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האקדמית גליל מערבי–החוג לקרימינולוגיה 

התנסות  בשדה

  ההתנסות בשדה הינה חוויה ראשונית מעשירה הפותחת דלת
לעבודה עם סוגי אוכלוסייה ומוסדות שונים הרלוונטיים לתחום 

.לימודי הקרימינולוגיה

 במהלך ההתנדבות הסטודנט נחשף לסדר היום של מקום
לפעילויות השונות המתקיימות בו ולאנשי המקצוע  , ההתנסות

. השונים בתחום

  ההתנסות בשדה מהווה חלק מתהליך רכישת הזהות המקצועית
ומסייעת להבנה מעמיקה ומעשית של הידע התיאורטי הנרכש 

.במסגרת האקדמית
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שעות שבועיות  2-4במהלך ההתנסות בשדה הסטודנטים נדרשים להתנדב 

.  שעות70בסך מצטבר של מינימום , לאורך שנת הלימודים

:מסלולי הבחירה

 ז"נ4-קורס סמינריון עיוני
בנוסף לעבודת  ', ר לימור יהודה בשנה ב"במסגרת קורס שיקום עבריינים של ד

הסמינריון העיונית שמגישים בקורס הסטודנטים נדרשים לביצוע התנסות בשדה 
.  מציון הקורס15%אשר מקנה 

.במהלך הלימודים יוקדשו מספר מפגשי הרצאה להצגה וניתוח ההתנסות בשדה

 ז"נ2-קורס מעורבות חברתית
(  במידה והמערכת מאפשרת)ניתן לבחור , במסגרת קורסי הבחירה של לימודים כלליים

.  ז"נ2השתתפות בקורס מעורבות חברתית בקהילה תמורת 
".עובר"ציון הקורס לא יכנס לממוצע ויוגדר 

  התנסות כהתנדבות
ל ורוצים לרכוש ידע וניסיון מקצועי במהלך  "סטודנטים שלא בחרו בשני המסלולים הנ

.  להירשם עצמאית לפרויקט התנסות בשדה' או ג' הלימודים יכולים בשנה ב





דגשים

חשיפה לעולם המעשי של המקצוע.

הכרת האוכלוסייה של התחום.

ומיומנות מקצועיות ראשוניותרכישת ידע .

בדיקת כיווני המשך מקצועיים.

  בחירת התמחות עתידית לקראת עבודה ולימודים

.לתארים מתקדמים בתחום

 (ח"קו)ניסיון מקצועי
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נוער  , ילדים
וצעירים בסיכון

שרותי טיפול ותקון

בריאות הנפש
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תכנית , בית ספר נירים, מעון אחוה, מרכזי נוער עירוניים: נוער וצעירים בסיכון, ילדים
ל  "מרכז מט, מעון נוף הרים, בית ברחוב חיים, יחידות לקידום נוער וצעירים, סיכויים

(:עבודה פרטנית)נוער וצעירים בסיכון , סטודנטים משתפים מההתנסות בתחום ילדים

"כמובן שהסכמתי ודיברנו בעיקר על ההתרחקות מהחברים שאיתם  , הוא ממש ביקש שנלך לטייל קצת ופשוט נדבר
".היה עושה את העבירות ושהוא מרגיש הרבה יותר טוב במצב שהוא נמצא היום

"תוך כדי פעולה אחת הנערות סיפרה לנו שאבא שלה היה מכה אותה והיא חתכה וורידים והראתה לנו את הסימנים  ,
.אמרה שהיה לה קשה לחיות ככה אבל היום היא רואה את החיים אחרת

"  תוך כדי הבישול התחברתי לאחד מהנערים שמאוד עניין אותי כבר מהמפגש הראשון ורציתי לדעת למה הוא הגיע
רציתי לשמוע קצת על הסיפור חיים שלו אז במהלך הבישול פניתי אליו והוא סיפר לי ואמר לי שהוא מאוד  , לבית

זה עשה לי ממש טוב  , התחבר אליי ואם אני רוצה לדעת משהו עליו הוא ישמח לספר לי כי הוא מרגיש בנוח איתי
".והרגשתי מסופקת מאוד מהמפגש הזה

" היה לה בן זוג והוא נפטר אל מול עינה בגלל זה, 12היא סיפרה לי שמשתמשת בסמים מגיל 14ישבתי עם נערה בת  ,
היא סיפרה לי שיא נקייה כבר שבועיים ולפעמים היא  , נכנסנו לפלאפון וכתבנו את השם שלו ובאמת קראתי עליו כתבה

הסברתי לה שהחומרים שהי משתמשת בהם , רוצה לעשן שהיא נמצאת שם והיא עצבנית ולא יכולה שמתקרבים אליה
".והיא ענתה לי שהיא יודעת, לא טובים וקל וחומר אם בן זוגה נפטר מזה אל מול עיניהגייזכמו נייס 
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תכנית , בית ספר נירים, מעון אחוה, מרכזי נוער עירוניים: נוער וצעירים בסיכון, ילדים
ל  "מרכז מט, מעון נוף הרים, בית ברחוב חיים, יחידות לקידום נוער וצעירים, סיכויים

(:קבוצתיתעבודה )נוער וצעירים בסיכון , סטודנטים משתפים מההתנסות בתחום ילדים

" היה מפגש מאוד משמעותי עבורי מכיוון וזו הייתה הפעם הראשונה בה ניתנה לי האחריות להוביל קבוצה ולהדריך
המפגש התנהל בצורה מדהימה וכיפית  . היה מעניין לראות כיצד אני מסוגלת להתמודד מול הקבוצה של חניכות, אותה

".הייתה אווירה טובה והבנות היו פתוחות לשתף ולספר

"ישבנו בצורה , במפגש ראיתי עד כמה הנערים מעוניינים להשתנות, אחד המפגשים הכי מדהימים שהיו לי אי פעם
שמעתי את הנערים עד הסוף וראיתי את , ומה השאיפות שלו, עגולה ודברנו כל אחד על מה חולם להיות בחיים

".ההתלהבות שלהם בזמן שדברו

"קראנו ביחד כמה כתבות על  . באותו היום העברתי לקבוצה שלי את נושא ההימורים וההתמכרות לאלכוהול ולסמים
כל אחד סיפר מה הוא חושב או מקרה  . בני נוער לאחר שימוש באלכוהול וסמים ודנו ביחד על הכתבות והמקרים

".היה דיון מרגש מאוד ומאוד משמעותי. שקרה לו בנושא

" עבורי המפגש שבו העברתי פעילות על זוגיות ומיניות זה נושא חשוב שבקושי מדברים עליו ויש צורך לעלות את
".המודעות ולהסביר לבני נוער את חשיבות הנושא

"בפעילות חוסן זה פעילות שבה מסבירים ומלמדים את החניכים איך להתנהל מול  . עשיתי בקבוצה פעילות חוסן
".הכעסים שלהם ועל איך כדי להם להגיב מצב של כעס
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העמותה הישראלית לבריאות , בית החולים הפסיכיאטרי מזור: בריאות הנפש•
ר קידום שירותים חברתיים.ש.עמותת ק, הנפש

:סטודנטים משתפים מההתנסות בתחום בריאות הנפש

"בסבב ראיתי גישות שונות של יחס  . זה היה מאוד מלמד ונתן לי הרבה, הצטרפתי לסבב ביקור מטופלים במחלקה

והמרפאים בעיסוק והיה מעניין לראות את הגישות  , לעובדים הסוציאליים, ודרכי טיפול לחולים בין הרופאים

היה מעניין לשמוע איפה כל מטופל עומד ואיך יהיה המשך הטיפול האישי של כל מטופל כמו מטופל שביקש  . השונות

".להשתחרר והיה מאוכזב שאינו יכול ומטופל אחר שסיפר על קשיים שלו במחלקה ועוד

"  הייתה לי שיחה מעניינת עם מטופל שסיפר לי שהוא סוכן מוסד ובהמשך השיחה סיפר שהוא קפטן של ספינה ענקית

המטופל מסתובב עם ציפית של כרית המשמשת לו  , מטופל זה חולה סכיזופרניה ונמצא במחלקה זמן רב-באמריקה

".עפרונות ועוד, עטיפות של אוכל, כשק ובו שם דפים מרופטים

"סיפר לי שהוא נאנס בידי מישהי מבוגרת ממנו  , ל עם פוסט טראומה"נכה צה, באחד המפגשים אחד המטופלים

הוא ממש נפתח  . היה לי נורא עצוב לשמוע את זה ולדעת שזו לא הטראומה הראשונה שהוא חווה, 10כשהוא היה בן 

".  אליי ושיתף אותי בחייו

"האנשים שם , יותר מתעניינת מרגע לרגע ורוצה ללמוד ולעזור כמה שיותר, אני מרגישה שאני יותר עם ביטחון

".  וכיף להיחשף לכל כך הרבה ממה שאני לומדת במציאות, שובר כל סטיגמה אפשרית–מקסימים 

"דרך ההשתתפות שלהם אני נחשפת לעוד דברים חדשים, בכל פעם אני יושבת עם המתמודדים ומעבירה פעילות."
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בית חם למכורים , אופק נשי, היחידה לשיקום האסיר: שירותי טיפול ותקון•

:והתקוןסטודנטים משתפים מההתנסות בתחום הטיפול 

"היינו בבית משפט וראינו איך מתנהל משפט."

"דיברנו עם אסירים שעומדים להשתחרר על מנת לקבוע פגישה איתם לאחר השחרור כדי . ביקור בכלא כרמל
".לעזור להם להשתלב בחיים אחרי המאסר

"לאחר מכן עשינו רשימת  . ליוויתי את המטופל להוצאה לפועל על מנת להוציא טפסים בשביל האיחוד תיקים
".הוצאות והכנסות כדי לבדוק את ההתנהלות הכלכלית שלו

"ממשיכה  , אחת בהריון בחודש חמישי לא מצליחה להיגמל מהסמים. הבנות סיפרו לי סיפורים כל כך קשים
ויום לאחר הלידה כבר לקחו לה  , חודשים בת3השנייה ילדה לפניי . גם חולת איידסלהכללעבוד בזנות ובנוסף 

".  אותה שירותי הרווחה

"מטופלים סיפרו על העבר שלהם והורידו  , הייתה שיחה מרגשת. היה שיח מאוד מעניין על הילדות של כל אחד
".ניסינו להבין מה גרם לתחילת שימוש בסמים, דמעות

"לא קבועים אך העיקר הגיעו וניסיתי להשפיע עליהם  , הגיעו חדשים, המפגש הקבוצתי היה מדהים ומעניין
חיים פרטיים ואפילו  , הרגשות שלו, כל אחד דיבר על מצבו. לעודד ולתת להם להרגיש יותר טוב, כמה שאפשר

,  לכל אחד יש סיפר אחר שונה לגמרי, ומה הם מרגישים, איך אנשים שורדים, היה מעניין. עבודה ופרנסה
". הרגש–אך כולם נפגשים באותה הנקודה .       קשיים שונים

"איך העבירו אותה מהמשפחה שלה במדינה אחרת והביאו  , המדריכה סיפרה לי איך התגלגלה לסחר בנשים
".פשע ואפילו ריצתה מאסר, התדרדרה לסמיםהכלאיך בעקבות . אותה לארץ להיות זונה
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מהפרקטיקה לתאוריה
. רואה בפועל את מה שלמדתי בקורסיםאני "

" החומרזה בעצם ממחיש לי את 
זה מה שאני לומדת . בטירוףמתחבר הכל "

"  במכללה

ט"סיכום תשע
סטודנטים לקחו חלק בפעילות34

משמעות
אני חושב שיש לי קשר משמעותי עם  "

בגלל שהוא מרגיש בנוח לעדכן אותי  , המטופל
"לגבי דברים גם כשאנחנו לא בימים של מפגש
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:מהפרקטיקה לתאוריה

:הקורסים שנזכרים במשובים הם

תאוריות בקרימינולוגיה

נערות במצוקה

סמים מסוכנים

מבוא לפסיכולוגיה

סטייה חברתית

סטטיסטיקה

פסיכופתולוגיה

נשים, קורבנות, פשיעה

המשובים החודשיים שהסטודנטים ממלאים ממחישים את הקשר שבין ההתנסות המעשית ללימודי  
. הקרימינולוגיה ומגלים הבנה וידע  נרחב
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"שהמצב שלהן זה ", יש שם כל כך הרבה נשים מתויגות. החודש ממש הרגשתי את תיאוריית התיוג ביישומה
".וחבל שכל כך קשה לשבור את התיוג הזה בחברה" כי הן הביאו את זה על עצמן

"כמו סכיזופרניה. אני מרגישה במהלך ההתנסות בשדה דברים רבים הקשורים לשיעורים הנלמדים  ,
כמו לדבר על משהו אחד ופתאום הם  . בלבולי אסוציאציות של מטופלים, ותסמינים של קטיעת מחשבות
".חוזרים לסיפורים מהעבר ועוד

"בשיעור נערות במצוקה הנושאים הנלמדים שם מאוד מתקשרים עם הנערות שנמצאות בכפר הנוער נירים  .
כשאני רואה בפועל את מה שאני לומדת יותר קל לי , וכך. הסיפורים מאוד מתחברים לי עם החומר הנלמד

"להבין את החומר הנלמד

"  חשבתי על סגנון הורות מתירני וסמכותני שדיברנו עליו במסגרת קורס סטטיסטיקה כאשר המטופלים סיפרו
".  לי על הילדות שלהם ותחילת השימוש שלהם בסמים

"  בשנה שעברה למדתי קורס על סמים ודרכי התערבויות והמרצה הסבירה לנו שוב ושוב איך אנשים
אחת נערות סיפרה לנו שהייתה מעשנת מגיל מאוד קטן והחומר  , שמשתמשים בסמים מפתחים סבילות לחומר

". השיעור מאוד התקשר לי, הפסיק להשפיע לה

":התאוריה לפרקטיקה"סטודנטים משתפים מ
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"גם קל לי יותר להבין  , אני מרגישה שקל לי יותר להתחבר עם אנשים אחרים. אני חשה התקדמות רבה מפעם הקודמת
".את החומר הנלמד במכללה כאשר אני רואה איך כל התיאוריות באות לידי ביטוי במציאות

"לפעמים יש הרגשה של לימוד תאוריות שלמדתי כמו פיקוח חברתי"

"ייתכן  . אקונומיים שונים-במהלך ההתנדבות במשטרה אני נחשפת לאוכלוסיות מתרבויות שונות וממעמדות סוציו
במהלך התואר למדתי על . ומצד שני מפגש עם אזרח המוגדר כעבריין' נורמטיבי'מצב של מפגש עם אזרח המוגדר כ

".  פערי מעמדות ועל תרבויות שונות והקשר שלהם לעבריינות

ותסכולים של מטופלים מהמשפחה  . שמיעת קולות ועוד, אני שומעת ממטופלים על מאפיינים סכיזופרנים כמו הזיות
".שהם לא מבינים את החולים ולא מקבלים אותם ועוד

"ואני  . בדיוק כמו שהמרצה תיארה, אני יכולה לראות תיאור מדויק של נערות כאלו, בעיקר בקורס נערות במצוקה
זה  . היום אני יודעת למה נערה מתנהגת בצורה כזאת, חושבת שבגלל ששמעתי את זה ושיננתי כל דבר מהחומר הנלמד

".מבלי להירתע ולדעת איך להתנהג במקרים כאלו, גרם לי לבוא מוכנה

"כמו שהצטרפתי לסבב , אני מרגישה במהלך ההתנסות בשדה שאני חווה הרבה דברים הקשורים לשיעורים הנלמדים
".הצעדים12גמילה מסמים ושיטת טיפול , בחדרים של המטופלים דיברו הרבה על דרכי טיפול כמו תרופות

"כמו כן במהלך ההתנדבות הופעתי  , בהתנדבות במשטרה אני אחראית על אכיפת החוק אשר נלמד במהלך התואר
".בבית המשפט בחיפה ובמהלך התואר למדתי על מערכת בתי המשפט בארץ

כמו לדוגמה שיעור  , אני חשה במהלך ההתנסות בשדה אני חווה דברים רבים הקשורים לשיעורים הנלמדים
כמו לדוגמה קורס סטייה חברתית שאני שומעת מהמטופלים את . פסיכופתולוגיה על תופעות לוואי של תרופות

.התחושות שלהם מהסביבה ועל סטיגמות קיימות



"בסיפור שלו התחברתי לתיאוריה על התחברות דיפרנציאלית וחוסר פיקוח הורי של , המטופל סיפר לי היום על ילדותו
".  הירשי

"סכיזופרניה פרנואידית, אני מכירה מטופלים החולים במחלות נפש אותם אני לומדת בשיעורים כמו חולי סכיזופרניה  ,
".וההתנסות בשדה תורמת לי רבות. פרנויה ועוד

" היא התלהבה מאוד לדבר איתי  , שנה שסיפרה לי על עצמה19במשך אחד מהמפגשים הכרתי מכורה נקייה כבר יותר מ
של עובדת סוציאלית שהוזכרה במסגרת קורס  " פרויקט"בגלל שהזכרתי לה את התקופה לפני הרבה שנים שהיא הייתה ה

".נשים, קורבנות, פשיעה"

" שבה גם כן למדנו קצת על סמים אז יכולתי להוסיף  " מבוא בפסיכולוגיה"הפעילות על סמים קשורה בעיניי לקורס
".בפעילות כל מיני דברים בנושא מהידע שלי מהקורס

"שזה הוביל אותם  , באופן מאוד נראה לעיין כי רוב הנערים שנמצאים שם מגיעים ממצב כלכלי מאוד מאוד נמוך וקשה
".   וגם ההתחברות הדיפרנציאלית, לעבריינות שזה מוכיח אחת התיאוריות שלמדנו בשיעור תיאוריות בקרימינולוגיה

"אני רואה את כל הסימפטומים וההתפרצויות , חרדות, מאניה דיפרסיה, סכיזופרניה, יש המון בנות עם בעיות נפשיות
"שלהן

"פרופילים של האישיות ,ACTING OUTוהמון דיסוציאציה  ."

"  אני כל הזמן מרגישה שיש קשר לדברים שלמדתי במהלך התואר כמו לדוגמה שנער חייב הצבת גבולות או דמות לחיקוי
".אני מגלה המון מקרים בהם הנער מנסה לבחון את הגבולות. על מנת לדעת ללכת בדרך הנכונה

"להקשיב לסיפורי חיים שלהם ולראות את , הקורס נערות במצוקה מאוד התקשר לי שאנחנו מדברות עם הנערות
לרוב הנערות יש  , ההתנהגות שלהם אם יש נערה שקטה במיוחד או עצבנית במיוחד אנחנו באמת מבינות ממה זה נובע

יש המון נערות רצידיוויסטיות שבמשך שנים מגיעות לבית ברחוב חיים יוצאות וחוזרות  , משברים בקשרים עם ההורים
.  להרבה מהנערות יש תיקים במשטרה על שוטטות וחלק גדול מהן איבדו הורה או שההורה נמצא ולא נמצא. אליו

".  הסיפורים מאוד מתחברים לנו לקורס הזה

האקדמית גליל מערבי–החוג לקרימינולוגיה 



"האמונה הזו  , כל המטופלים מכירים אותי וסומכים עליי. אני חשה שינוי משמעותי והתקדמות רבה בבית חם

".זיכרונות וכעסים שלהם, משברים נפשיים, קושי כספי: מאפשרת להם לשתף אותי בכל מה שעובר עליהם

"ניכר כי הם  . שיתפו אותי במה שעבר ועובר עליהם, כך המטופלים יותר נפתחו אליי, ככל שהמשכתי להגיע ולהתמיד

".הזדקקו לאוזן קשבת ולתשומת לב

"המטופל נפתח יותר  . בכל מפגש אפשר להרגיש שהמטופל מרגיש יותר בנוח לדבר ולספר על עצמו ועל דברים אישיים

"ומספר על החוויות שלו בכלא ועל החיים הפרטיים שלו

"היא לא מצליחה לדבר עם אף אחד מהמדריכות וגם לא . אחת המטופלות אמרה לי שרק איתי היא מרגישה בטוחה

".זאת הרגשה מדהימה לתת להן תחושת ביטחון. עם העובדת סוציאלית

"כי מבחינתי שנער יושב מולי ומספר לי מה גרםלו לעשות את העבירה שעשה  , הפעילות סיפקה אותי ברמה גבוהה

".וכמה חשוב לו להשתנות ולחזור לחיים הרגילים שלו

האקדמית גליל מערבי–החוג לקרימינולוגיה 

משמעות ההתנסות בשדה עבור הסטודנט ועבור הצד השני



"ואיך הם מכבדים ומעריכים אותי שזה מה שעושה לי הכי טוב, מרגישה את הקשר החזק שנעשה ביני לבין הנערים."

"אלו דברים שבמציאות היום  . מפגש שהיה משמעותי בשבילי החודש הוא הסיפור שהנערה סיפרה לי על ההורים שלה

מתמודדת מגיל קטן כבר עם מציאות ומשפחה כזו וזה לגמרי  ( 16)יומית שלנו אנחנו לא נתקלים בזה שילדה בגיל כזה 

".  מלמד להעריך כל דבר קטן, מעורר אותך לגבי החיים שלך

"אני מרגישה שאושר נפתח אליי בכל מפגש מחדש ומספר לי דברים , אני חשה שינוי במהלך השבועות שעוברים

".  על החוויות שעובר במהלך השבוע שאנו לא נפגשים ועל משפחתו וחבריו ללימודים, חדשים על עצמו

"היא פנתה אליי כי היא  , המפגש שהיה משמעותי בעיניי מאוד היה שיחה שהייתה לי עם אחת הנערות בנושא מיניות

הרגישה בנוח איתי יותר מכולם ודווקא בגלל זה לא רציתי להיות דמות סמכותית מידי בנושא שכן קשה לה להתמודד  

נתתי  , ניסיתי להבין אותה ולתת לה לפרוק בתור מישהי שפה בשבילה ולא תשפוט אותה ואת מה שמפריע לה, איתו

לה המון דוגמאות מהחיים בכללי ועל דברים שאני התמודדתי איתם וניהלנו שיחה ארוכה ובוגרת וממצב  שהיא  

".  הייתה עצבנית נורא בתחילת השיחה הגענו למצב שהיא מחויכת ומודה לי על השיחה

"  נערים כבר מחכים לי לפני המפגש בחצר הם מרגישים שאני כבר חלק בלתי נפרד מהמקום ומצוות העובדים בו וזה

אחד מהם ביקש שאני אעבוד שם במעון אך לצערי זה בלתי אפשרי כי זה מעון לנערים בלבד  . הדבר הכי טוב שקרה לי

".  ואיי אפשר להכניס בחורה לצוות המדריכים

האקדמית גליל מערבי–החוג לקרימינולוגיה 



.(64%)ללימודיהםהשנייההשנהבמהלךבשדהההתנסותאתביצעוהסטודנטיםמרבית•

ואילווקבוצתיפרטנימשולבתפעילותביצעו(32%),קבוצתיבאופןבשדההתנסותביצעו(45%)מהסטודנטיםכמחצית•
.פרטניבאופןבשדההתנסו(23%)

מהסטודנטיםמחציתמעל:מאודפעיליםרובםכיניכרבשדהלהתנסותמקדישיםהסטודנטיםאשרהפעילותשעותמבחינת•
שעות5-6מתנדבים(33%)מהסטודנטיםשלישבעוד,בשדהההתנסותבמסגרתשבועיותשעות3-4מתנדבים(58%)

.בשבועמשעתייםפחותממתנדבים9%ורקשבועיות

האקדמית גליל מערבי–החוג לקרימינולוגיה 



הלימודיםבמהלךשנלמדוומושגיםתיאוריותפגשו,מיומנויות,כלים,תאורטיידערכשוהסטודנטיםכיעולהמהגרף•
.התנדבותבמהלךשלמדודבריםוליישםלהפניםוהצליחו

הנלמדותהתאוריותאתפוגשיםהם,הלמידהבתהליךביותרכמשמעותיתבשדהההתנסותאתמתאריםהסטודנטים•
.מוחשיבאופןמשמעותןאתומביניםמעשיבאופןהחוגבמסגרת

האקדמית גליל מערבי–החוג לקרימינולוגיה 



עללהשפיעהצליחו,הגיעואליהםבמוסדותמשמעותייםהיו,הפרויקטבמהלךהועצמורכשוהסטודנטיםכיעולהמהגרף
.דרכםלתחילתמקצועייםכליםוקיבלועימםשעבדוהאוכלוסיות

האקדמית גליל מערבי–החוג לקרימינולוגיה 



מהסטודנטים נחשפו במהלך ההתנסות  73%

בשדה לסיטואציות חדשות ומורכבות שלא היו  

.נחשפים אליהם ללא ההתנדבות

האקדמית גליל מערבי–החוג לקרימינולוגיה 

.   מהסטודנטים חושבים לחפש עבודה בתחום65%

כבר החלו לעבוד במקביל ללימודים  23%-ו

.   בתחום ההתנסות



"אני מעניק לעצמי–כשאני נותן "

חלוקת תעודות והצגת  

מקומות התנסות בשדה

החוג לקרימינולוגיה

פ"בתשעל מנת להירשם להתנסות בשדה 

יש לקרוא באתר המכללה על מקומות ההתנסות 

–בשדה ולפנות למיכל פרטוק במייל 

michalf@wgalil.ac.il


