
החוג לקרימינולוגיה–התנסות בשדה 

ב"מפגש מקדים לפעילות בשנת תשפ



?מהי  התנסות  בשדה

. ההתנסות בשדה הינה חוויה ראשונית מעשירה הפותחת דלת לעבודה עם סוגי אוכלוסייה ומוסדות שונים•

.  הסטודנטים מתנסים בעבודה עם אוכלוסיות הרלוונטיות לתחום לימודי הקרימינולוגיה•

ההתנסות מהווה חלק מתהליך רכישת הזהות המקצועית ומסייעת להבנה מעמיקה ומעשית של הידע  •

.התיאורטי הנרכש במסגרת האקדמית

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

. ומיומנות מקצועיות ראשוניותולאנשי המקצוע השונים בתחום ורוכש ידע

בחירת התמחות עתידית לקראת לימודים לתארים מתקדמים בתחום, בדיקת כיווני המשך מקצועיים•

במהלך השנה מקבלים הסטודנטים ליווי והדרכה על ידי אנשי מקצוע במקומות התנסות השונים ובנוסף  •

.ליווי והדרכה מצוות החוג לקרימינולוגיה



מסלולי הפרקטיקום

סמנריון מחקרי

ר ראובן יעקב"ד' שנה ג

התנדבות לשנה אקדמית •

שעות התנדבות120מינימום •

(40%)חלק מציון הקורס •

הסמינריון נכתב על הפרקטיקום•

סמנריון עיוני

ר ביאטריס קוסקס"ד–' שנה ב

התנדבות לשנה אקדמית•

שעות התנדבות  70מינימום •

(35%)חלק מציון הקורס •

מעורבות חברתית

'  וג' שנים ב

התנדבות לשנה אקדמית •

שעות התנדבות70מינימום •

נקודות זכות2•

התנסות כהתנדבות

'  וג' שנים ב

התנדבות לשנה אקדמית •

שעות התנדבות70מינימום •

רצון•



תחומי מקומות התנסות בשדה

תקוןשרותי 
ובריאות הנפש

נוער  , ילדים

וצעירים בסיכון



נוער וצעירים בסיכון, ילדים

ילדים

(חיפה)בית שבתאי לוי •

(חיפה)המועצה לשלום הילד •

(ביאליק. ק" )לב אוהב"מועדון ילדים •

(נשר, ביאליק. ק)גן הילד , קדימה,  מועדוניות רווחה כלניות•

נוער וצעירים בסיכון

(ארצי-עמותת ידידים )סיכויים •

(מעלות)קידום נוער •

(ביאליק. ק" )לב אוהב"מועדון נוער •

(עכו)מרכזי נוער עירוניים •

(עכו–עלם )מרכז מגדלור •

(ים ונהריה. ק" )הפוך על הפוך"מרכזי •

(ירכא)עיר ללא אלימות •

(נהריה. ע)סמים ואלכוהול , היחידה למאבק באלימות•

(חיפה)בית חם לנערות •

(חיפה)24/7הלב •

(ביאליק. ק)ה"עוצמתיכון •

(מוצקין. ק)תיכון גימנסיה •

מסגרות חסות הנוער  –נוער 

(בוסתן הגליל)נירים •

(עכו)אחוהמעון •

(ירכא)מעון נוף הרים •

(עפולה)מעון בית רות •

(חיפה)הבית ברחוב חיים •



(שיקום עבריינים)תקוןטיפול ושירותי 

(אתא. ק)בית חם למכורים •

(חיפה)אופק נשי •

(ארצי)משטרת ישראל •

(חרמון, כרמל)שירות בתי הסוהר •

(כרמיאל, חיפה)רשות שיקום האסיר •

בריאות הנפש

..(ירכא ועוד, חיפה, ים. ק, עכו, נהריה)ש"אנועמותת •

(עכו* )בית חולים מזור•

(כרמיאל, אתא. ק)קידום שירותים חברתיים –קשר •

ובריאות הנפשתקוןשרותי 



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

כמובן שהסכמתי ודיברנו בעיקר על ההתרחקות מהחברים שאיתם היה עושה את  , הוא ממש ביקש שנלך לטייל קצת ופשוט נדבר"✓

".העבירות ושהוא מרגיש הרבה יותר טוב במצב שהוא נמצא היום

אמרה שהיה לה  , תוך כדי פעולה אחת הנערות סיפרה לנו שאבא שלה היה מכה אותה והיא חתכה וורידים והראתה לנו את הסימנים"✓

".קשה לחיות ככה אבל היום היא רואה את החיים אחרת

נכנסנו  , 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 רוצה לעשן שהיא  , לפלאפון וכתבנו את השם שלו ובאמת קראתי עליו כתבה

לא טובים וקל וחומר  גייזהסברתי לה שהחומרים שהי משתמשת בהם כמו נייס , נמצאת שם והיא עצבנית ולא יכולה שמתקרבים אליה

".והיא ענתה לי שהיא יודעת, אם בן זוגה נפטר מזה אל מול עיניה

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

היה מעניין  , היה מפגש מאוד משמעותי עבורי מכיוון וזו הייתה הפעם הראשונה בה ניתנה לי האחריות להוביל קבוצה ולהדריך אותה"✓

המפגש התנהל בצורה מדהימה וכיפית הייתה אווירה טובה והבנות היו  . לראות כיצד אני מסוגלת להתמודד מול הקבוצה של חניכות

".פתוחות לשתף ולספר

ישבנו בצורה עגולה ודברנו כל אחד  , במפגש ראיתי עד כמה הנערים מעוניינים להשתנות, אחד המפגשים הכי מדהימים שהיו לי אי פעם"✓

".שמעתי את הנערים עד הסוף וראיתי את ההתלהבות שלהם בזמן שדברו, ומה השאיפות שלו, על מה חולם להיות בחיים

קראנו ביחד כמה כתבות על בני נוער לאחר שימוש  . באותו היום העברתי לקבוצה שלי את נושא ההימורים וההתמכרות לאלכוהול ולסמים"✓

היה דיון מרגש מאוד ומאוד . כל אחד סיפר מה הוא חושב או מקרה שקרה לו בנושא. באלכוהול וסמים ודנו ביחד על הכתבות והמקרים

".משמעותי

בפעילות חוסן זה פעילות שבה מסבירים ומלמדים את החניכים איך להתנהל מול הכעסים שלהם ועל איך  . עשיתי בקבוצה פעילות חוסן"✓

".כדי להם להגיב מצב של כעס



:סטודנטים משתפים מההתנסות בתחום בריאות הנפש

מטופל זה חולה  . הייתה לי שיחה מעניינת עם מטופל שסיפר לי שהוא סוכן מוסד ובהמשך השיחה סיפר שהוא קפטן של ספינה ענקית באמריקה"✓

".עפרונות ועוד, עטיפות של אוכל, המטופל מסתובב עם ציפית של כרית המשמשת לו כשק ובו שם דפים מרופטים, סכיזופרניה ונמצא במחלקה זמן רב

היה לי נורא עצוב , 10סיפר לי שהוא נאנס בידי מישהי מבוגרת ממנו כשהוא היה בן , ל עם פוסט טראומה"נכה צה, באחד המפגשים אחד המטופלים"✓

".  הוא ממש נפתח אליי ושיתף אותי בחייו. לשמוע את זה ולדעת שזו לא הטראומה הראשונה שהוא חווה

,  שובר כל סטיגמה אפשרית–האנשים שם מקסימים , יותר מתעניינת מרגע לרגע ורוצה ללמוד ולעזור כמה שיותר, אני מרגישה שאני יותר עם ביטחון"✓

".  וכיף להיחשף לכל כך הרבה ממה שאני לומדת במציאות

".דרך ההשתתפות שלהם אני נחשפת לעוד דברים חדשים, בכל פעם אני יושבת עם המתמודדים ומעבירה פעילות"✓

:והתקוןסטודנטים משתפים מההתנסות בתחום הטיפול 
לאחר מכן עשינו רשימת הוצאות והכנסות כדי לבדוק את  . ליוויתי את המטופל להוצאה לפועל על מנת להוציא טפסים בשביל האיחוד תיקים"✓

".ההתנהלות הכלכלית שלו

.  גם חולת איידסלהכלממשיכה לעבוד בזנות ובנוסף , אחת בהריון בחודש חמישי לא מצליחה להיגמל מהסמים. הבנות סיפרו לי סיפורים כל כך קשים"✓

".  ויום לאחר הלידה כבר לקחו לה אותה שירותי הרווחה, חודשים בת3השנייה ילדה לפניי 

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

".שימוש בסמים

לעודד ולתת להם להרגיש  , לא קבועים אך העיקר הגיעו וניסיתי להשפיע עליהם כמה שאפשר, הגיעו חדשים, המפגש הקבוצתי היה מדהים ומעניין"✓

לכל אחד יש , ומה הם מרגישים, איך אנשים שורדים, היה מעניין. חיים פרטיים ואפילו עבודה ופרנסה, הרגשות שלו, כל אחד דיבר על מצבו. יותר טוב

".  הרגש–אך כולם נפגשים באותה הנקודה . קשיים שונים, סיפר אחר שונה לגמרי

איך בעקבות  . איך העבירו אותה מהמשפחה שלה במדינה אחרת והביאו אותה לארץ להיות זונה, המדריכה סיפרה לי איך התגלגלה לסחר בנשים"✓

".פשע ואפילו ריצתה מאסר, התדרדרה לסמיםהכל



...חשוב לפני תחילת הסמסטר

.  בטרם מתחילה ההתנסות בשדה יש לבחון מה הכי מתאים ומעניין אתכם•

.  כנסו לאתר המכללה וקראו את החומר המצוי שם על תיאור מקומות ההתנסות בשדה, ראשית•

michalf@wgalil.ac.il–לאחר מכן תשלחו למיכל מייל בקשה לפגישה אישית •

:הקפידו למלא•

?ומדוע, התחום שמעניין אתכם להתנדבות, המסלול בו אתם מעוניינים לבצע את ההתנדבות, שם מלא

?מהי, במידה ואתם יודעים את המסגרת הספציפית בה אתם מעוניינים להתנדב

:ולמתי אתם מעוניינים לתאם את הפגישה האישית

חמישייום22.09.21יום רבעי 

23.09.21

יום שלישי

05.10.21

9:00-12:00בין 9:00-12:00בין 9:00-12:00בין 
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