית חולים מזור

 )עקיבא (רבי "כמוך לרעך ואהבת"

 ההתנדבות עולם את שלי הראשוני המפגש

 המיוחד את לקבל שיש להבנה אותי חיבור

 .עצמך קבלת כמו ובהכלה בשלמות ,בהבנה

 חוויה הייתה מזור החולים בבית התנסותי

 המטופלות, דרך ,רבה בלמידה מלווה

 דברים למדתי והסומכים המקצועי הצוות

של  שלם עולם עצמי, על על רבים

 סטיגמות הפרחת פסיכופתולוגיה,

  לאחר בלתת הסיפוק וכן וסטריאוטיפים

 רווח.  כוונת ללא

 ליישום שניתנים כלים לי נתנה ההתנסות

 רבות, דרכי מחלות על למידה בשטח,

 בהם נתקל והעובד קשיים שהאדם טיפול,

 ,לאחר והעזרה הטיפול נתינת במהלך

 וכלים מיומנויות רכשתי המקצועי לפן מעבר

נעימה,  הלא המציאות מול להתמודדות

 נפש פגועי אותם שחווים העמוקה ,הקשה

 ואפילו דינאמית שהמציאות ההבנה דרך

 השיחה ,ההתעניינות ,החמה המילה

 אפשרתי המטופל בנפש הרבה עושים

 לקבל רצון מבלי ולהעניק לתת  לעצמי

 להיות שיכולה אמיתית הכי בצורה

 מבינה אני וקדימה ובהסתכלות לאחור

 ולמדתי לתובנות הגעתי כוחות, שקיבלתי

  החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה 

 אור מילואשם הסטודנטית: 

 התנסות: עמותת אנו"שמקום 

תחילה הייתי במסגרת של מועדון תעסוקתי 

בשעות היום. נחשפתי לאוכלוסייה שאינני 

מכירה של נפגעי נפש שלא הכרתי לפני 

ראיתי באנשים אלה אנשים  ההתנסות.

שנחלמים על הכח להישרדות יום יום 

ומרגישים שאנו, המדריכים, הצוות והעמותה 

גישו שהם אינם עצמה עושים הכל על מנת שיר

ונותנים להם הרגשת  שונים מאנשים אחרים

במסגרת המועדון התעסוקתי שייכות לחברה. 

מגיעים אנשים שאין להם תעסוקה בשעות 

היום ובאים למועדון על מנת לעסוק בדבר 

כלשהוא במקום שיישארו בבית בחוסר מעש 

 ובין היתר גם כדי שייפגשו חברים.

 לאחר מכן עברתי למועדון חברתי בשעות 

אחר הצהריים, אמנם לא ראיתי באנשים אלו 

אנשים שונים מכיוון שכבר הכרתי את אותה 

אוכלוסייה, אך הפעילות שם הייתה שונה, 

הפעילות התמקדה במועדון חברתי שאנשים 

באים על מנת ליהנות, לחוות, לשמוע הרצאות 

 בשעות אחר הצהריים. ולפגוש חברים

הייתה לי התנסות כיפית ומהנה, הכרתי 

אוכלוסייה שלא הכרתי קודם לכן ושמחתי 

 להיווכח שהם אינם שונים מאנשים רגילים.

אני ממליצה למי שאוהב את תחום הטיפול 

 והשיקום להתנדב במקומות אלו.



 

    

  19עמוד 

  

  שיר נתחשם הסטודנטית: 

 עיריית חיפה ושירותי תקון צעיריםהמחלקה לקידום נוער, מקום התנסות: 

חששתי טיפה  כשהגעתי בפעם הראשונה למחלקה לנוער, צעירים ושירותי תיקון עיריית חיפה,

לגביי מה אני אמורה לעשות, כיצד אני אמורה להתנהג עם נוער בסיכון, מה נכון או לא נכון 

עד אותו הרגע למדתי את החומר בעל פה, על הנייר ולא הייתה לי שום  להגיד מתי ואיך.

 אינטראקציה מוחשית עם האוכלוסייה, רק ידעתי שאני מאוד מעוניינת לעבוד בתחום הזה. 

ך שלי, אריה דרזי, ליווה אותי בכל שלב וצעד, הרגיע כשהיה צריך, הכיר לי את שלל החונ

                                                                                                הגוונים של נוער בסיכון, ממעורבים בסמים עד נוער שוליים ש"נפל" בין הכיסאות של המערכת. 

אם לא הייתי לוקחת חלק בפרקטיקום ובהתנסות הזאת, אני מאמינה שהראייה שלי על העולם 

לקוייה, יש דברים שרואים משם ולא רואים מכאן.                    -של הקרימינולוגיה הייתה שונה ו

זה להבין שיש מולך  - כשאת יושבת אחד על אחד עם הנוער, זה לא כמו לקרוא עליהם מהדפים

אדם בשר ודם ואת יכולה לגרום לשינוי בחייו בין אם זה שינוי מחשבתי או שינוי מעשי.                     

אני מאוד מרוצה שלקחתי חלק בהתנדבות הזאת, היא תרמה לי המון גם מבחינה לימודית וגם 

וון במהלך השנה מבחינת "מה ארצה לעשות כשאסיים את התואר".  לפעמים קל לאבד כי

קלינית, משטרה,  -ולחשוב על המון כיוונים, במיוחד בקרימינולוגיה כשהאופציות כל כך רחבות

נוער בסיכון, ועוד. אך עצם העבודה בשטח גורמת לך להבין מה את אוהבת ומה פחות מתאים 

וון לך. אני חושבת שזהו דבר בסיסי שכל סטודנט צריך לחוות על בשרו בשביל להבין מה הכי

 הנכון לו להמשך הדרך.

החניך הראשון שלי, הוא בעצם היה "טבילת האש" שלי.                               - מקרה ספיציפיאני רוצה לספר על 

הוא ממש לא מיהר לסמוך עליי  החניך היה מעורב בסמים, ממשפחה הרוסה ועולה חדש.

שים ני לא רגילה או מכירה אנא. והבריז המון מפגישות. לא הייתי מוכנה לאופציה הזאת

בכל פעם אריה הרגיע אותי והסביר כמה חשוב שאבוא שקובעים פגישות ופשוט לא מגיעים. 

בכל זאת כדיי שיבין שאני שם בשבילו וזה שהוא לא בא זה בגלל שהוא לא רגיל לסמוך ולהאמין 

קשים החיים של  מהחניך הראשון שלי למדתי כמה שאנשים רוצים לעזור לו ורוצים בטובתו.

הם כל כך שקועים אם זה סמים, הרס משפחתי ועוד.  נוער בסיכון מעבר לקשיים שלהם בין

במצבם הנוראי והם לא יכולים להושיט יד לאנשים שרוצים לעשות להם טוב כי הם כבר לא 

מאמינים באף אחד. הם לא מאמינים באף אחד כי כל אדם שסמכו עליו במהלך חייהם אכזב 

 לא רוצים שוב להיפגע, לצפות או לקוות.   אותם והם



 

 אילנית בוינג'ושם הסטודנטית: 

 בית חצב –מקום התנסות: עמותת ק.ש.ר 

לפי שהגעתי לבית חצב פעם ראשונה רעדו לי 

הברכיים, לא ידעתי מה זה הוסטל, מה 

המשמעות של הדבר, איך מתמודדים מול 

הדיירים, איך יקבלו אותי, איך אני אתקשר, 

איך מתנהגים, וכל מיני חששות ומחשבות. 

כתי בהוסטל והכרתי את הדיירים ברגע שדר

הרגשתי שמשהו בתוכי מצא בית, זה היה 

חיבור פנימי, ידעתי שמצאתי את המדרגה 

הראשונה לייעוד שלי. אני זוכרת קליטה אחת 

מרגשת במיוחד של דיירת שהגיעה בלי כלום 

כמעט, רק עם כמה בגדים, באה מבית חסר 

אמצעים, עם עוד כל מיני קשיים תוך 

הבאתי אותה מתחנה מרכזית,  משפחתיים.

וראיתי בעיניים שלה את העצב. קיבלתי אותה 

ולקחתי אותה להוסטל, היא נכנסה וכל דבר 

ריגש אותה, היה חדש לה, האוכל בשפע, 

 הטלוויזיות וכשאמרתי  המצעים על המיטות,

  החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה 

 ונסה כהןשם הסטודנטית: 

 מקום התנסות: בית ספר נירים

במסגרת התנדבותי אני עוזרת לתלמידי כיתה 

י' במהלך השיעורים ולצוות הסגל במה שצריך. 

מטרת ההתנסות בשטח בבית הספר הינה 

לחנוך תלמיד וללוות אותו במהלך השנה הן 

במהלך השיעורים והן מעבר להם, לעמוד 

קשר כך שלכל דבר לצדם בעת בעיה ולפתח 

יוכל לפנות אליי. בתחילת שנה זו התחלתי 

לחנוך תלמיד תושב חוזר מקנדה. ישבתי עם 

 התלמיד בזמן השיעורים בתוך הכיתה 

 

 לה שיוצאים לסרט היא התחילה לבכות,

האמת שהיא גרמה לי גם להזיל דמעה. היא 

התחילה תהליך שיקום מקצועי וטיפולי, היא 

אחר לגמרי, היא פורחת נמצאת היום במקום 

והתקדמה בכל תחומי חייה. אפשר להגיד 

שהיא התחילה לחיות כשהיא הגיעה 

למסגרת, כל פעם שאני רואה אותה במיוחד 

אותה היא מזכירה לי את המשמעות של כל 

הסיפור, של העשייה שלנו של הייעוד שלנו, 

היא מזכירה לי כמה הדברים לא מובנים 

ות באסירות תודה מאליו, היא עוזרת לי לחי

בחיים שלי וכל פעם שאני מחבקת אותה 

ורואה את הניצוץ בעיניים שלה אני יודעת 

 שזה עובד ושזה אפשרי, היא גורמת לי לחייך.

האור שכל אחד מהדיירים בהוסטל מאיר בי 

נותן לי את הדלק להמשיך להיות בעשייה וכל 

  פעם מחדש אני זוכרת בפנים שאני בבית.

ולפעמים גם מחוץ לכיתה ועזרתי לו בחומר 

הנלמד. בנוסף, התלמיד הזמין אותי לטקס בו 

בפנימייה במהלך ערב  השתתף ולהיות איתו

אחד. הקשר שנוצר היה קשר מאוד טוב, אך 

התלמיד עזב את בית הספר כארבעה חודשים 

מתחילת השנה. לאחר מכן התחלתי לעזור 

לתלמידי אותה הכיתה באופן אקראי כלומר, 

למי שהיה צריך עזרה בשיעור מסוים ולימים 

 כתוצאה מכך, גם לתלמידי הכיתות האחרות. 



 

    

  21עמוד 

 רחל בלסקישם הסטודנטית: 

 עמותת אנו"שמקום התנסות: 

תחום בריאות הנפש תמיד סיקרן אותי, וסקרנות זו גברה במהלך התואר, הבנתי כי אין דרך טובה 

יותר ללמוד מאשר להתנסות בשטח. בזכות כל מה שלמדתי על עצמי ועל התחום התגבש רצוני 

עמותה לאנשים אשר מתמודדים היא  להמשיך ללמוד מקצוע טיפולי ולהמשיך לתרום לחברה. אנוש

מגבלותיו, יכול וללא קשר למצבו עם חולי נפשי וחיים בקהילה, ומפני שאני מאמינה שכל אדם, 

אפשר זאת עם קצת רצון , באנוש הצלחתי לוזכאי להיות חלק מפעילות חברתית וליהנות ממנה

, ד לשונה בחברהחשיבות הכבובמהלך ההתנדבות הרגשתי שאני עוזרת לתת ביטוי לויצירתיות. 

ושאני עוזרת למתמודדים להתמודד עם הסטיגמה שהחברה בנתה סביב עולם בריאות הנפש. 

כחלק מהפעילויות שערכתי הצלחתי לשלב נושאים חשובים כמו קבלת האני, סובלנות וסבלנות 

כלפי האחר. כמו כן, בשיתוף עם חברה ערכנו סדנת טיפוח ובה עזרנו למתמודדות לשפר את 

בנוגע לגופן ולמראה החיצוני שלהן, אשר התגלה כחוויה מרגשת עבורן. חווית ההתנדבות  הרגשתן

בהמון תחומים, היא סיפקה את סקרנותי ונתנה לי להיכנס לתוך עולם מעניין ומרתק  תרמה לי

גיליתי כמה אני  ם הזדמנות ככל שאר האנשים בחברה.שכולל בתוכו אנשים מדהימים שלא מקבלי

מסוגלת להכיל ואיך כל אחד ואחד מהם נכנס לי ללב, למדתי להיות סובלנית ובאותה נשימה 

אסרטיבית ולהציב גבולות כשצריך, לדבר בגובה העיניים ולקבל את כולם בלי לשפוט. ולכן אני רוצה 

ועל כך להודות לעמותת אנוש על ההזדמנות שניתנה לי, על האוזן הקשבת והיד המכווינה 

 שהפכתם את ההתנדבות לחוויה. 

מידי השכבה נרקם קשר מאוד טוב עם תל

מקשיבים לי  הם מרגישים בנוח איתי,בו 

לימודים. ומדברים איתי על דברים שמעבר ל

למשל, באחת ההפסקות ניגש אליי נער 

ופיתח איתי שיחה על הורות, איך הוא יהיה 

כשיהיה אבא והאם העבר משפיע וכדומה. 

בנוסף לעזרה בשכבת י', עזרתי לתלמידי 

משתתפים בקורס של המכללה כיתה י"ב ה

להתכונן למבחן סוף סמסטר, במהלך 

שיעורים אלו לא רק שהרווחתי ולמדתי 

קורס נוסף להעשרה בתחום הקרימינולוגיה, 

 בוגרים  אלא גם הכרתי תלמידים חדשים,

לימודיהם וסיום סיום שלב לפני  יותר שנמצאים

במסגרת הזו. תלמידים אלו לימדו  תהליכיהם

אותי שאם מאמינים בך, הכל אפשרי, גם אם 

מתוך התנסותי בשטח,  אתה לא מאמין בעצמך.

למדתי המון אודות המסגרת הנפלאה שבית 

ועל יכולותיי לתת  הספר נותן, למדתי על עצמי

מענה ולעזור בעת הצורך. למדתי ליישם חלק 

מהדברים הנלמדים בתואר. בנוסף לאלו, 

הפנמתי את מה שכבר ידעתי, שכל אדם הוא 

עולם ומלואו ויש להתייחס לכל בני האדם כך, 

זאת אומרת עם אמון, פתיחות, חוסר שיפוט, 

 הקשבה וקבלה. 



 

 רותם רוזןשם הסטודנטית:     

 בית חם לנערות בק.ים -כנית סל"ע מקום התנסות: ת

התחברתי נמוך. סוציואקונומי  ממעמד 13 ת נערה ב סל"ע וחנכתי כניתהשנה השתתפתי בת

אליה מאוד, היא כל הזמן דרשה לחזור ולספר לי שהיא הייתה גרה בבית יותר גדול עד לפני 

וחצי חדרים.  שניםשנה, וכרגע היא מתגוררת עם הוריה, שני אחים גדולים וסבתא בבית של 

ה כל כך טוב בבית, היא מאוד אוהבת את המשפחה שלה ואת האבא הכי פחות לא הרגיש ל

לפי דבריה, "אבא עושה לי בכוונה על הכול!". מבחינה חברתית היא מאוד פופולארית, יש לה 

המון חברים וכולם רוצים להיות חברים שלה בבית הספר. היא יוצאת למועדונים, פארקים, 

וסף, היא דאגה כל הזמן לספר על המשפחה שלה מצד נסיעות לתל אביב דרך העבודה. בנ

אבא, כל פגישה איתה היא הזכירה את מצבם הכלכלי של דודים שלה שהוא מאוד גבוה ורמת 

ומאוד הרגשתי את זה שהייתי איתה,  - איכות חיים מאוד גבוהה וטובה, היא חובבת כסף מאוד

הייתה מבקשת ממני בהיקפים כל הזמן היא דיברה על דברים שהיא אהבת לקנות והיא גם 

 שאקנה לה דברים גון: אוכל, ממתקים, חולצה ועוד.. 

כל פגישה איתה היא הרגישה נוח יותר לבקש ממני דברים. הסברתי לה הרבה פעמים שלא כל 

אפשר לקנות כל הזמן. היה לי מאוד קשה איתה מאוד בנושא הזה וגם -דבר זה כסף, ואי

זה  ,ה כל כך פופולארית, היא הייתה עם הפלאפון כל הזמןבנושא הפלאפון, היות והיא נער

הרגיש לי באופן אישי מאוד לא נעים שהיא כל הזמן בפלאפון והייתי מסבירה לה בכל פעם 

שלא נעים לצד השני שיושב איתה שהיא בפלאפון. בשלב מסוים היא הבינה את זה והיא 

ידע (לא בתוכנית סלע, לא בבית  נפתחה אלי הרבה יותר, היא סיפרה לי דברים שאף אחד לא

ת חודש מרץ, היא החליטה שיא רוצה לפרוש מהפרויקט כי אין אהספר, לא היועצת ועוד). לקר

לה זמן והיא העדיפה להיות עם חברים. אף על פי שלא היה לי קל איתה, הייתי מאוד 

ויש עם  מאוכזבת והיה לי מאוד עצוב שהיא עזבה, הרגשתי שהיא נערה שאפשר לעבוד איתה

 מה לעבוד. היא מבינה והבינה בסופו של דבר. 

בהמשך, המשכתי לבוא אך ורק לפגישות של הקבוצתיות, תמיד נהנתי בכל פגישה, תמיד 

 ראיתי שינוי בכל נערה שהגיעה.  

  החוג לקרימינולוגיה –התנסות בשדה 



 

  

  כיצד נרשמים להתנסות בשדה 

  ?בחוג לקרימינולוגיה
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  , בפרויקט השתתפותך את לאפשר מנת על

  בשדה להתנסות בקשה טופס, ספטמבר חודש סוף עד למלא עליך

    MichalF@wgalil.ac.il למייל אותו ולשלוח) החוג באתר נמצא( 

   הטופס פרטי כל את למלא חשוב, במזכירות האקדמית 189או למגירה 

 .הטופס את ולהגיש להקדים מומלץ ולכן מוגבל במוסדות המקומות מספר



 

 
 
 

  

  

  

  התנסות בשדה 

  החוג לקרימינולוגיה
 
 
 
 
 
 
 


