
מהתיאוריה
אל השדה המקצועי

התנסות מעשית ופרקטיקום 
החוג לקרימינולוגיה



 סטודנטים יקרים,  

 

שנה,  לקרימינולוגי  מידי  בחוג  הלומדים  עם    הסטודנטים  העובדים  שונים  וארגונים  במסגרות  מתנדבים 

על רצף הסיכון.   אינןאוכלוסיות המצויות  והתנדבות  נתינה  פעולות המובנות מאליהן.    מעורבות חברתית, 

באינדיווידואליזם גובר ותחרותיות לצד צמיחה במימדי    הטכנולוגיה, המאופיינתבחברה המודרנית עתירת  

 פעולות אלו למשאב נדיר.  הפשיעה והעבריינות, הפכו 

נועדו קרימינולוגיה  לתחלואים החדשים בחברה. לימודי ה  הקרימינולוגיה היא מדע צעיר שמנסה לתת מענה

ידע הסטייה    להקנות  בתחומי  שלבסיסי  בדרכם  נקרית  הלימודים,  כשבמהלך  הסטודנטים    והעבריינות 

 שאליו הם נחשפים ברמה האקדמית.  ההזדמנות להתנדב במסגרות שונות ולפגוש פנים אל פנים את העולם

יוצרים אצל הסטודנטים תסיסה    השילוב המיוחד והנדיר של ההיבטים היישומיים לצד ההיבטים האקדמיים

  מצוינות אקדמית אליה אנו שואפים. במסגרת ההתנדבות במוסדות השונים חלק מ  אינטלקטואלית שהיא

שונים חיים  וקשיי  אנשים  של  רב  מגוון  ובהן  שונות  מציאויות  עם  נפגשים  בחייהם.   הסטודנטים  משידעו 

לסטודנטים לפתח יכולות אנושיות חשובות   המפגש המאתגר ביחד עם הידע האקדמי הנרכש לצידו מאפשר

 אשר מתווספים ליכולות האקדמיות ולהצטיינות בתחום הידע.  יה וקבלת השונהכמו נתינה, אמפת

עבור הסטודנטים, הפעילות ההתנדבותית היא והאישית  חלק מהמחויבות של   מעבר לתרומה האקדמית 

הקהילה למען  השרות  בגליל.  המקומית  לקהילה  הלימודים    המחלקה  מתוכנית  נפרד  בלתי  לחלק  הפך 

הס של  הגדולה  והיא   טודנטיםוהיענותם  בימינו  נדירה  שהיא  קהילתית  תודעה  התפתחות  על  מצביעה 

 במחויבות לתרום ולתמוך בקהילה הקרובה. מתבטאת

האישי    ם בעתיד השיסעו לקשרים  וצרים  וימקצועיים  הסטודנטים רוכשים כלים  במהלך ההתנסות המעשית 

להם לעתיד המקצועי שוהמקצועי שלהם. התנסות זאת מאפשרת להם לחדד את הבחירות שהם עושים  

 . ומציידת אותם בידע, ניסיון והמלצות להמשך בניית הקריירה

להשלמת רכישת הזהות המקצועית של הסטודנטים    מרכיב חשובתוכנית ההתנסות בשדה  אנחנו רואים ב

החוברת שבפניכם    . במגוון רב של מסלולים ואפשרויות התנדבותים בחוג  פתוחה לכל הסטודנטלכן היא  ו

החיבור המיוחד שיש בתחום זה בין  וממחישה את    םנותנת טעימה לתוך עולם ההתנדבות של הקרימינולוגי

 הידע המדעי לשדה המקצועי. 

 

 בהערכה רבה,  

 

 ד"ר חגית תורג'מן, ראש החוג לקרימינולוגיה 

 ומיכל פרטוק, רכזת ההתנסות בשדה   
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 תחום בריאות הנפשהתנסות מעשית ב 

 עמותת אנוש 
שנה שירותי שיקום וטיפול בקהילה למתמודדים עם מגבלה נפשית.     40-עמותת אנוש מספקת כבר יותר מ

ומניעה  העמותה   טיפול  ושירותי  למשפחות  ייעוץ  והפנאי,  החברה  התעסוקה,  הדיור,  בתחומי  פועלת 

לחיות לצעירים. השירותים באנוש מבוססים על התאמה אישית ועל ערכי גישת ההחלמה המאפשרים לאדם  

חיים מלאים ובעלי משמעות. אנוש היא ספקית שירותי השיקום הגדולה בישראל בתחום בריאות הנפש  

והשירותים ברובם ממונים ע"י משרד הבריאות באמצעות סל שיקום. אנוש פועלת בנוסף לקידום זכויותיהם  

ור, שינוי מדיניות  של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית ושל בני משפחותיהם באמצעות פעולות סנג

 וקידום חקיקה.  

 מרכזים חברתיים  

המרכזים החברתיים של אנוש מציעים למתמודדים מגוון של שירותים המתמקדים בתהליכי העצמה אישית  

כישורים   את  לשפר  ומשמעות,  שייכות  מקום,  לעצמו  למצוא  לאדם  מסייע  החברתי  המרכז  וחברתית. 

בתחום החברתי באמצעות פעילויות העשרה ופנאי. בנוסף חיזוק קבוצת חברתיים ולהתקדם לעבר מטרות  

ונותנת כלים להתנסות ולהשתלב בעולם החברתי.  וייחודיות הפעילויות מביאה לתחושת שייכות  השווים 

שונים.   בתחומים  המרכז  חברי  של  עצמי  וביטוי  חברתית  אינטראקציה  שיח,  הוא  החברתי  במרכז  הדגש 

נות בתחומים שונים אשר משלבים בין פנאי, הרחבת ידע כללי וביטוי עצמי. הפעילויות  הפעילויות במרכז מגוו

 מרכזים חברתיים בכל רחבי הארץ .   60מתקיימות ב 

 שילוב סטודנטים במסגרת המרכזים החברתיים 

הסטודנטים משתלבים במרכז החברתי על מנת להעביר פעילויות קבועות לחברי המרכז החברתי במהלך 

ת הפעילות היא בראש ובראשונה שבירת סטיגמה בתחום בריאות הנפש בנוסף העשרת שעות  השנה. מטר

הקהילה.   עם  המרכז  חברי  של  קבוצתית  חברתית  ואינטראקציה  החברתי  המרכז  חברי  של  הפנאי 

מדריכת השיקום    מקבליםהסטודנטים   וליווי של  מרכזת המרכז החברתי  והכשרה מקצועית  הלך  במליווי 

מקצועי  ההתנדבותתקופת   ומידע  קבוצות  הנחיית  תכנים,  פעילות,  העברת  בנושא  הדרכה  כולל  הליווי   .

 בתחום בריאות הנפש. 

 מרכז חברתי קריית ים  

)  40חברים כאשר מתוכם    96במרכז     3(. המרכז החברתי פועל  20-43חברים שייכים לקבוצת הצעירים 

לויות רבות ומגוונות המועברות ע"י מתנדבי  . במרכז פעי15:00-19:00פעמים בשבוע בימים א' ב' ד' בשעות  

 המרכז החברתי. 

 מרכז חברתי חיפה  

)  20חברים כאשר מתוכם    83במרכז   פעמים    3(. המרכז פועל  20-40חברים השייכים לקבוצת הצעירים 

. במרכז פעילויות רבות ומגוונות המועברות ע"י מתנדבי המרכז  15:00-19:00בשבוע בימים א' ג' ד' בשעות  

 רתי.החב

   נהריה    -   עכו מרכז חברתי  

ימים אחר הצהריים ימי א ג ד   3חברים. המרכז החברתי בעכו פעיל  65במרכזים החברתיים עכו ונהריה כ

 יש קבוצה ייחודית לדוברי השפה הרוסית.  18:00-15:00בין השעות 

 .  18:00-15:00ימים ב ג ה בין השעות שעות  3בנהריה המרכז פעיל  
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 חווית ההתנסות מפיהם של הסטודנטים... 

 מעורבות חברתית  במרכז אנוש במסלולעות ש 118 – לידור דהאן

  זכות שניתנה לי לקחת חלק בפעילות העמותה המדהימה הזועל הראשית, אפתח ואומר שאני אסיר תודה 

וועל החשיפה   אותם   אתגרים אישייםלעולמם של מתמודדי הנפש. בהתנדבות באנוש נחשפתי ללבטים 

הפתוח של מתמודדי הנפש, אשר היו מאוד מסורים השיתוף  מ באה  יום. חשיפה זו  -חווים מתמודדי הנפש יום

בין המתמודדים  לפעילויות אותן העברתי במרכז. במסגרת פעילותי במרכז אנוש נוצרו קשרים שונים ביני ל

לי בהשתלבות עימם. אין לי ספק שמעבר לסיוע אשר    וסייעו  אשר היו חמים ומקבלים בתפיסתם החברתית

נתתי למתמודדים במסגרת ההתנדבות, ומעבר לתחושת הסיפוק הרבה אשר ניתנה לי בשל עבודתי עם  

בהם התחום  שים השונים  אוכלוסייה זו, למדתי רבות על תחום הלימודים שלי תוך ראיית הפרקטיקה והאנ

על עולם בריאות הנפש, אך גם לא מעט על עצמי ועל תפיסת האחר והשונה  מההתנסות  . למדתי רבות  עוסק

זו  בחברה.   ק  נהנתחוויה  עם  בתפיסת התמודדות  שונה  פרספקטיבה  בטוח   שייםלי  אני  החיים.  במהלך 

 חיים, הן המקצועיים והן הפרטיים.שהשתתפותי במסגרת התנדבות זו תרמה ועוד תתרום לי בהמשך דרכי ב

  

הסטודנט לידור דהאן עם מתמודדים של המרכז ועם מנהלת המרכזים החברתיים בעכו ובנהריה גיתית 

 אקדמית גליל מערבי.מכללה כהן, בוגרת החוג לקרימינולוגיה ב

 

 סמינריון עיוני  במרכז אנוש במסלולעות ש 70 – אברהם שקד

העברתי פעילויות חברתיות מגוונות לקבוצות  ושם  התנדבתי במרכז אנו"ש עכו,  

אנשים מדהימים ומיוחדים שלמדתי מהם  הכרתי  מקום  . בברמות תפקוד שונות

ו להשהמון  לי  חדשיםיעזרו  ורעיונות  למקומות  סבלנות  .  פתח  זה  מה  למדתי 

  ,  התגברות על מכשוליםהבנתי  וסובלנות, מה זה שיתוף פעולה גם כשקשה 

  . מתמידיםרק רוצים ואפשר לעשות הכל אם וש מהי

 . נחשפתי לאוכלוסייה חדשה שהכרתי כמושג אך לא בפועלבמהלך ההתנסות  

ידיעה,  חוסר  עם  הבנתי    הגעתי  האנשים  את  כשהכרתי  אך  וסטיגמות  חשש 

הופכים   הלימודים התיאורטיים  איך כל  וראיתי    י שהם אנשים מקסימים, ולמדת

 שי. ממשי ומעלמשהו  

ו הנכון  שהגעתי למקום  הרגשתי   , הזה  שהתנדבתי במקום  הוא  שאני שמחה 

  ד. פתח לי עוד כיווני מחשבה להמשך הדרך שלי בעתי
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 מעורבות חברתית במרכז אנוש במסלולעות ש 100 – חן חזן

פעמיים    התקיימועשיתי במרכז לבריאות הנפש אנוש בעכו ובנהריה. הפגישות שלי  פרקטיקום שלי  את ה

בשבוע לשתי קבוצות שונות ברמות תפקוד שונות. הקבוצה בעכו בימי ראשון ברמת תפקוד נמוכה והקבוצה 

ון נושאים, עכו העברתי פעילויות מעשירות ידע על מגובבאנוש  .  בנהריה בימי שלישי ברמת תפקוד גבוהה

נהריה העברתי סדנאות רציפות הקשורות אחת  ב . באנוש  להתבטאהעלנו דיונים ונתנו לכל מתמודד מקום  

עצמ עצמית, התפתחות, קבלה  'הערכה  הנושאים של  תחת  ועוד. בשנייה  שאפתנות  מטרות,  הצבת    ית, 

. ר בינינו תיוגדול  פעולה, אך ממפגש למפגש נוצר חיבור    לשתף  והתקשותחילה המתמודדים היו מופנמים  

 . של הקבוצהההתפתחות האישית של כל מתמודד ואת ההתפתחות  תהליך ראיתי את 

התנדבות למדתי רבות על תחום בריאות הנפש, חוויתי עוצמות שונות ברגש, נחשפתי לסיפורים מהלך הב

אישיים, לימדתי אותם ולא פחות למדתי מהם. אני חושבת שלהתנדבות תוך כדי הלימודים יש ערך וחוויות  

  אנחנו לומדים  ות עליהםאחריות שתורמת לא מעט לאוכלוסיוזה נותן לנו כסטודנטים עוד נקודת מבט    . מוסף

ולשמוע   שבוע  כל  להגיע  רב,  לאושר  לי  גרם  מתמודד  כל  של  ההתפתחות  את  לראות  התואר.  במהלך 

טוב יותר מהקודם, נתן לי את האישור   הםהשבוע היה לשאת מה שהעברנו בסדנה והמתמודדים מיישמים  ש

 כל אמירה כזאת מצד המתמודדים שהם צלחו שבוע בזכות מה שאמרתי  שאני כנראה עושה משהו נכון. 

הפירגונים  סדנה,  כל  בסוף  התודה  להם, 

כדי   שלישי  בימי  למפגשים  מחכים  שהם 

מוטיבציה  יותר  עוד  לי  נתן  אותי  לפגוש 

ושמחה.   אושר  של  רגשות  בי  והעלה 

הסופי   החותם  את  לי  נתנה  ההתנדבות 

בעתיד.  לעסוק  רוצה  אני  בו  התחום  שזה 

נתתי מעצמי עבור המתמודדים וללא ספק  

למד חזרה,  קיבלתי  פחות.  גם  לא  תי מהם 

לעשות   ההזדמנות  לי  אני שמחה שניתנה 

 זאת וממליצה על כך לכל סטודנט. 

 

 מעורבות חברתית   במסלולאנוש במרכז עות ש 27 –זוכמן  קורל

לשמוע ולחוות ,  בריאות הנפש  תחוםבעמותת אנוש, סניף נהריה. מלכתחילה רציתי להתנדב בהתנדבתי  

את המתמודדים על בסיס שבועי ואין ספק שיצאתי משם עם סיפוק אדיר שגרם לי לחייך אחרי כל מפגש.  

 אישית!  -תמודדים קיבלו אותנו בחום, התעניינו בנו וכיבדו אותנו. כל מפגש העצים את החוויה הביןהמ

ית מהידע שצברתי מהמתמודדים מוכרחה להגיד כי זה תרם לי מקצועית בהדרכת קבוצה ותרם לי אישאני  

את המפגשים החלטנו לעשות בנושאי ׳העצמה, קבלה עצמית, אני בחברה׳. המתמודדים העריכו    עצמם. 

ושיתפו בכל מפגש מהחוויות האישיות שלהם. על ההתמודדות שלהם בחברה, איך החברה רואה אותם או  

לא נעימות ונוכחתי לדעת כמה החברה  לצערי רוב החוויות היו  אך    אם בכלל. היה מדהים ומרתק לשמוע 

הקבוצה בעלת תפקוד גבוה וזה תרם רבות לשיח בינינו, יכולנו כלפי אוכלוסיות שונות.  שלנו לא סובלנית  

חודשים בהם נפגשנו, הוצפו מספר דילמות    7סלנג. במהלך  ב  וגם להשתמש   לפתוח הכל ולדבר בציניות

ת החומר הנלמד, התפרץ בבכי ויצא מהכיתה או מתמודדת אישיות או מקצועיות. מתמודד שלא יכל להכיל א

הפרעת   עם  להתמודד  הצליחו  לא  חבריה  ושאר  מפגשים  במספר  המון  חושבת  ה שהפריעה  אני  קשב. 

שהתמודדנו עם הדילמות בצורה מקצועית! המפגש האחרון איתם היה מרגש. כל אחד מהם בתורו סיפר 

. יישם. הם כתבו לנו פתקים אישיים וריגשו אותנו מאודד וללמושנוכל ל  משוב על החוויה שלו וביקשנו מהם  

 . אין ספק שנפתחתי לעולם בריאות הנפש בצורה חיובית וזה משך אותי לגמרי

קורל וחן במפגש סיכום עם קבוצת הסטודנטיות 
 באנו"ש המתמודדים
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 התנדבות מלאה  במרכז אנוש במסלולעות ש 72 – רינת איטח

מודה   אני  אנו''ש  עמותת  של  החברתי  למרכז  הראשונה  בפעם  כשהגעתי 

. במהלך  נשיםשהתמלאתי בלחץ וחששות שאולי לא אצליח להסתדר עם הא

נפש   מתמודדי  שאותם  אף  שעל  לגלות  הופתעתי  שעברו  החודשים 

מתמודדים עם החיים אחרת, כל אחד בדרכו ובהתאם להקשר החיים שלו, 

 אנחנו מאוד דומים. 

  אלא   שהם לא שופטיםהתכונות הבולטות של אנשים מיוחדים אלו היא  אחת  

מקבלים כל אחד. במהלך ההתנסות נחשפתי לחוויות חיים שונות ומכילים  

של המתמודדים, רבים מהם מתמודדים עם סטיגמות מצד החברה. דווקא  

  , האנשים האלו, שחווים לעיתים יחס מחפיר מצד אנשים אחרים, נותנים אמון

 את הלב ומספרים את שעל ליבם. פותחים 

, בין אם בתחום של פו לי כליםהגעתי להתנסות עם ארגז כלים ריק וככל שעבר הזמן משבוע לשבוע נוס

בין המתמודדים    -  הנחיית קבוצה ובין אם באימוץ ראייה טיפולית וטכניקות התמודדות עם קונפליקטים בשטח

 התנהל. לעצמם ובינם לבינינו, הזמן מחשל ולומדים איך ל

בהזדמנות זו ארצה להוקיר תודה מיוחדת לגיתית, לאוהד ולעמותת אנו''ש כולה, על ההזמנות לקחת חלק 

 כה משמעותי ולקבל הרגשה חמה של בית וקבלה.  

 

 במסלול פרקטיקוםשעות בעמותת אנוש בקריית ים  130 - אולגה אודוביצ׳נקו

 הנפש בריאות בתחום רב ניסיון צברתי ההתנדבות במהלך. ים בקרים אנוש חברתי במועדון התנדבתי

 לבין הספרים בין את הקשר לראותו בשטח המקצועיים המושגים את להכיר מיוחדת הזדמנות לי והייתה

 תופעות עם, חברתיות סטיגמות הרבה עם המתמודדים, אמיתיים גיבורים שהם אנשים הכרתי. המציאות

 לכך ובנוסף ואשפוזים פסיכוטיים מצבים עם, יום כל לקחת שחייבים פסיכיאטריות תרופות של קשות לוואי

 גם להתפתח לי עזרה ההתנדבות …בית משק, עבודה כגון: חיינו את שגרתיים שמאפיינים דברים עם

 האקדמית הדרך המשך לגבי החלטה ולקבל מקצועית מבחינה וגם אישית מבחינה

 . שלי

 תמיכה הרגשתי הזמן כל, אותי וליווה הדריך, מיוחד הוא אנוש במועדון הצוות

 כבר. המועדון לצוות ובקשה שאלה בכל לבוא אפשר ותמיד לבד לא שאני וידעתי

 וארצה יכולה אני מה ביררו, הפעילויות מבחינת בחירה חופש לי נתנו מהתחלה

 להתעסק לי שנתנו בכך התבטא האמון .שלי וביכולות בי האמינו. השנה לעשות

. והשקעה סבלנות, רצינות הרבה, אקדמי ידע שדורשים עם מצבים מורכבים

 תהליך בהובלת ומקומו האדם רצון את מכבדים לפיה אנוש של לגישה התחברתי

 יכולה שאני ההרגשה היא לחיי ההתנדבות של ביותר הגדולה התרומה. השיקום

 . לשינוי לגרום
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 במסלול התנדבות מלאה שעות בעמותת אנוש בקריית ים   92  -  תום שיטרית 

הי ים. בהתחלה  בקריית  במועדון  אנו"ש  ידע  ש  המון חששות לי    והתנדבתי בעמותת  מחוסר  לי  היו  ונבעו 

התמודדות.  על  תהיות  ושאלות   וגם  כדרכי  הצוות  גם  יפה  מאוד  אותי  קיבלו  הראשונה  בפעם  שנכנסתי 

נתנו   ימי  לי  המתמודדים,  פעילויות  על  מוניתי להיות אחראית  והחיבור היה מהיר מאוד.  הרגשה של בית 

בווינגיטו  הולדתה ארצי  לטורניר  הכדורסל  קבוצת  את  שהעברתי    ליוויתי  רבות  העשרה  לפעילויות  בנוסף 

והכנתי   טר ב הצטרפתי באופן קבוע לפעילות "משחקי לוח" של גרעין צעיריםבמהלך השנה. במהלך סמס 

 מועדונים של העמותה.   3יחד עם מתמודדת את פעילות פורים שמורכבת ממפגש של 

ההתנדבות את    במהלך  נפשראיתי  מחלות  על  בכיתה  שלמדנו  מה  מאניה  . כל  של  התפרצויות  -ראיתי 

דיכאון,  דפרסיה שליטה,  ,  מסוגים  אובדן  ועודחרדה  כאשר שונים  שונים  במצבים  להתמודד  איך  למדתי   .

בסיסיים,   יומיומיים  דברים  לבצע  להם  לעזור  איך  בהתפרצויות,  אותם  המתמודדים  חשיבות לימדתי  על 

,  בטלפון או במועדון להגיע יותר לפעילויות ובעיקר לצאת מהביתאותם עודדתי , פעילויות ספורט ואוכל בריא

 ולמדתי המון מהי סבלנות וסובלנות, הכרת האחר והשונה, התמודדות עם סטיגמות )כלפיהם(. 

הכלים להתמודדות  ו   הערך המוסף שקיבלתי הוא הקשר עם המועדון, הצוות, המתמודדים ושאר המתנדבים

ויכולת ביטוי עצמי  מצבים שוניםעם   במועדון   ביוזמתימשיך להתנדב  אבמהלך הקיץ    . עם הרבה סבלנות 

 הולדת. העביר את פעילות ימי  משיך להפעילות "משחקי לוח" ואב

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 שעות בעמותת אנוש בקריית ים במסלול התנדבות מלאה  70 -   ציפי בוגנים 

  המטרה ,  מרכז אנוש מספק שירותי שיקום לאנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים. בתחילת ההתנדבות

מהיום הראשון  בריאות הנפש. עם הזמן נחשפתי לעולם עמוק ורחב יותר.  תחום של  הייתה לצבור ניסיון ב  שלי

בלתי חום ואהבה שלא ציפיתי להם. כולם היו מסבירי פנים, נעימים, רגישים, מקבלים ומחבקים. במועדון קי

כלים משמעותי לא רק   גזההתנדבות נופצה אצלי אשליה לגבי מתמודדי נפש. קיבלתי ארתקופת  במהלך כל  

לקבל את השונה למדתי  עצמי.  על  גם  בה אלא  חיה  אותו  על הסביבה שאני  בדרכו  ולראות  שלו.    מיוחד 

פיתחתי סובלנות וסבלנות, למדתי להקשיב בלי לשפוט, באתי "ללמד" ויצאתי מלומדת ומסופקת. המפגשים  

יומית עם קשיים שונים שמו לי   יום  האישיים והקבוצתיים עם חברי המועדון שלכל אחד מהם התמודדות 

התמדה ובעיקר החברות מראה מלאה בפרופורציות. הם הראו לי איך אופטימיות, שמחת חיים, כוח רצון,  

 בינם לבין עצמם עושים בחיים שלהם שינוי אמיתי לטובה. 

אני אמנם מסיימת את ההתנדבות שלי במועדון ופרידה זה תמיד דבר כואב, אבל לקחתי איתי שיעור לכל 

 אם אתה יכול להיות חלק מהשינוי של אדם, עשה זאת אתה לא יודע כמה משמעותי זה עבורו!   -החיים

אקח איתי משהו ללא חשיבות לכמה  בדרכי  אפגוש  שהאמיתית שלי מההתנדבות היא שמכל אדם  המסקנה  

 הוא דומה או שונה ממני. 

יחד עם ססיל מנהלת בתום וציפי  הסטודנטיות
 המרכז החברתי בקרית ים וצביה המדריכה במרכז. 
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 המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל  
המסונף לפקולטה לרפואה של הטכניון, מעניק טיפול במגוון הפרעות  ,המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

נפשיות לנוער, מבוגרים וקשישים, לשיפור בריאותם הנפשית ותפקודם של החולים, עם התייחסות וסיוע 

הצוות מוביל את הטיפול הרפואי/נפשי של המטופלים בכל טווח הגילים מתוך מטרה לאזן למשפחותיהם. 

הטיפול ניתן תוך תחושת פשי בעתות מצוקה ולהחזירם למסגרת החיים בקהילה ולשפר את מצבם הנ

 .שליחות ורצון לשיפור מתמיד

מחלקות הכוללות מחלקת נוער, מחלקה  7-ב מסגרת אישפוזית שיקומית ריאות הנפש ניתן למצוא במרכז לב

מחלקת יום לנוער, טיפול  ותת אמבולטורית של שירותי יום הכוללומסגרות וגריאטרית ומחלקות אזורי-פסיכו

 מרפאה לקשישים.ויום תעסוקתי, מרפאה לילדים ונוער, מרפאה למבוגרים 

 

 

 לבריאות הנפש במרכז   השהתנדב יתסטודנטשל חווית ההתנסות 

 סמינריון עיוני במסלול  מרכז לבריאות הנפששעות ב 70 -  שחר לופן 

הנפש   לבריאות  החולים  בית  מההתנדבות  שלי  בהחלט  החוויה 

ומדהימה.  מלמדת  מההתחלה   מאתגרת,  כבר  היו    האתגרים 

בשביל להתנדב או לעבוד בבית החולים צריך לעשות מספר רב כש

בעקבות   ובדיקות.  חיסונים  שלי   , החיסוניםתהליך  של  ההתנדבות 

 אותם.  השליםנדחתה בכמה חודשים על מנת שאוכל ל

החולים   במבבית  ריפוי  התנדבתי  הם    נכחתיעיסוק.  בחלקת 

ועוד. המתמודדים   כושר  נגרות, חוג דרבוקות, אימוני  כמו  בסדנאות 

לסדנאות   הגעתי  מעבר  רק גם  זה  אם  איתם,  ולדבר  לשבת  בשביל 

 בשביל להקשיב או לפתח שיח.

נוער   , לשמחתי סגורות,  פתוחות,  החולים, מחלקות  כל המחלקות הפסיכיאטריות בבית  את  לחוות  זכיתי 

ניתנה לי הזכות להתקרב אליהם וכרתי אוכלוסייה מרתקת שללא ההתנדבות לא הייתי מכירה  וגריאטריה. ה

 ולהיות חלק ממשהו גדול. 
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 ילדים בסיכון תחום  

 :  בית שבתאי לוי 
שנים,    7עד    3בית שבתי לוי הינו מרכז חירום היחידי בארץ לילדים בגיל הרך. הילדים, המגיעים אלינו בגילאי  

אלימות כבר בתחילת חייהם ועקב כך נפגעו בגופם או בנפשם והם זקוקים לטיפול. כל הילדים חוו הזנחה או  

בבית חוסים בצו בית משפט. העדיפות העליונה היא להחזרת הילדים לביתם, אך במקרים בהם לא מצליחה 

 המשפחה להשתקם על מנת לקלוט את ילדיה בחזרה, הילדים נשלחים למשפחות אומנה או לאימוץ. 

 

 ות שהתנדבו במרכז החירום של הסטודנטי ןווית ההתנסות מפיהח

 מעורבות חברתית שעות במרכז לבריאות הנפש במסלול  100  -   סלי נחשון 

ההחלטה לעשות התנסות מעשית הייתה בין ההחלטות הטובות שעשיתי ולדעתי היא צריכה להיות חלק 

הבוקר שבה הילדים מתארגנים ועולים לגן, שם יש    פעילות ב  השתתפתי בהתנסות    בלתי נפרד מהתואר. 

זמני למידה ויצירה. הבית משמש להם קורת גג, מסגרת ומשמעת והצוות  

והמתנדבים משמשים להם כמשפחה יציבה, שמאמינה בהם ורוצה שיהיה 

 להם רק טוב. 

יודעים ,  ברגע שילד עוזב את הבית  . החלק הקשה הוא הרגשות המעורבים

ההתנסות בבית שבתי לוי שינתה   קשה להיפרד. אבל  בורו  שזה נכון וטוב ע

ו הילדים  עם  ההיכרות  לשטח,  היציאה  התואר.  את  לסיפורים    חשיפהלי 

האישיים שלהם נתנו ערך מוסף לדברים שנלמדו בהרצאות וחשפו אותי 

איזה מזל שיש  ולעולם שלם שלא הכרתי   כיוון להמשך.  לי לשנות  שגרם 

שעוזר   כזה  לי מקום  כיף  ואיזה  ובעולם,  בעצמם  להאמין  לחזור  לילדים 

   שזכיתי לקחת בזה חלק. תודה על ההזדמנות. 

 , ילדי בית שבתאי לוי מעניקים לסלי תעודת הוקרהבתמונה

 שעות במרכז לבריאות הנפש במסלול סמינריון עיוני  104  -   נור חמוד 

אנשים סובלים סביבי ולדעת להושיט עזרה  לראות פחות    , את המקצוע הזה בחרתי במטרה לסייע לאחרים

זה עולם מלא רגש,   , מערכת אכיפת החוקל  מעברגדול בפני עצמו ו  יםהעולם של הקרימינולוג.  בלי תמורה

  נטה תמיד  שלי  אבל הלב  יותר  יכולתי לבחור דרך קלה    . חומרית  נתינה, הקשבה והרבה אהבה בלי תמורה

  לעזרה לילדים, להדרכה, ליווי ובעיקר העצמה של ילדים שמתקשים עם הדברים סביבם. 

 שחוו הזנחה, אלימות מילולית,   7עד    3ילדים בני  המיועד ל  י לויאשבת  ביתאת ההתנסות שלי בחרתי לעשות ב

הוא כזה    . מצבם צו מבית משפטהוצאו מחזקת הוריהם ב  כך כתוצאה מו אלימות פיזית, או אי מסוגלות הורית

הילדים מגיעים למקום עם    . למשפחת אומנה  יעברואו ששלהם  להורים הביולוגים    ואם יחזרומתי    ידוע   שלא

 . הרבה חוסר וודאות וכעס על כל מה שקורה סביבם

חזרתי הביתה כשהם בראש שלי. העסיק אותי  . אחרי כל מפגש  התחושה שלי אחרי המפגשים קשה להסבר

? מה הם אשמים שהגיעו למצב הזה  –היום השאלה  במהלך  

אלו הרגעים שבהם אני הבנתי שבהגעה שלי ובהקשבה שלי, 

המקום הזה    י עושה דבר טוב ונותנת להם להרגיש בית חם. אנ

, במשך החודשים האלה למדתי הנתן לי כלים ברמה מאוד גבוה

בים קשים, איך לעזור להם להרגיש יותר טוב איך להתנהל במצ 

  ואיך חיבוק אחד יכול להרגיע ילד שזקוק לאמא!

 נור שי פרידהבתמונה, ילדי בית שבתאי לוי מעניקים ל
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 תכנית חינוכית טיפולית   -   יצירה התפתחותית 
שש ברציפות פועלת  בקרב ילדים בסיכון סביבתי ומשכבה סוציו אקונומית נמוכה, מגיל שנה ועד  התכנית  

אקדמית ולמצוינות  האישיים  כישוריהם  למיצוי  להובילם  טיפולי  באמצעות    ושואפת  חינוכי  מודל  הפעלת 

מיצוי הפוטנציאל הטמון בהם, משנת חייהם   בעזרתלטיפוח ילדים במצבי סיכון סביבתי והובלתם למצוינות  

ב וחברתי  רגשי  השיכלי,  במישור  הטיפוח  א'.  לכיתה  הגיעם  ועד  עבור הראשונה  קריטי  הוא  הרך  גיל 

התפתחות האדם. טיפוח מקצועי עקבי וארוך טווח תוך שיתוף ההורים, מהווה מקפצה חינוכית וחברתית  

 אשר תגביר את  סיכוייהם של הילדים  בעתיד  להתנתק משרשרת המצוקה הרב דורית.

ותם  מלווה אטיפול,  איש חינוך או    אשהומחנך אישי  ו   הראשונה  הםכבר בשנת חיי  יםהתכנית פונה לילד

עבור ובונה  פרטני  מהם  באופן  אחד  הכוללת    כל  אישית  במתכנית  הרגשי,  התמקדות  הקוגניטיבי,  ישור 

 החברתי והפיזיולוגי.

 יצירה התפתחותית תכנית ית שהתנדבה בסטודנטשל חווית ההתנסות 

 במסלול סמינריון עיוני התנדבותשעות  80  -   נטליה קוברינסקי  

"יצירה התפתחותית" היא תוכנית חינוכית טיפולית שמטרתה להוביל ילדים בסיכון סביבתי וילדים משכבה  

ידעתי מה  -סוציו אקונומית נמוכה למצוינות. כשהגעתי לראשונה להיפגש עם תמיר, מנהל העמותה, לא 

צוות אותי לילד בן חמש וחצי מסיפר לי שהוא  מחכה לי ואיזו פעילות התנדבותית אני הולכת לעשות. תמיר  

 אלימות פיזית ומילולית במסגרת הגן. של שסובל מבעיות 

בהתחלה קצת נרתעתי וחששתי אבל מהר מאד הבנתי שזה אתגר שאני רוצה להתנסות בו בשביל עצמי  

הוחלט  ואת הוריו  ואם אוכל אפילו במעט לסייע לאותו הילד, זו תהיה זכות ענקית בשבילי. הכרתי את הילד ו

שאני אגיע לביתו פעמיים בשבוע לפגישות של שעה וחצי שיכללו שיח חברי, פעילויות ומשחקים על מנת  

לבנות קשר חזק ויציב ובסופו של דבר לנסות להכניס גם את הפן החינוכי והרגשי ולנסות להבין מדוע הוא  

התנהגות זו ובנוסף לכך, לבחון פתרונות אחרים להתנהלות מגיב בתוקפנות כלפי חבריו בגן ולעזור לו לווסת  

 מצידו.

לעזרה בשיעורי הבית   הלומד בכיתה א' וזקוק  ילד נוסף מהעדה הבדואיתלסייע ל  תמיר הציע ליבהמשך,  

בדגש על השפה העברית. שמחתי מאד. הגעתי לביתו להיכרות ראשונה איתו ועם הוריו. נגלו בפני אנשים  

הרגשתי שאני משמעותית עבורם.   . קיבלו אותי בזרועות פתוחות וזה גרם לי להרגיש טובשנעימי הליכות  

  עבדנו אלי, נוצר בינינו חיבור טוב וחברי.  תחילה הילד היה קצת ביישן אך מהר מאד התחברנו והוא נפתח  

על הקריאה שלו, זיהיתי את הפערים שנוצרו לו במהלך הלימודים וידעתי היכן צריך לשים דגש על מנת לקדם 

אותו. קיבלתי סיפוק אדיר מהשמחה שהייתה לו כשהיה מצליח לקרוא סיפורים ארוכים בצורה טובה, ראיתי  

יח ודאגתי לשבח אותו על התהליך שהוא עבר. מאד נהניתי מהמפגשים  כמה הוא נהנה מהעובדה שהוא מצל

 שלנו, הכרתי ילד מיוחד ומשפחה מקסימה.  

אני שמחה שנפלה בחלקי זכות להכיר את שני הילדים הנהדרים הללו ולקחת חלק מן העבודה המיוחדת  

דברים ח צומחים  לדעת שגם מקשיים  ונוכחתי  עצמי  על  המון  למדתי  עושה.  אני מאד שהעמותה  יוביים. 

שמחה ומסופקת מכך שיצא לי להתנסות בעבודה עם ילדים וזהו תחום שמאד מעניין אותי לעסוק בו גם  

 לאחר סיום התואר.  
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 מחלקת צעירים וחברה ק. מוצקין:  
והתנדבויות מגוון פרויקטים  מפעילה  נוער וו  מחלקת צעירים חברה ונוער בעיריית מוצקין דואגת לאלפי ילדים

 . בעיר למען הקהילה ואוכלוסיות רווחה

 פרויקט של המחלקה ות שהתנדבו בשל הסטודנטי ןחווית ההתנסות מפיה

 של מעורבות חברתיתבמסלול   התנדבותשעות  70  , קלקידן איילה ורבקה אלעזר 

ניסיון בתחום הנטייה הטבעית והבחירה הראשונית שלנו הייתה התנדבות עם נוער מאחר וכבר היה לנו  

היא ביקשה מאיתנו  ו קריית מוצקין  בכחלק מהתהליך פנינו לאחראית מחלקת צעירים וחברה    וחוויה טובה. 

לשנות את דעתנו ולשמוע הצעה בעלת משמעות ושליחות רבה אף יותר. היא חשפה אותנו בפני סיפור 

מודדים עם האובדן וזקוקים  ילדים יתומים שאיבדו את אימם לאחר ששמה קץ לחייה וכעת הם מת   3קשה של  

ידענו האם   ולא  עלינו  גדול  זה הרגיש שזה  לא,  הייתה  לתמיכה רגשית. התשובה האינסטינקטיבית שלנו 

לאחר  להגליד.  הספיקו  טרם  והפצעים  טרי  באובדן  ומדובר  מאחר  זה  את  להכיל  רגשית  בנויות  אנחנו 

שאנחנו   הרגשנו  לנו  הקרובים  האנשים  עם  בדרכנו    לקחת  צריכותהתייעצות  שנקרתה  ההזדמנות  את 

הרגשנו שאנחנו מחויבות לעזור להם בייחוד מאחר ומדובר במשפחה אתיופית וכבנות העדה  .  זאתולעשות  

 אנו מודעות לקושי שיש להם לשתף במכאובים ולבקש עזרה. 

להכיר אותם ניתקנו את הסיפור וניסנו    . ברגע שראינו את הילדים  שנעלמובמפגש הראשון באנו עם חששות  

ולראות איך אנחנו יכולות להסב להם מעט אושר בתוך כל הכאב. הילדים נפתחו אלינו עם הזמן והרגישו  

חנו אותם לימי לק  . השתדלנו שגולת הכותרת של המפגשים תהייה סביב החוויה וכך היה  . בסביבה בטוחה

ניהלנו איתם שיחות על החיים, החלומות רגשי  הפן  בספארי ועוד שלל אטרקציות ובקולנוע,  ב  , באולינג בכיף  

שלהם, רגשות וניסנו להיות מקום בטוח וחופשי עבורם להיחשף ולשתף את שעל ליבם. הילדים לימדו אותנו 

וסובלניות סבלניות  בהתפתחות   . להיות  קשיים  וחווה  מיוחד  חינוך  של  במסגרת  נמצא  הילדים  אחד 

פער גילאי שלושת    היה. בנוסף  ובות אליו ולצרכים שלוות יותר קשוההתמודדות איתו הצריכה מאיתנו להי

 .שהיינו צריכות לגשר עליוהילדים 

התמודדנו עם דברים שחשבנו שהם גדולים עלינו וצלחנו אותם    !אנחנו יוצאות מההתנדבות הזאת חזקות

ולא לקחת את הקרובים    נולמרות כל החששות. למדנו דרך הסיפור של המשפחה להעריך את מה שיש ל

לנו כמובן מאליו, להיות רגישות יותר למה שקורה סביבנו ולנסות לזהות מצוקה של אנשים שחווים קושי כזה 

  . נותרנו עם טעם עז לעודוהסיפוק תלווה אותנו עוד הרבה זמן  או אחר בחייהם. תחושת

 !אין ספק שזאת לא תהיה ההתנדבות האחרונה שלנו

 

 

 

דאליה  לקידן ורבקה יחד עם קתמונה, הסטודנטיות ב

 קנט הסטודנטיםישחאדה מצוות ד
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 מועדונית בית הילד 

 פועלת במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים בנשר.   ( 6 -3מועדונית לגיל הרך "בית הילד" )גילאי 

 ועדוניתית שהתנדבה במסטודנטשל חווית ההתנסות 

 של מעורבות חברתית במסלול  התנדבותשעות  71  -   ענבר איטח 

מחלקת  במהלך ההתנדבות שלי הייתי כחלק מצוות מועדונית 'בית הילד' של  

במועדונית    . בנשר  הרווחה שנמצאים  אישייםחווים  הילדים  ו/או   קשיים 

 ם בעיות התנהגות. מפגיניחלקם ומשפחתיים 

וחיבור  ההתמודדות  אתגר   עם הילדים זה מה שהיווה לי הכי הרבה סיפוק 

תפקידי היה לשחק   עצמי ועל היכולות שלי. אליהם, וגם למידה אישית על  

גבולות כשצריך. ולהציב    איתם, לעזור להם להשתלב עם החברים, לתמוך 

בהתחלה זה הרתיע    . למדתי איך להתמודד עם ילדים בשעת משבר או כעס

אותי כי לא הכרתי את הילדים, אך גם מאוד ריגש אותי לתת להם מילה טובה כשצריך או סתם להקשיב  

 שרצו לשתף.לדברים 

נוער בסיכון וזה ילדים וההתנדבות במקביל ללימודים נתנה לי יכולת לפגוש כל מיני נושאים שלמדתי בנושא  

לסיכום, היה לי מאוד מעשיר ומספק להתנדב במועדונית    נתן לי רקע ויכולת התמודדות בנושאים מסוימים. 

 בסיכון בהמשך. נוער  / וזה רק חיזק את הרצון שלי לעבוד עם ילדים

 כלניות   ת מועדוני 
הנמצאים    3-6ילדים בגילאי    15-מועדונית טיפולית לגיל הרך "כלניות" הינה מסגרת אשר מהווה בית חם ל

המועדונית מספקת    על רצף הסיכון, אשר משפחותיהם מטופלות באגף לשירותים חברתיים בקרית ביאליק.

י ואיתור קשיים ובניית תוכנית אישית מותאמת לכל ילד  לילדים מסגרת מטפחת, מעשירה ומצמיחה, תוך זיהו

בסיכון    ולמשפחתו.  לילדים  ורגשי  פיזי  התפתחותי,  חינוכי,  משלים  מענה  לתת  הינה  המועדונית  מטרת 

 ולהעניק הזדמנות להתפתחות תקינה וצמצום פערים.

החגים )חנוכה ופסח( ובחודש . בחופשות  17:30ה' לאחר שעות הגן ועד השעה  - המועדונית פועלת בימים א'

קייטנה.  במתכונת  המועדונית  פועלת  לקרימינולוגיה  יולי  סטודנטית  שנה  מידי  משולבת  אשר   במועדונית 

 לוקחת חלק בקידומם של הילדים ומהווה חלק אינטגרלי מעבודת הצוות.

 ועדוניתית שהתנדבה במסטודנטשל חווית ההתנסות 

 פרקטיקום במסלול  התנדבותשעות   130  -   ירדן ארליך

את הפרקטיקום שלי במועדונית "כלניות" בשכונת צור שלום שבקריית    עשותבחרתי ל

ביאליק, המיועדת לילדים בסיכון והמהווה מסגרת טיפולית חינוכית וקבוצתית המונעת 

הוצאת ילדים מביתם תוך מתן טיפול אינטנסיבי בקהילה ומילוי הצרכים אשר לא נענים 

 המשפחה. במסגרת 

כחלק מתפקידי במועדונית נתתי חיבוק חם ואוהב לילדים, שימשתי להם כאוזן קשבת 

והשתדלתי כמיטב יכולתי לקדם יכולות לימודיות וחברתיות. תמיד האמנתי בהם וביכולתם להצליח, עודדתי 

 אותם, הסברתי להם את חשיבות ההתנדבות וחלקם אף הבטיחו שבעתיד יתנדבו.

להשתתף בפרויקט זה מאחר ואני מאמינה בלהושיט יד ולסייע לאחר וזאת ללא תמורה. במקביל שמחתי  

הייתי  וקיבלתי מהילדים הרבה חום ואהבה, יצרתי חיבור טוב וקשרים אישיים    . לנתינה גם יצאתי נשכרת

תנהגותיים עם אתגרים, קשיים רגשיים וה  ותלהם כאחות גדולה. בנוסף צברתי ניסיון ורכשתי כלים להתמודד

 של ילדים בסיכון אשר ישרתו אותי בעתיד.
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 לב אוהבמועדונית 

לב צור שלום, קריית ביאליק הינו שיתוף פעולה של עמותת 'לב אוהב', חברת פלייטיקה, עיריית קריית ביאליק  

חיזוק  החזון שלנו הוא: העצמת ילדי שכונת צור שלום בדגש על גילאי בית הספר יסודי,    .ורשת המתנ"סים 

  .מיומנויות הוריות להורות מיטיבה וחיזוק קשר הורה ילד, חיזוק מענים קיימים בשכונה וחיזוק חוסן קהילתי

ומלגאים  הורים פעילים, מתנדבים  ובעזרת  ותומכים באמצעות שיתופי פעולה משמעותיים  אנו מפעילים 

יסודי כמסגרת ב לגילאי  ילדים  מועדון  כגון:  ותוכנית  פרויקטים  פורמלית אחה"צ בשיתוף שבט במגוון  לתי 

כניות העשרה, סדנאות, הרצאות להורים, מעני קיץ ומענים קהילתיים שונים במטרה  תוהצופים השכונתי,  

 .לקדם חוסן קהילתי, העשרה והעצמה של ילדים ומשפחותיהם

 

 לב אוהב ות שהתנדבו בפרויקט של הסטודנטי ןחווית ההתנסות מפיה

 קום יפרקטבמסלול  התנדבותשעות  140  - רוני איתן  

 שאני עם אנשים וילדים    לעבוד  רצוןאהבה ובחרתי ללמוד תחום זה של לימודים מתוך  

את עולם הנוער וילדים בסיכון חוויתי לפני תחילת לימודיי מתוך    יכולה לשפר את חייהם. 

זו חישלה אותי ויצרה בי חוסן ותמיכה חזקה   קשר משפחתי קרוב. התמודדות אישית 

לאחרים תמיד היה לנגד עיניי וכך גם   ולעזורללמוד ולעסוק בתחום. הרצון להביא שינוי  

 בחירת תחום לימודיי.

סמינריון שלי ודבר זה עזר לי לצבור ניסיון ולהכיר מקרים עליהם למדנו  את ההתנדבות התחלתי כחלק מה

בכיתה, לרכוש כלים פרקטיים שיעזרו לי להתמודד עם אתגרים ובעיקר מתן עזרה לילדים שזקוקים לכך.  

ב"מועדו להתנדב  אוהב"  ניתהתחלתי  במהלך   שהיא  לב  האישי  לסיפוק  מעבר  בסיכון.  לילדים  מועדון 

יותר את תחושת התנדבותי במועדו ילדים, דבר שהעצים אף  וחיבורים אישיים עם מספר  יצרתי קשרים  ן 

אחות גדולה, אחות ששומרת, של  דמות    הייתי עבורםהסיפוק ואת היכולת שלי לעזור ולפעול לטובת הילדים.  

 מגינה ומשמשת כאוזן קשבת. 

עם   לגבי העבודה  לי  אזכור לחיוב בשל התובנות שנתנה  ההתנדבות  את שנת ההתנדבות  ילדים בסיכון. 

עם   והאתגרים  למרות הקשיים  ומעצימה.  כזאת ממלאת  והסיפוק שבעבודה  אותי  ומילאה  אותי  העשירה 

 מאוד מכל תקופת ההתנדבות בסביבה עם הילדים.  יונהניתהילדים זאת חוויה שלא הייתי מחליפה באחרת 

 

 חברתית של מעורבות במסלול  התנדבותשעות  70  -   אבבה   יגיס ט 

הרגשתי לא התחלתי את ההתנדבות של במועדון לנוער בסיכון ולא מצאתי את עצמי.  

למועדון  עברתי    שייכת וחששתי לגשת לנערים שהיו גדולים ממני. אחרי זמן קצר מאוד

שמחתי לעזור    , איתםושיחקתי  איתם    . דיברתישל ילדים קטנים ושם ממש הרגשתי בנוח

ם כל פעילות  והם זרמו עלהם גם בהכנת שיעורי בית שהמורים שלהם נותנים להם  

נכונה    . שרציתי לעשות להם . ההתנדבות  התנדבתי שםואני שמחה שעשיתי בחירה 

 יתי מהתקופה. וממש נהנ שם חלק מהצוות יהיית . בעיני  תמשמעותיו הייתה מאתגרת
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 נוער בסיכון תחום  

 נירים בית ספר  

בית ספר נירים ממוקם בתחומו. התלמידים מגיעים עם פערים  מיועד לבני נוער בסיכון וכפר הנוער נירים  

לימודיים משמעותיים ותחושת כישלון. בית הספר לא ממיין את תלמידיו לפי הישגיהם או חוות הדעת מן  

ם משתלבים בכיתות הלימוד  העבר, אלא מניח שהם יכולים להגיע לתעודת בגרות עיונית מלאה. הסטודנטי

וייעוץ   קשבת  אוזן  העיניים,  בגובה  קשרים  יצירת  תוך  התלמידים  של  וכיתתית  אישית  בחניכה  ומסייעים 

 לנערים.

 שהתנדבו בבית הספר נירים  םשל הסטודנטי םחווית ההתנסות מפיה

 סמינריון עיוניבמסלול  התנדבותשעות  100  - דניאלה  אוסבנסקי  

שביצעתי בפנימיית נירים תרמה לי המון לחיי האישיים וכמובן המקצועיים.  ההתנדבות  

אך   מאתגרת  אוכלוסייה  פשוטות,  לא  סיטואציות  עם  הראשונה  בפעם  התמודדתי 

 וראיתי   נראות במציאות  שיעוריםמעניינת ביותר. למדתי איך כל התאוריות שלמדתי ב

הימים, נערים שנכנסו לי ללב, אילו נסיבות מובילות למציאות החיים. פגשתי אנשים מד

שהוא שיקום נוער בסיכון.    -תחום שאני רוצה להמשיך בו  הרבה על צוות שלימד אותי  

במטלות   להם  לעזור  שלהם,  הלימודים  ביום  אותם  ללוות  היה  שתפקידי  למרות 

 האירועים שקרו מסביבאת  הלימודיות ולהראות להם שבית הספר הוא לא כזה מפחיד כמו שהם חושבים,  

אקח איתי להמשך. לדעת לגשת נכון לנער, להקשיב לו ולתת לו הרגשה שרואים אותו זה נותן לו אור להמשך 

הדרך. כל יום כמעט שאלו אותי ״למה את מגיעה לפה מרצונך החופשי? מה כל כך מעניין בנו״ וכל פעם  

כם ואני נהנית לבלות מחדש הייתי עונה ״אני רואה אתכם אחרת, אתם מיוחדים בעיניי כיף לי לשמוע את

הייתי רואה את הטוב שעושה להם שיש מבוגר שבאמת מתעניין  היום שלי איתכם״ בעיניים שלהם  את 

 בשלומם ורוצה בטובתם, ואת זה אני אקח איתי לאורך כל המשך הדרך שלי. 

 פרקטיקוםבמסלול  התנדבותשעות  100  -   מולי אמר   שמואל 

מקום   "נירים",  הספר  ובית  יותר  המוסד  שם  שנמצאים  ככל  ותומך,  אוהב    – חם, 

חלק   להיות  האופציה  את  לנערים  נותן  המוסד  בו.  יש  קסם  כמה  להבין  אפשר 

מהחברה של ימינו דרך הצוות הלימודי, צוות המדריכים וצוות נערי שנות השירות 

שמקיפים את החוסים למשך כל שהותם בתהליך ומשרים בהם תחושה של עצמאות  

לבדם לא  כשהם  ביחד.   –  גם  עצמאיים  את    להיות  עושה  "נירים"  כי  מרגיש  אני 

גזר עליהם את מה שגזר והמוסד בא   עבודתה נאמנה כלפי אותם נערים שגורלם 

  כנגד אותה גזרה של כל אחד ואחת מהם. 

כי אפשר   אני מאמין  לצה"ל  גיוסם  סיומם עם  ועד  הלימודים  דרך  דרכם,  מתחילת 

להגיד ואני מקווה מאוד שהנערים אכן יקחו אותי כחלק משמעותי בחוויה הגדולה שלהם במוסד, אף על פי 

  כל נער כזה בעייני גיבור.  –סיבת הגעתם למקום וכל הרגשות שנערים בגילם ומצבם צריכים להתמודד עימם  

בתור  ח נערים.  של  חברתית  התקדמות  לראות  היה  ההתנדבות  במהלך  בשבילי  משמעותי  מאוד  לק 

קרימינולוג לעתיד, לראות שיפור לאורך תהליך של נער שמזלו שונה משל ממוצע בני גילו זה בין הדברים 

  שהכי חיזקו אותי, מחזקים אותי ואין ספק שגם יחזקו אותי.
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 חיים   וב הבית ברח 
  13-18סיוע חרום לנוער במצבי סיכון וסכנה ומהווה כתובת זמינה וקורת גג לבני נוער בגילאים  הבית נותן  

אינם יכולים או רוצים להיות בביתם. הסטודנטים מצטרפים לצוות הבית, בשעות הבוקר   ות שונותשמסיב

מבצעים חניכה אישית וקידום לימודי של הנערים דרך פרויקט הילה ובשעות אחר הצהריים ערב משתלבים 

 בפעילויות הבית בקבוצות ובליווי פרטני.

 חיים  בית ברחובשהתנדבו ב םשל הסטודנטי םחווית ההתנסות מפיה

 סמינריון עיוניבמסלול  התנדבותשעות  100  -   יהב גבאי 

הם נוער שנמצא בקצה רצף    הילדים שמגיעים לבית הזה . ההתנדבות בבית ברחוב חיים שינתה אותי לגמרי

וה לרחובהסיכון  אלטרנטיבה  הוא  מדהים  בית  עצמו  המקום  לכו.  מענה  במצוקה   16-נותן  ונערות  נערים 

שבו סוף  בו ועוד. המקום    ארוחות חמות, מקום לישון   6ז מלא בתכנים,  "מקבלים שם השכלה בבוקר, לוש

 .ההתנדבות שלי ת ופה נכנס משנה חיים לילדיםסוף מתייחסים אליהם 

  בבוקר הדרכתי אתהייתי אמור להגיע יום אחד בשבוע בבוקר ויום אחר בערב,  לבית ברחוב חיים  הגעתי  כש

 ,בלימודים ועזרתי להם עם החומרי לימוד ובערב זה היה יותר לבוא להיות איתם בארוחת ערב לשמוע  הילדים

מולדבר   לאחר  מקום לשתף.  להם  חודשים,  לתת  לעבור ספר  אז התנדבתי  ספר  בבית  רציני  היה מחסור 

ם כלים מקצועיים והחלטה לעסוק  רכשתי ש  . לפעמיים בבוקר ולהיות רק בבית ספר איתם וזה היה מדהים

ואכן התנדבות עזרה לי מאוד   ציינתי בראיון על   . עבודה בקלותלהשתלב בבעולם הזה גם כעבודה  כאשר 

 ההתנדבות שלי בבית החם זה הוסיף לי המון והיום אני מדריך בכפר הנוער מנוף בעכו. 

ותי מאוד לשמוע מהצוות את זה  ריגש א  . באופן חד משמעיוהרגשי  בצד המקצועי  התנדבות שיפרה אותי  

להיות  . שמחתי  שהנערים מחכים לימים שאני מגיע, מתעניינים מה קורה ומדברים איתי על הבעיות שלהם

להם אוזן קשבת וגם היה מאוד מרגש לשמוע שבפן הלימודי בזכותי מישהי החליטה שהיא תעשה בגרויות 

 . מבחינתי ההשפעה הכי טובה והרגשה שבאמת עזרתי למישהוותלמד גם קרימינולוגיה בעתיד וזה היה 

מקום ההתנדבות והצוות היו איתי בקשר רציף ועזרו במה שהייתי צריך ואף היו מפגשים עם כל המתנדבים 

ההתנדבות בבית החם עיצבה    . העבירו לנו סדנא לימודית על חוק חובת דיווח ונתנו לנו כלים מקצועיים  םבה

כיצד להעביר לתלמידים את החומר הלימודי כיצד לגשת   , למדתי אסטרטגיות למידה  ה האחרונהבשנ  . אותי

לכל נער וממש לחנוך את הנער לפי דרכו, בקצב שלו ובשיטה שמתאימה לו. אני שמח מאוד שלקחתי את 

 . הסמינריון משפט רחוב, ושבזכותו נחשפתי למקום הספציפי הזה ולעולם הזה של הנוער בסיכון בכללי
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 סמינריון עיוניבמסלול  התנדבותשעות   70  -   הדר אליאב 

בבית נמצאים   . 14-18נוער בסיכון בגילאי  להתנדבתי בבית ברחוב חיים בחיפה, בית  

בני נוער שהם מטעמים כאלה ואחרים לא יכולים להיות בבית הוריהם ובמקום להיות  

ארוחה   גג,  קורת  להם  שמעניק  בית  להם  יש  את  כ  ושיגרה. ברחוב  שהתחלתי 

אליהם, איך אצליח להתחבר    גשתאיך לכי לא ידעתי  ההתנדבות באתי עם חששות  

א לדבר  אלים  או  יתםאליהם,  להתחבר  כל החששות    מספרתוך  .  יצליחו  מפגשים 

וות המדריכים ניסו לחבר אותי כמה שיותר בין עם זה לל  התפוגגו והרגשתי חלק מהם. 

נערים לבד שזה גם    3  2אפילו סתם לשבת או להשגיח על  ם זה  אובין    ילד למכולת

ה את  לי  אית  הזדמנותנתן  מאד   . םלדבר  הייתה  חיים  ברחוב  בבית  ההתנדבות 

 ל אחים גדולים. שיחס  ים הואהיחס של המדריכים לנער  . אווירה של משפחהאבל גם במאתגרת 

הם עוזבים   הנערים שעד שנוצר קשר וחיבורהתחלופה של  ההתנדבות הם    תקופתהאתגרים שעמדו בדרכי ב

לשמוע סיפורים קשים ולראות מה הם עברו וכמה הם באמת צריכים רק מישהו שיקשיב להם ויבין והקושי  

זה מהבית שלהם אין להם את  כי  ויכיל אותם  ו  . אותם  ימים שהייתי חוזרת מההתנדבות  לא מפסיקה  היו 

 . לחשוב עליהם

הזאת הייתה שהם ירגישו שאני גם כמו אחות גדולה בשבילם שהם יכולים לדבר המטרה שלי בהתנדבות  

 איתי ולהרגיש חופשי איתי ואני חושבת שהצלחתי.

 פרקטיקום במסלול  התנדבותשעות  128  -נעה עדה  

חיים"   ברחוב  "בבית  במקום  להתנסות  השנייהבחרתי  בשנה  שנתיים.  הקיים    במשך  לצוות  הצטרפתי 

חוויתי אתגרים חדשים   . והרגשתי מאוד שייכת בגלל ההיכרות עם הצוות ושאר המתנדבים

ומשתנים עקב התחלפות תמידית של נערים אשר עוברים למסגרות שונות בתום תקופת  

עם כלים חדשים ויצאתי  שהייתם בבית. השנה החלטתי לקחת את ההתנדבות צעד קדימה  

קבלה והכלה של השונה, סובלנות ורגישות, קור רוח בהם יכולת  התואר ו  לתקופה של אחרי

מול מצבי קיצון והסתגלות אליהם, והכי חשוב עבודת צוות מול גורמים שונים ומול הנערים. 

למדתי מכל נער ונערה שעברו בבית מתי צריך להיות גמישה ומחבקת ומתי קשוחה ועומדת 

ים מחוץ לעבודה בעתיד. שמחתי לחזור לבית בפעם השנייה כי הרגשתי  לי גם בחי  תסייעעל החוקים, דרך זו  

 .שם חלק מהמשפחה וזה היה המקום הטבעי שלי ועל כך נשאר לי רק להודות להם

 התנדבות מלאה במסלול  התנדבותשעות  85  - טופז סנקר  

בימי שני בערב הייתי מגיעה לבית    . בתי בבית ברחוב חייםמהלך שנת הלימודים התנד ב

מחוץ  למקום שהן בחרו  הנערות  יצאתי עם  בכל מפגש פגשתי נערים אחרים.  וכמעט  

שניהלנו ואחרי  משותפות  לבית  להכנת  שיחות  הערב  חזרנו  לנערים   ארוחת  ועזרתי 

עם  . ממפגש למפגש החיבור  ולנערות במטלות השונות שהן היו אחראיים עליהם בבית

להבחין בכך בתגובות שלהם ממש ברגע שנכנסתי בדלת  היה  התעצם וניתן  הנערים  

במהלך המפגשים למדתי בעיקר על   בין אם חיבוק ובין חיוך ולפעמים ישר לספר מה עבר עליהם באותו יום. 

מודדות שלי עם סיטואציות מול הנערים אבל גם על דרכי התמודדות שהנערים מפתחים על מנת  דרכי הת

 להתמודד עם סיטואציה שמהווה עבורם קושי. 

כלים  כוונה וה  , המדריכים והעובדות הסוציאליות שנתנו לי העשרהעם הנערים היה ליווי ממעבר למפגשים 

להגיד משהו חייבים  למדתי שלא תמיד  צריכים,   משמעותיים.  בדיוק העצה שהם  זו  להקשיב  ושלפעמים 

למדתי להבחין במצבי הרוח של הנערים על בסיס הכרות ראשונית. לא תמיד היה קל איתם והיו אתגרים 

 שדרשו אסרטיביות והתמודדות. תמיד הייתה הכוונה מצד המדריכים שאפשרה לי להתמודד עם האתגר.

 .ראות את החיובי בשלילילים את הדברים בפרופורציות ובעיקר לש מההתנדבות הואערך מוסף שלקחתי 
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 מעורבות חברתית במסלול  התנדבותשעות  104  - יפה מרדכייב 

חיים עם נוער בסיכון. תפקידי היה להיות לעזר בבית הספר   ובבבית חם ברח  התנדבתי

לעזר  ולהיות  הלימודית  הנורמטיבית  השגרה  בהתקדמות  לסייע  חם,  בבית  הממוקם 

הנלמדים.   או הבתכנים  בלמידה אחד על אחד  פרונטלי  באופן  לרוב  שיעורים התקיימו 

מש חלוקת  יום,  בשיחת  והסתיים  התחיל  לימודים  יום  קטנות.  ועידוד  בקבוצות  אבים 

להיות חלק   ללמידה, כאשר את היעדים הציבו לעצמם הנערים ובחרו במקצועות למידה. 

הגעתם  לפני  הנערים  חוו  מה  כגון  שמעבר,  לתכנים  להיחשף  זה  ומהצוות  מהמקום 

פוסי התנהגותם וחשיבתם  דלמקום ועם מה ואיך מתמודדים בזמן שהותם במקום. להיות חלק פעיל בשינוי 

. לדעתי כל נער/ה הוא "גיבור של החיים" התנדבותה החלק המרגש והמספק יותר בתהליך ה זשל הנערים  

לרובם יש רצון וצורך להמשיך הלאה ולשאוף לטוב, לא לוותר   , למרות החוויות הקשות שחוו בחייהם הקצריםו

 לעצמם ולהתמודד עם הקשיים לטובת חיים בריאים ומאושרים יותר.

שרוב הנערים הגיעו בין היתר ראיתי    כל התיאוריות שלמדתי בשיעורים.   בתקופת ההתנדבות נפגשתי עם

כאשר לא היה    .  במקום מגוריהם לקשיים כלכליים, חומרים ממכרים וונדליזםנחשפו  ממשפחות מפורקות,  

עקב  מסוכנים  למעשים  שנגררו  היו  וסביבם,  עימם  למתרחש  מעקב  היה  ולא  וסמכותי  בטוח  מקור  להם 

רואה בהתנדבותי עשייה  אני    מתוך בריחה מהמציאות שהיו בה.   לא נורמטיביתהשווים התחברויות לקבוצת  

 למען אחר מתוך מקום הורי טהור למען עתיד טוב יותר לדורות הבאים. 

 

 פרקטיקום במסלול  התנדבותשעות    114  -   מני פארו 

אותי  המקום הזה לימד   לאחר יותר מחצי שנה בבית ברחוב חיים, הגיע הזמן לסכם. 

אני מרגיש שהתמקצעתי יותר בזכות    הרבה, על התחום, בפרקטיקה, וגם על עצמי. 

במקום הזה חוויתי רגעים טובים יותר ורגעים   ההתנדבות וצברתי ידע מקצועי חשוב. 

ונערות ושמעתי סיפורים חשובים   טובים פחות.  ניהלתי שיחות עמוקות עם נערים 

ם והנערות נתנו בי אמון והרגישו בנוח  אני מרגיש שחלק מהנערי  שלא פשוט לשמוע. 

 לשתף אותי בחלק קטן מעולמם וחייהם, דבר שהוא לא מובן מאליו בכלל מבחינתי.

 חום בעתיד ולהיות מעורב בעבודה עם נוער בסיכון. תהמקום הזה גם נתן לי נקודה למחשבה על לעסוק ב

אני אזכור את    זו תהיה חלק בבחירתי. בין אם בסוף אני אעבוד עם נוער בסיכון ובין אם לא, להתנדבות ה

אני מרגיש שלמדתי להבין טוב יותר את בני    תקופת ההתנדבות הזו כתקופה בחיי, אפיזודה קצרה וחשובה. 

חשוב.  דבר  וזהו  לתאוריה,  מעבר  המעשי,  במובן  הסיכון,  במעגל  הנמצאים  לי    הנוער  נתן  הזה  המקום 

   ו. פרספקטיבה על נוער בסיכון, ועל דרכי הטיפול ב

אני חושב שהמקום הזה, קורת גג זמנית לבני נוער, הוא מקום חשוב והכרחי לבני נוער בעת משבר, ואני  

למדתי הרבה מהמקום הזה וצברתי ידע שאני   שמח שהייתי חלק מהמקום הזה ומהמטרה החשובה הזו. 

המקום, לא הסכמתי עם  לצד הדברים הטובים, היו לי גם לא מעט ביקורות על   בטוח שישמש אותי בהמשך. 

עם זאת, עצם קיום המסגרת    כל הדברים שנעשו שם, ואני חושב שאפשר לשפר משמעותית את המסגרת. 

חשובה.  המטרה  החשוב,  הדבר  שצוות   זה  ההתנדבות  תקופת  כל  לאורך  הרגשתי  אני  הצוות,  מבחינת 

 שהוא לא מובן מאליו. המדריכים היה בשבילי, תמך בי, והם היו פנויים לשאלות בשבילי, שוב, דבר 

דברים   חיי ולמדתי מכם המוןב  תלסיכום, תודה לכם הבית ברחוב חיים! הייתם תקופה חשובה ומשמעותי

 שישמשו אותי בהמשך הדרך. 
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 מעון אחוה 
בגיל   נערים  של  באוכלוסייה  מטפל  באמצעות    18עד    13המעון  נעשית  למעון  ההפניה  הערבי.  מהמגזר 

באמצעות לשכות הרווחה השונות. המעון הוא מעון כוללני המפעיל תוכניות אישיות שירותי המבחן לנוער או  

וקבוצתיות במטרה לקדם את מצב הנערים מבחינה התנהגותית ורגשית. הסטודנטים מבצעים חניכה אישית  

 של הנערים בליווי צוות המקום.

 

 ות שהתנדבו במעון אחוה של הסטודנטי ןחווית ההתנסות מפיה

 סמינריון עיוניבמסלול  התנדבותשעות    70  -   דרבי תמר    

בלתי הסבר  י, קהצוות קבל אותי בכבוד רב  . כרות מקדימהילא הלאחוה  הגעתי למעון  

צפיתי בסוגיות שונות ולמדתי איך להתמודד עם   , דבותותמיכה לאורך כל תקופת ההתנ

 במעון. קשיים ואיך למצוא כלים שאפשר להשתמש בהם כדי לסייע לנערים 

מתנהל  הארגון  איך  למדתי  רב,  וידע  כלים  כסטודנטית רכשתי  אני  במהלך ההתנסות 

י, הצלחתי ליישם כל הדברים שלמדתי במהלך  טאוריבאופן תרק  במציאות ובשטח ולא  

איך , למדתי  הלימודים, הצלחתי להבחין מתי אפשר להיות גמיש ומתי חייב להיות קשוח 

וביחס שלי עם הנעריםלעשות את האיזון   ואיך לשלוט  ,  בהתנהלות  איך לשלוט ברגש 

להבין את הצורך של הנערים ולפענח את    , תיטרלילהגיב לאירועים בצורה נשלי  היכולת    תי אתבכעס וחיזק

 . למה נוער בגיל כזה יכול להפליל את עצמו   -ה ייהסוג

 

 סמינריון עיוניבמסלול  התנדבותשעות    80  - רואה סאלם    

והתרגשתיבתחילה   לנוער התנסות במעון אחוה. מדובר במה  פחדתי  התנסות במעון 

ואיסורים.   בסיכון חוקים  הרבה  יש  מפגש    שבו  היה  הראשון  חששות  המפגש  מלא 

למזלי נפגשתי עם נער ממש מדהים, נער שאי אפשר לתת לו שם או   בשבילי. מאתגר  ו

התייעצתיין.  יעברכדירוג   התקופה  כל  סוציאל  לאורך  העובדת  תמיד  יעם  היה  שלו,  ת 

 . שיתוף פעולה, עזרה וגם תמיכה

לימדה אותי הרבה   דבותההתנ  . ללכת למעון  יה שבוע העבורי בהחלק הכי משמעותי  

בסוף  ולמדתי על נוער בסיכון  ש ימודים, השתמשתי במה  דברים, מבחינת החיים וגם הל

 . הצלחתי לקבל כבוד והערכה מהנער עצמו, וגם מן הצוות

עשינו הרבה דברים ינו ממש עצובים, כי במשך שנה שלמה  יהואני  הנער  .  המפגש האחרון לא היה קל בכלל

 בתקשהודה לי על הכל, אמר שהייתי אוזן    ואאלית שלו, היוהעובדת סוצ   נערבישיבה האחרונה עם ה . ביחד

 .הרבהושעזרתי לו 

 .תה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים, גאה שהייתי חלק מדבר כזהיההתנסות הזאת הי
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 ה " תיכון עוצמ 
ביאליק הוקם בשיתוף משרד העבודה והרווחה, רשת עתיד, עיריית    בית הספר תיכון עוצמ"ה עתיד זוקו קרית

בית הספר ייחודי בהיותו בית ספר   קרית ביאליק וחברת זוקו שילובים, זכיינית חברת קאטרפילר בישראל. 

במתחם  ללימודים  השנייה  מהשנה  החל  למעשה  הלכה  יתורגלו  עיוניים  שלימודים  משמע  מפעל,  צמוד 

. 1  קצועית של עובדי המפעל. בית הספר חרת על דגלו שתי מטרות עיקריות:המפעל באמצעות חניכה מ

ידע, תוך שימת דגש על מתן יחס אישי לכל תלמיד   יצירת עתודה תעשייתית בסביבה טכנולוגית עתירת 

החברתי 2  ותלמיד.  בתחום  וכישרונותיו  כישוריו  יכולתו,  מלוא  את  למצות  מתלמידיו  אחד  לכל  לאפשר   .

הספר רואה את עצמו כמטפח ומעניק תנאים מיטביים, רגשיים ומקצועיים על מנת לעודד    בית  והמקצועי. 

תלמידים ליזום וליצור פרויקטים יצירתיים וייחודיים משלהם. תכנית הלימודים מתקיימת במקביל לשכלול  

ה הנו בית  תיכון עוצמ"  אישיים הנדרשים במציאות החיים המשתנה בעולמנו. -מיומנויות וכישורים אישיים ובן

הומניסטי ביסודו. מטרתו לחנך, להשפיע לטובה ולתת לבני הנוער תשתית לחיים אנושיים,  -לחינוך טכנולוגי

 מלאים ועתירי משמעות. 

 

 

 

 

 

 

 

 ם שהתנדבו בתיכון של הסטודנטי םחווית ההתנסות מפיה

 סמינריון עיוניבמסלול  התנדבותשעות   104  -   ענבר שלמוביץ 

כחלק מהסמינריון "משפט רחוב" הייתי צריכה להתנדב ובחרתי את תיכון עוצמ"ה בקריית ביאליק, התיכון  

הוא תיכון לנוער קצה, תיכון קטן אך ההרגשה היא כמו להיות חלק ממשפחה גדולה ואוהבת, התלמידים  

צילום ועריכת   -דיה. ניו מ 2עבודה עם כלים של צמ"ה,    -. אוטוטרוניקה1לומדים בבית ספר בשתי מגמות:  

תמונות, בניית אתרים, יצירת לוגו ופוסטרים במחשב. פעם בשבוע התלמידים עובדים במפעל של קאטרפילר 

קאטרפילר   של  מקצוע  ותעודת  מלאה  גמר  או  בגרות  תעודת  עם  יוצאים  התלמידים  ספר,  לבית  הצמוד 

במקצועות כמו מתמטיקה, לשון פרטני לתלמידים  ליווי  בהתאמה למגמה שלמדו, תפקידי בבית הספר היה  

ואנגלית, אני התאהבתי בכל מה שבית הספר מייצג, בערכים שבהם הוא דוגל כמו מתן הזדמנויות לתלמידים 

או חשיבה מחוץ לקופסא, בהתנדבותי יצא לי לראות את כל מה שלמדתי בחוג וגם בסמינריון, ההתנדבות  

פה הם צריכים עצמאות, הצלחתי ליצור קשרים בטוחים  עזרה לי להבין איפה הילדים צריכים את התמיכה ואי

אפילו הודעתי מראש למנהלת    . ביני לבין התלמידים, בנוסף יצרתי קשרים עם הצוות המדהים שנמצא במקום

בשנה הבאה, העבודה עם הילדים באמת עזרה לי ליישם את כל    גם   שאני רוצה מאוד לחזור להתנדב שם

 איך כל דבר נראה בשטח ולא רק במעשי. מה שלמדתי ואולי גם להבין יותר 
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 פרקטיקוםבמסלול  התנדבותשעות   104 -  דריאנה רוזנברג

עוצמה בתיכון  האווירה    , התנדבתי  את  חשתי  ישר  הספר  לבית  הכניסה  עם 

הנעימה והשלווה שיש למקום. את המסע שלי התחלתי בשיחה עם סי המנהלת, 

תלמידים. תפקידי פגשתי את השקיבלה אותי בחיוך ובידיים פתוחות ולאחר מכן 

שהרבה  למרות  ומתמטיקה,  לשון  בנושאי  עזר  בשיעורי  לתלמידים  לעזור  היה 

לדבר ולצחוק עם מישהו שלא חלק מהמערכת, על אף    מהפעמים הם העדיפו

שהם מאוד מחוברים לסגל. התחברתי מאוד למתנדבים האחרים, למורים, לאנשי 

תחושת   למקום.  שייכות  הרגשת  והרגשתי  יפה  מאוד  אותי  שקיבלו  ההוראה 

השייכות הזאת חיזקה בי את המחשבה שזה לא עוד סתם תיכון רגיל, אלא תיכון 

בית   כמו  ומחויבים. שהוא  אהובים  בטוחים,  מרגישים  הם  בו  שלו,  לתלמידים 

בתיכון למדתי לא למהר לשפוט התנהגות מסוימת, ושיש עוד דרכים להגיב לבעיות משמעת. למדתי עד  

ציונים  ויוציאו  ישכילו  שהתלמידים  להם  שחשוב  מורים  הכרתי  מהתוצאה.  חשובה  פחות  לא  הדרך  כמה 

כמו כן, הכרתי   ר דרך ארץ ונוכחות התלמיד מאשר שיעורים במתמטיקה. טובים, וגם כאלה שחשובה להם יות

 תלמידים מבריקים עם מלא פוטנציאל שאני בטוחה שיצליחו בעתיד. 

 אני מודה לתיכון עוצמה על שנת התנדבות מהנה ומלמדת, ומאחלת לתלמידים בהצלחה בהמשך הדרך. 

 

 פרקטיקום במסלול  התנדבותשעות  100  -   מנור אוחיון 

האחרונה   בשנה  סמינריונית  שטח  עבודת  במסגרת  הגעתי  עוצמה  לתיכון 

ך אצליח לשלב את ההתנדבות  ילא ידעתי א,  עם רגשות מעורבים  ללימודים

העבודה עם  אותיה  , יחד  שמקיפים  דברים  ועוד  לתיכון  לימודים  שהגעתי   .

ה זה לא  על  לראשונה מאוד הופתעתי,    . תיכוןמקום שמדמיינים שחושבים 

ביאליק מעל מפעל    . המקום מאוד מיוחד הוא נמצא בלב אזור התעשייה של ק

"קאטרפילר" המפעל.   של  מעל  ממש  ממקום  אחד  במפלס  עצמו   והתיכון 

  הגישה היא רק באמצעות מדרגות ברזל חיצוניות. 

הרוסים,   מבתים  שמגיעים  מנערים  מורכב  התנהגות,   עםהתיכון  בעיות 

התח זאת  שבשבילים  סמיוכאלה  בעיות  עקב  האחרונה  פליליםנה  ותיקים  אלימות  או  פחדתי   . ם  קצת 

פסתי בעיניהם כחבר ולא נת  בהתחלה, אך מהר מאוד נוצר בינינו קשר מאוד מיוחד. יתם  אמהאינטרקציה  

את המטרות    , סיפרו לי את הסיפור האישי שלהםהם    . קממש לעומ  נערים מה  כא לי להכיר שם  , יצ כאיש צוות

ואת החלומות שלהם טיפים    מאוד    שמחתי  . שלהם  להם  ולתת  אותם  לכוון  האוזן הקשבת שלהם  להיות 

, האווירה מאוד משפחתית יש  יש משהו קסוםתיכון  ב  מהחיים האיישים שלי ומהמסלול שאני בחרתי ללכת. 

אחד שם דברים בכח   מערך הסעות וארוחות והיחס מאוד מאוד אישי. האווירה משוחררת לא כופים על אף

, הרגשתי שהם ם נכנסו לי ללבתלמידיה.  ולכל תלמיד יש יחס אישי ואת הדרך שלו להצליח והכל בליווי צמוד

מאמין שזה מפני שהחיים אילצו אותם    , הם מבינים עיניין ויש להם ראש בוגר  , שליצעירים  האחים  הכמו  

ריגש אותי מאוד שהתלמידים חיכו לי כל פעם שאני אבוא כדי לספר לי דברים חדשים או   לגלות בגרות מהר. 

החלק הכי מרגש שיצא לי   . ה על ההוצאות שלהם יחד עם העבודהשאני יעזור להם בתיאוריה או בשליט כדי 

ם היק תעודות הצטיינות לכמה תלמידים וכולם כיבדו את חברי, הצוות החינוכי הענזה טקס הסיוםלחוות  

שזכו להוכרת תודה והערכה. אף אחד לא הפריע כולם שמחו וזה באמת תחושה של משפחה שכולם עם  

זה נותן תחושת  פרוייקט הפרקטיקום  אני שמח שיצא לי לקחת חלק ב  מכנה משותף תחת אותה קורת הגג. 

אמרתי להם כל הזמן שהכל בידיים שלהם ואם    יצליחו אם הם רק יקשיבו לעצמם. אני בטוח שהם  .  סיפוק

קצת כח רצון הם יכולים להגיע לאן שהם רק יכוונו ושחשוב לעשות את השינוי מעכשיו כי ברגע שהם יוצאים 

אני סומך עליהם ומקווה שבעתיד אני אוכל    . המסגרת כבר לא תעטוף אותם  , מהתיכון זה הם מול העולם

 תודה על הזכות !   . מעצמי שוב ולהתנדב לתת
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 מעלות:   - קידום נוער  
 "לא לוותר לאף אחד ולא לוותר על אף אחד" , היל"ה –קידום נוער 

פועלת תחת אגף "שחר" של משרד החינוך. זוהי "רשת ביטחון" אשר פורס   היל"ה   -היחידה לקידום נוער  

משרד החינוך ברשויות המקומיות לצורך טיפול בילדים ובבני נוער שנשרו ממסגרות החינוך הפורמאליות 

ונמצאים בתהליכי נשירה גלויה. היחידה מהווה מסגרת חינוכית ייחודית מוכרת הפועלת לחינוך ולהשלמת 

שנות לימוד ותעודת בגרות במסגרת   12בני הנוער, מכוונת ליישום חוק לימוד חובה עד סיום  השכלה של  

בית הספר שביחידה ומסייעת לבני הנוער במעבר לחיים בוגרים, פעילים ומועילים בחברה באמצעות עובדי 

בהשלמת    טיפול. עקרונות הליבה בתפיסה של העבודה הם לחבר את הנערים מניתוק לשילוב, לתמוך-חינוך

השכלה, להכין את בני הנוער לעולם העבודה ולשירות צבאי/אזרחי. כל אלה נעשים תוך כדי חיבור חברתי 

 לבני גילם, פיתוח ערכי מנהיגות ותרומה לקהילה, הפחתת התנהגויות סיכון ומניעת נשירה.

ה, מורים, עובדי  ביחידה יש אנשי צוות המסייעים להתנהלות השוטפת שלה: מנהל/ת יחידה, מנהל/ת השכל

חינוך טיפול, מתנדבי שנת שירות, עובדות חיילות ועוד. שילוב התכנית האישית ומדריך מלווה, רכזי תחומי  

 ליבה והרשות המקומית יוצרים יחד אופק חדש עבור נערי היחידה.

 

 מעורבות חברתיתשעות התנדבות במסלול   257  –   נועם עייש 

הייתה   עבורי  בקרימינולוגיה  והטיפולהבחירה  הנוער  לעולם  המשיכה  במסגרת   מתוך  לשלב  והבחירה 

הלימודים את ההתנסות בשדה נבעה מרצון לחוש, לראות ולהכיר את התיאוריות הנלמדות כפי שהן באות  

ירום זמנית בית המהווה מסגרת ח  -  לידי ביטוי בשטח, במציאות. בשנה שעברה, התנדבתי בבית ברחוב חיים

אותי דרכים   ולימד  לנוער בסיכון. מקום שחשף אותי לקשת רחבה של מקרים, בחלקם לא פשוטים כלל, 

  שונות ומגוונות של דרכי טיפול והתמודדות. 

את ההתנדבות השנה עשיתי ביחידה לקידום נוער במעלות. זכיתי להכיר וללוות נערים, כל אחד בתהליך 

יצאתי עם היחידה   בין השאר,  ובאופן קבוצתי.  ופעילויות, באופן פרטני  האישי שלו, תוך שיחות, מפגשים 

חוג לקרימינולוגיה בוגרת בעצמה של ה   , העובדת בקידום נוער  יחד עם ונסה, למסע יצאתי  למסע ישראלי.  

ועם הנערים והנערות המדהימים שיצאו, עברנו תהליך של למידה, קבלה והתמודדות. מסע מגבש,    במכללה

ובעיקר מהנה.  את השנתיים האלה קצת מורכב לסכם במילים. ההתנסות בשטח פתחה    מעצים, מחבר 

ון עבורי, ויתרה מכך העניקה  בפניי את הדלת לחיים המקצועיים, המחישה והוכיחה לי שבחרתי במקצוע הנכ

 לי תחושת סיפוק עצומה לאורך כל הדרך.

 

 

בתמונה, הסטודנטית נועם, שני נערים מקידום נוער 

והמדריכה ונסה וייסבורג בוגרת החוג לקרימינולוגיה 

 באקדמית גליל מערבי
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 )חיפה(: ונוער    מרכז צעירים 
מרכז שפועל תחת אגף החינוך הבלתי פורמלי במנהל החינוך של  מרכז הנוער קריית אליעזר ובת גלים הינו 

עיריית חיפה. מרכז זה נותן מענה בשלושה מישורים: מישור טיפולי, מישור חברתי ומישור לימודי. המרכז  

ונותן מענה לכארבעים נערים ונערות בממוצע שגרים  16:00-20:00פועל ארבעה ימים בשבוע בין השעות 

 זר.בשכונת קריית אליע

האוכלוסייה בשכונה מגוונת וכוללת בתוכה עולים חדשים מברית המועצות לשעבר, המגזר הערבי ויוצאי  

אתיופיה. המרכז מוגדר כמרכז עירוני לנוער בסיכון והוא פועל בשיתוף התוכנית הלאומית לנוער בסיכון של  

ם מוכרים ברווחה וחלקם אף משרד הרווחה. הנערים והנערות שמגיעים למרכז הינם בעלי רקע מגוון, חלק

 נמצאים בתהליכי נשירה וניתוק ממסגרות חינוכיות פורמליות.

אנו במרכז פועלים מתוך ראייה הוליסטית שמטרתה לתת לנערים ולנערות מעטפת בכל שלושת המישורים  

 של מרכז הנוער ובכך לסייע להם בקשיים רבים שהם חווים בשגרת החיים השוטפת בשכונה. 

קטיקום במרכז הנוער, הסטודנטים יוכלו להשתלב בתחום הלימודי ובתחום החברתי באופן במסגרת הפר

 . זשווה ובכך ליצור קשר אישי, חינוכי ומיטבי עם הנערים והנערות שמגיעים למרכ

 

 הנוער במסלול סמינריון עיונישעות במרכז  70 –  קטיה פיסון 

"מ השני  בשמו  או  אליעזר,  בקריית  הנוער  מקום רכז  הוא  המרכזק'ה" 

מיוחד. כל אדם שנכנס למרכז מיד מרגיש שייך. המרכזק'ה פתוח לילדי 

 יב'. -שכונת קריית אליעזר הלומדים בכיתות ו'

נוער המגיעים למרכז מוזמנים להשתתף במגוון פעילויות מיוחדות הבני  

המועברות על ידי צוות המרכז, תנועת הצופים והמתנדבים אפשר להגיד 

   'ה אף פעם לא משעמם!שבמרכזק

והפעילויות   המשחקים  שיעורים   הםבין  מתנהלים  במרכז  לומדים.  גם 

מיד  לעזרה  וזקוק  מתקשה  מישהו  שאם  כך  המקצועות,  בכל  פרטיים 

כסטודנטית מתנדבת במרכז הנוער הייתי חלק ממרכז    ימצאו לו פתרון. 

באנגלית ובהבנת הנקרא ובימי חמישי הייתי  הלמידה והמרחב החברתי. בימי שני העברתי שיעורים פרטיים 

, לדבר איתם ולשחק איתם. נעריםהיה להיות בפעילות שוטפת יחד עם ה  יחלק מהמרחב החברתי בו תפקיד

תוך המהות   אל  לי מבט  נתן  הגילאים, המרחב החברתי  מכל  נוער  בני  והכרתי  נוספים  פגשתי מתנדבים 

שמטרתו העיקרית היא להעניק לצעירים מקום בטוח   האמיתית של מרכז הנוער כמה חשוב שיהיה מקום

שילוב הלמידה עם הפרקטיקה עזר לי ליישם כלים חשובים שלמדנו בקורס "משפט רחוב" מה    להיות בו. 

 שתרם לי להגיע מוכנה ולעבוד בצורה טובה יותר עם בני הנוער.
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  : בית רות 
בסיכון בישראל. בכפר בית רות זוכות הנערות לא רק טפל בנערות  מ כפר לנערות בעפולה, ה  -"בית רות"

לקורת גג, אלא בעיקר לאווירה של בית לכל דבר. כך, במסגרת חמה ועוטפת, תוך יצירת סביבה חברתית, 

ואמונה  ונוטע בהן תקווה  רות קשר משמעותי עם הנערות  צוות בית  יוצר  ותעסוקתית,  לימודית  טיפולית, 

ומיומנויות שיעזרו להן מחודשת בחיים, הדימוי והביטח והן רוכשות כישורי חיים  ון העצמי שלהן משתפר, 

 לממש את הפוטנציאל האישי שלהן ולנהל חיים עצמאיים ובריאים בקהילה.

לאפשר לכל נערה בסיכון בישראל לקבל את המענה הדרוש לה על מנת  למצות  הוא    החזון של "בית רות"

יית כלים שיאפשרו חיים יציבים של כבוד ושלמות עם עצמן  המטרה הינה הקנ  ציאל הטמון בה. נאת הפוט

 ועם הסובבים אותן, כאשר שירות בצה"ל או שירות לאומי יהיו מטרה שתתן ביטוי להצלחת העשייה. 

 

 פרקטיקום במסלול בבית רות  התנדבותשעות    102  -   ניקול אולחוב 

. במהלך לא יכולות להיות בביתןהן  ון שומכיבו הן גרות    12-17כפר לנערות בסיכון מגילאים    הואבית רות  

למדתי מהן המון    איתן.   לצחוק להכין ולהנות  , לדבר  כדי  עם הנערות  מפגש הייתי מגיעה אחת לשבוע ל  השנה

 הייתי בשבילן אוזן קשבת וחברה.אותן.  חושבת שגם לימדתיאני ו

סתם   גם  ולפעמים  ערב  ארוחות  מבשלות  ביחד  פעילויות  עושות  היינו 

 על החיים.  בפינת עישון ומדברות יושבות

ממנו חלק  ולהיות  לחוות  לי  שיצא  שמחה  ואני  מדהים  הוא   , המקום 

בנות שירות   , להיפתח ולחוות חוויות יחד איתן, הכרתי מדריכות מדהימות

הנערות אני  ואת  לשם  עצמן.  להגיע  למרות שהלימודים   עדיין ממשיכה 

 .  כבר לא חלק מהתנדבות או ממחויבות שאני צריכה למלא  וזה הסתיימו

ול דופן  יוצאת  מיוחד    זהו  במיוחד,   נערותהתחברתי למקום בצורה  מקום 

 יחד עם אחת המדריכות  ניקולבתמונה,          במינו שקשה לעזוב. 

 תפת.  ואחת הנערות לאחר פעילות משו

 

 : מעון אלבוסתן 

 טיפולית וחינוכית לנערות ערביות המצויות במצבי מצוקה, סיכון וסכנת חיים. מעון "אלבוסתן" הוא מסגרת  

ל מיועד  נפשית,    24- המעון  מבחינה  התדרדרותן  את  לעצור  בכדי  גבולות  עם  מסגרת  להן  ומעניק  נערות 

 התנהגותית וחברתית, יחד עם מרחב מגן ומוגן המאפשר להן התארגנות מחדש. 

  על ידי מפעיל ממשלתי. המעון ממוקם בכפר ג'וליס ומופעל  

וליצור עבורה סביבה טיפוליתמ וסכנה בהם מצויה הנערה  חינוכית  -טרת המעון היא לעצור תהליכי סיכון 

 תומכת ומקבלת. 

 מעורבות חברתית במסלול  בוסתןבמעון אל התנדבותשעות  70  -   ג׳דה עבאס סא 

דות על ההתנסות שעשיתי השנה במעון אלבוסתן, פגשתי נערות  ורציתי לה

הב וסכנה בחברה. .  13-18ם  לאייגין  קושי  עם  במהלך    הנערות מתמודדות 

תה  יזו הי  . להצליח בדרכןלהתקדם ו   ןההתנסות למדתי כיצד אפשר לעזור לה

   הרבה.  במהלכה תקופה נהדרת ולמדתי

במעמד זה אני רוצה לברך את המעמד שניתן לי ולהכיר תודה למיכל פרטוק 

 ולמנהלים במעון אלבוסתאן נדאל ורים.
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 :   נהריה   - ומרכז הפוך על הפוך    סיירת הורים 

העירונית  ההורים  הגברת    -  סיירת  מטרתה,  נהריה.  בעיריית  קהילתי  לביטחון  המחלקה  במסגרת  פועלת 

במקומות הבילוי של בני הנוער למניעה והקטנת מצבי סיכון, הגשת עזרה בעת הצורך ושיח נוכחות בוגרת  

 . מהווה מעטפת תומכת נוספת לבני הנוער בעיר נהריהסיירת ההורים  בגובה העיניים. 

מרכז נוער המהווה מרחב טיפולי בלתי פורמאלי לבני נוער על רצף הסיכון. מופעל ע"י    - "הפוך על הפוך"  

 צוות מקצועי ומתנדבי עלם.

  מעורבות חברתיתבמסלול   בסיירת ההורים ובמרכז הפוך על הפוך התנדבותשעות    100  - תומר ויינשטיין  

.  מנהריה, סטודנט בשנה שלישית בחוג לקרימינולוגיה  26בן  שמי תומר ויינשטיין

 הפוך על הפוך. מרכז הנוער השנה התנדבתי בסיירת ההורים בנהריה וב

פרויקט של עבודת רחוב בו יוצאים בשעות הלילה בימי חמישי    הואהסיירת הורים  

ובמקומות   מצוקה  בשכונות  לסייר  היא  והמטרה  בנהריה  הרחובות  אל  ושישי 

רים "כנקודות חמות" אצל בני הנוער ולשים לב שהנוער לא פועל בצורה שמוגד

בסמים   שימוש  ושיכרון,  באלכוהול  שימוש  למשל  כמו  סיכון  שתהווה  שגויה 

בוכדומה.   הסיורים  הורים  במהלך  שפוגשים    יםפונאנחנו  סיירת  הנוער  בני  אל 

להם מענה בשעת הצורך כמו חיבור אל המועדונים הבלתי פורמליים ברחבי העיר    יםנותנ  . איתם  יםמדבר

 ובעיקר הפגנת נוכחות בוגרת בפארקים, בגני המשחקים ובריכוזים אופייניים לפעילות בני הנוער. 

שפועלים   נוער  בני  חלקם  מצבים,  מיני  בכל  אוכלוסיות  מיני  מכל  נוער  לבני  נחשפתי  הסיורים  במהלך 

כר לרעה  ומתנהגים  בשימוש  למשל  שגוייה  בצורה  ופועלים  השווים  מקבוצת  לרעה  מושפעים  וחלקם  אוי 

יתה לפועל בצורה בוגרת ולהסביר לנוער את הסיכונים וההשלכות במעשיהם  יבאלכוהול וסמים. מטרתי ה

חבר חלק מהנערים אל המקומות הבלתי  דאגתי לולגרום להם להבין שהם יכולים לפנות אלי בכל מצב שהוא.  

"להפוך על הפוך". בנוסף, למדתי    מרכז"מועדון האקזיט" ביחידת הנוער, ולכמו  פורמליים שאני עובד בהם  

תי מאוד מהחוויה ולמדתי לקשר תיאוריות וכלים שלמדתי  ילהכיר את בני הנוער ואיך זה משפיע עליהם. נהנ

 במהלך התואר. 

  13-18י חברתי הנותן מענה לבני נוער בגילאי  הפוך על הפוך הינו מרכז נוער חינוכי טיפול  -הפוך על הפוך 

לבני הנוער בעיר לקבלת מענה רגשי חברתי בהתאם   בשעות אחר הצהריים. מטרתו היא להוות כתובת 

לצרכיהם. במהלך ההתנדבות למדתי ועברתי הכשרות קליניות והכשרות טיפוליות בנושאים מסוימים כמו  

ר את החניכים בצורה יותר מעמיקה ולהיות להם לאוזן קשבת. בעיות התנהגות, סמים ואלכוהול. למדתי להכי

העברתי הרצאות בנושא הטרדות מיניות, חרם ואובדנות וכו'. הכרתי חניכים עם בעיות שונות ולמדתי איך  

ולעזור להם. נהנתי  מאוד בהתנדבות הזאת. ההתנדבות בסיירת ההורים קישרה אותי   צריך לדבר איתם 

 תי לשלב ביניהם. להפוך על הפוך וכך ידע

 תומר בהדרכה של מתנדבי סיירת ההורים בנהריה.   בתמונה, 
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 מעורבות חברתיתבמסלול במרכז הפוך על הפוך  התנדבותשעות   102  -   הילה כהן 

נערים ונערות מכל הקצוות   מגווןבמרכז נחשפתי ל  התנדבתי במרכז הפוך על הפוך של עמותת עלם בנהריה. 

  הייתי חלק חשוב בהקמה של המרכז, זהו מרכז חדש שעדיין נמצא בתהליכי הקמה והתהוות.   של ציר הסיכון. 

חלק מהתפקיד היה להנגיש להם    הנערים והנערות שהגיעו פגשו את הצוות והמתנדבים לראשונה במרכז. 

 ושאיפותיו של המרכז ומהם המענים אותם הוא נותן עבורם. את המידע על מהותו של המקום, מה מטרתו  

לבין   הגעתי אחת לשבוע כל יום חמישי, לקח זמן עד שהתבססה ההיכרות ביני לבין הנערים/ות וגם בינם

ההתנסות לימדה אותי    המקום עצמו, זה בהחלט אתגר אך ראיתי בזה זכות גדולה שלי להיות שם עבורם. 

נוער בכלל ונוער בסיכון    י לשם ממקום של חשש וקונפליקט מול עבודה עםהמון דברים על עצמי, הגעת 

אני מאוד שמחה שקפצתי למים העמוקים, הכרתי נערים/ות שזקוקים להמון חום, אהבה, הכלה,    בפרט. 

הקשבה, דמות סמכותית, הצבת גבולות יישמתי זאת דרך משחק, בישול, שיחה עברנו יחד תהליכי למידה  

צור איתם ילקח זמן עד שהם בטחו בי ונפתחו אלי אבל לאחר שהם נפתחו הצלחתי ל  אומנם  והתפתחות. 

קשרים משמעותיים. הנערים/ות נכנסו לי ללב דרכם למדתי המון גם עליהם וגם על עצמי, באתי פתוחה 

ללמוד להקשיב ולשמוע את הסיפור לפני שאני מתייגת, להיות אוזן קשבת וכתף תומכת לתת חום ואהבה  

רואים אותם, מקבלים   שונות כל נער/ה ומה שמתאים לו, היה חשוב לי להעביר להם מסר שאנחנו  בדרכים

   אותם ושיש להם על מי להישען ומאיפה לקבל את הייעוץ והתמיכה. 

 ההתנדבות הייתה לי מאוד משמעותית אני נפרדת מהם עם ידע ותובנות ועם המון מקום בלב.

 

 

 

 

 

ממרכז  הילה יחד עם שתי נערות  בתמונה,  

    הנוער הפוך על הפוך. 
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 וחיפה   אילת   –   עמותת עלם ,  24/7מרחב הלב  
התכנית    .16-26מרחב "הלב אילת" הינו פרויקט הנותן מענה לנערות וצעירות בקצה רצף הסיכון בגילאי  

כגון; קשר אישי, מיצוי זכויות, תעסוקה והשכלה, סדנאות, קבוצות ושיחות    מציעה סיוע במגוון תחומי חיים

הפתוחה לאורך שעות היום שמהווה מקום מוגן ובטוח בו אפשר לאכול, להתקלח,  דירה   אישיות. לתכנית יש

   .אהבה, זוגיות, אלימות או כל דבר אחרמין, מיניות, סמים, משפחה,    לנוח, לעשות כביסה ולדבר על הכל;

שעות ביממה ומציע מקום בטוח ומוגן לדבר על נושאים כמו מין,   24מרכז הפתוח  חיפה הוא    -  24/4הלב  

התכנית מיועדת לנוער וצעירים מכל    . מיניות, סמים, יחסים, משפחה, אהבה, זוגיות, אלימות או כל דבר אחר

 משתמשים בגוף שלהם. המקום מספק לינת חירום, יעוץ ותמיכה. ש הדתות, המגדרים והמינים 

 מעורבות חברתיתבמסלול  התנדבותשעות  70 -  ריקי בייטלמן 

זהו    16-26בית חם לנשים ונערות על רצף הזנות מגילאי  באני מתנדבת באילת  

לילה ללא לינה ולקבל סיוע לכל  הד  מהבוקר עכל יום    בו   להיותבית שהן יכולות  

צרכיהן, שזה יכול להיות מקלחות, כביסה, סיוע בצרכים הסוציאליים ובמימוש 

והכי חשוב ללא שום תנאי.   , זכויות יתרונות  ועוד המון  היה    אוכל חם  תפקידי 

מאתרת פעילויות ב  להיות  בהם  להתרחש  שעלולים  באזורים  ליליים   סיורים 

ולנערות   לנשים  מתאימות  כדי  הקשורות  הן  אם  ולוודא  איתן  לדבר  לנסות 

  , הייתי עושה כן לנסות לשכנע אותן לקבל את עזרתנו. בנוסף, במידה ו לעמותה

בית לנשים שמעדיפות לא להגיע למרחב כי פחות מתאים להן מהמון    יביקור 

ותר נוחה להן  סיבות וזה בסדר. יש ערך מוסף בלהיות איתן לבד בסביבה שאולי י

  לראות במה ניתן לסייע להן. צריך  ככה הן יכולות לשתף דברים יותר אישיים שעוברים עליהן מאשר במרחב ו

שהו אחר  ילשנות למ,  למדתי המון ואני מודה כל כך על ההזדמנות להתנדב. היכולת לתת לנשים היא מתנה

זה בפן האישי והנפשי שלי. היה לי המון  את היום לתמוך בו להיות שם בשבילו אין ספק שגם אני הרווחתי מ

חששות לפני שהתחלתי כי הזהירו אותי שאראה סיטואציות לא קלות וזה אכן ככה. קיבלתי המון פרופורציות 

הערך המוסף שיש להשתתף בפרויקט במקביל ללימודים הוא עצום. כל  .  אומרת תודה על הכולאני  לחיים ו

לפי דעתי זה אפילו חובה להתנסות בדרך  .  יחד  הקרימינולוגיה מתחברהתיאוריות וכל מה שלמדתי בתחום  

 כזו או אחרת בתחום. זה הפך אותי לבעלת ידע וניסיון וגם להמשך אני מרגישה שיהיה לי יותר כלים וביטחון. 

 מעורבות חברתית במסלול  התנדבותעות ש  89 -  יקשטייןדרעות  

  17-26נותן מענה ומזעור נזקים לצעירים.ות בגילאי  ה  '24/7שלי נעשתה בפרויקט 'הלב    בשדההתנסות  ה

אשר נמצאים בקצה רצף הזנות. ההתנדבות נתנה לי ארגז כלים להתמודדות עם מצבי קיצון שמסכנים חיים 

ל שאר  ולא לתת לרגש לנהל אותי במצבים אלו. למדתי לנהל אירועים בשטח בקור רוח ובו זמנית גם להגן ע

פגשתי א.נשים מכל הקשת הלהט"בית ולמדתי על הקהילה המון. למדתי    הצעירים. ות ששוהים במרחב. 

אודות התהליכים הנפשיים, המגדריים, החברתיים והפיזיים שעוברים חברי הקהילה כולל תהליך לשינוי המין  

שמגיעים בעיקר מהמגזר  נחשפתי ולמדתי על הקונפליקטים ועל משברי הזהות שעוברים הצעירים,  ת. -מ א

ליוויתי אותם לדיונים בבתי משפט, לחקירות במשטרה, לוועדות בביטוח    הערבי ומשטחי הרשות הפלסטינית. 

לאומי וכו'. למדתי שאסור לנו לשפוט אף אדם אם לא עברנו את מסעו. בכיתי איתם, חיבקתי אותם ותמכתי  

ם שזה החיבוק האימהי האוהב והדואג. בין בהם. לא פעם אמרו לי שאני ממלאת אצלם את מה שחסר לה

היתר הכנתי את הצעירים לעולם התעסוקה בסיוע של רכזת התעסוקה של המרחב שזה אומר לעזור להם  

לעשות סימולציות למיניהן וכו'. התנסות זאת הגדירה לי הרבה דברים ולמדתי המון דברים    , לכתוב קורות חיים 

תובנו לאינספור  הגעתי  דרכם  עצמי,  בחיים. על  והמעצים    ת  המטפל  הצד  את  מאוד  אוהבת  שאני  גיליתי 

ונוכחתי לראות שינויים שמתחוללים בצעירים בעקבות השיחות שלהם איתי. נהניתי מאוד וצברתי המון ידע  

 בתחום הקרימינולוגיה. יישמתי בשטח את החומר הנלמד בשיעורים.
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 : עמותת עלם   -   מרכז מגדלור 
מרכז נוער שכונתי, הנותן מענה לבני נוער מהחברה הערבית. המרכז מאופיין בעבודה קהילתית ומקומית. 

עלם.  ומתנדבי  צוות  ע”י  מופעל  עם  המקום  קבוצות  ומעבירים  בפעילות המרכז  לוקחים חלק  הסטודנטים 

 .תכניים לימודיים וחברתיים לבני הנוער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והסטודנטים מהחוג סטודנט שנה ג' בחוג לקרימינולוגיה וורד יאסין,  -  מנהל מרכז מגדלור בעכו

 ף.רהו לקרימינולוגיה המתנדבים במרכז: חליל, עידן, רון, גיוספין, נסרין

 

 במרכז מגדלור במסלול התנדבות מלאה עות ש  144 -   יזן עימראן 

הרבה קורסים ועברנו על המון    במשך שנתיים  לפני שהחלטתי לעשות התנדבות במסגרת התואר למדתי

לראות אותם בשטח איך הן  עוררו בי סקרנות  הרבה תיאוריות בתחום הקרימינולוגיה עניינו אותי ו  . תיאוריות 

באמת בחיים האמיתיים והחלטתי בשנה השלישית שלי בלימודים ללכת על זה ולהתנדב  באות לידי ביטוי  

ער בסיכון בעכו בעמותת עלם, עשיתי בדיקת  והוא מנהל של מרכז נכאשר אחד הסטודנטים שאיתי בתואר  

רקע על העמותה והעבודה שלהם מאוד סקרנה אותי ועניינה אותי לכן החלטתי להצטרף ולהתנדב למרכז.  

בהתחלה שבאתי וראיתי את הנערים היה לי קשה להתחבר אליהם במפגשים הראשונים שלי כמעט ולא  

לפתוח שיחה עם אחד    ניסיתיבכל הזדמנות  . בהמשך  ההתנהגות שלהם  עלד  עשיתי כלום הייתי צופה מהצ 

 דרך קשר ולאט לאט עם הזמן דרך כל הפעילויות ובמיוחד  איתם  ליצור  ואיתם בפעילויות    להשתתףהנערים ו

משם הנערים  .  הנערים  אלמצאתי את הנושא שמחבר אותי    , שיעורי בישול או משחקי שולחן שהם תחרותיים

ואת הסיפור    ונער  י להכיר כל נערתלהיות יותר פתוחים ומשתפים איתי פעולה באופן מלא והתחלכבר החלו  

. ראיתי מלא תיאוריות שלמדתי עליהם בשטח בין אם זה תיאוריות של טיפול בפשיעה  מרכזשהוביל אותו ל

שמיושמות על ידי אנשי הצוות שם או תיאוריות של עבריינות ואיך 

את הס ועיצוב  בהשפעה  מאוד  חשוב  תפקיד  משחקת  ביבה 

ההתנדבות הייתה מאוד מעניינת   , לכן לסיכום נוער. ההתנהגות בני  

למדתי המון דברים חדשים וזה עוזר לי לראות את כל מה שלמדתי  

בשטח ובנוסף לזה חידש גם דברים ולמדתי דברים שלא הייתי יכול  

במכ תיאורטי  באופן  נייר  על  ולהבין  להיות ללמוד  חייב  אלא  ללה 

 בשטח כדי להבין וללמוד את העומק ואת המשמעות של העבודה. 

 בתמונה יזן בפעילות במרכז הנוער מגדלור. 
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 מעורבות חברתית במרכז מגדלור במסלול עות ש 131  – עידן לוי 

מטרות רווח  ראשית אני רוצה להודות על הזכות שניתנה לי להגיע ולהתנדב בעמותת עלם. עמותה ללא  

"מגדלור" בעכו   ומגוונים. ההתנדבות שלי, במרכז  סיכון שונים  וצעירים במצבי  צעירות  שמשנה חיים של 

אותי בעצם באופן פורמאלי עם הקושי והסכנה שהצעירים מהחברה הערבית מתמודדת יום יום,    ההפגיש

שעה שעה. גם אם גרמתי לאחד מהם לחייך, לאחד מהם לבשל ולאפות איתי ולאחרים קצת משהו ששובר  

את השגרה אז את השכר שלי הרווחתי. אני יוצא עם סיפוק עצום ומאמין שלכל אדם יש הזדמנות שנייה  

הראשון   בתואר  עברתי  שאני  דרך  אותה  הנכונה.  הדרך  את  לו  ויראה  בו  שיאמין  אחד  מבוגר  ומספיק 

אקדמית גליל מערבי, פתאום תיאוריות משנה א' התיישבו בקנה אחד עם המציאות מכללה הלקרימינולוגיה ב

נוספים שבאמת נתנו לי כלים לגשת אל אותה האו וקורסים  כלוסייה.  הנוראית שהצעירים האלה עוברים 

   תודה למיכל פרטוק ולכל המרצים שהשכלתי מהם.   ולהוקירבמעמד זה אני רוצה לברך את המעמד שניתן לי  

    "כשהכול מסביבך חשוך, תהיה אתה האור, שיראה את הדרך לכל הזקוק לכך". 

   

 במרכז מגדלור במסלול מעורבות חברתית עות  ש  215 –חליל ענבתאוי  

ואח גדול לנערים בגיל   רעלם, מגדלואני מתנדב במהלך הלימודים בעמותת   שם אני מהווה דמות בוגרת 

בדו את הדרך הנכונה אני יודע להיות חבר שלהם מצד אחד ומצד שני לתת להם גבולות  יההתבגרות שא

ולאט    לא טובמשך זמן ההתנדבות פגשתי המון נערים שהמצב שלהם היה  . בוללמד אותם מהי דרך ארץ

גם  גם מטפלים וכלל  צוות מקצועי שיש  במרכז של עלם    .  לאט התחיל להשתפר מהצד הנפשי והצד הכלכלי

סוציאליים הצוות  .  עובדים  שי  אגודבנוסף  כדי  לנערים  עבודה  בחייהם  לחפש  ולהצליח  להתקדם  עם  וכלו 

הפרקטיקה הובילו אותי להיות אדם בוגר   שילוב  במכללה יחד עם   םרמטיבית. הלימודינוהתנהגות מוסרית  

 יותר עם כלים שיתרמו בעתיד הקרוב לעוד הרבה אנשים. 

 

 התנדבות מלאה במרכז מגדלור במסלול עות ש 101  –רון אפלטון  

כשהתחלתי    אני אלמד. כשבחרתי ללמוד תואר ראשון בקרימינולוגיה, לא באמת הבנתי אז לאן אני נכנס ומה  

 את השנה האחרונה בתואר, רציתי לחוות מקרוב את עולמות התוכן של התואר ואת הנוער בסיכון בפרט. 

בחרתי להתנסות בפרויקט "מגדלור" עכו, אשר שם יש רצף של צעירים מהמגזר הערבי הנמצאים בסיכון או  

חששתי מהמפגש בתור יהודי בקהילה כזו,  בהתחלה דיי  שמסכנים אחרים ובעליי תיקים פליליים במשטרה. 

נתרמים.  הצעירים  וגם  אני  שגם  הבנתי  מהרה  עד  ב  אך  שצברתי  דה  בעבודתי  מהניסיון  "סטודנט  תור 

וכך הגעתי כבר    המטופלים  ליצור קשר עםל מנת  אסקלציה" במרכז הרפואי טירת הכרמל רכשתי כלים ע

הכנתי איתם אוכל, שרנו, רקדנו, שמחנו ובכינו.   מוכן ולמדתי להכיר את הצעירים במרחב, הפעלתי אותם, 

בסופו של דברים שני עולמות שונים שנפגשים ומתגברים על הפער החברתי, יוצרים קשר עמוק ובטוח, צעד 

הם לימודי התאוריות יקטן שיכול לתת דוגמה ופתח לדברים גדולים יותר בעתיד. הלימודים האקדמאיים ובינ

ם ופתאום ה"סיפורי מקרה" הידי ביטוי בשטח, יכולתי לראות את הדברים כפי שהשונות ודרכי הטיפול באו ל

בתור סטודנט שעבר את התהליך המדהים הזה אשמח    שלמדו אותנו בכיתה מקבלים מקום אמיתי ואותנטי. 

להמליץ לכל אשר מי שעדיין מתלבט, התואר לחלוטין חשף אותי להמון עולמות תוכן, ידע ויותר מכל לימד  

 נוגעים בדבר. התודה מקרב לב לכל  ם על עצמי. אותי ג

וחליל   – בתמונה   רון  עידן,  הסטודנים 

 במהלך ההתנדבות במרכז מגדלור, עכו. 
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 במרכז מגדלור במסלול התנדבות מלאהעות ש  90  –ג'וזפין לאון  

יודעים לאן  אנו  בשדה  בעזרת ההתנסות  .  נחשפתי להמון דברים שהעשירו את הידע שליבמהלך ההתנסות,  

נערים שמתמודדים עם  רכז מנוער בסיכון במל  בעמותת עלםק בהמשך הדרך.  ובמה לעסו גדלור פגשתי 

בעמותת עלם עוזרים ככל האפשר לנוער בכל מיני דרכים, נותנים להם תחושה של שייכות,  .  קשיים מן החיים

מה שלא   את  לקבל  מנת  על  מגיע  הנוער  גבולות,  ללא  אהבה  לבית.  מנת  והשתייכות  על  בביתו,  שקיבל 

 .אני מרגישה גאה שהתנדבתי בעמותת עלםד'. להרגיש מסופק ומוקף באנשים שמעניקים לו ביטחון וכ

 מעורבות חברתית  במרכז מגדלור במסלולעות ש  222 –  עבד אלמגיד   נסרין 

רציתי להתנדב כדי  .  התנדבתי בהרבה מקומות אבל לא כמו המקום הזה

הרבה תיאוריות בתחום הקרימינולוגיה עניינו אותי    . ניסיון בתחום  לרכוש

סקר מאוד  בחיים נית  והייתי  באמת  נראות  הן  איך  בשטח  אותם  לראות 

. לימודים ללכת על זה ולהתנדבה  יה שליהאמיתיים והחלטתי בשנה השנ

 לאט לאט היו  הנערים לנערים,  כמו אחותתנדבות הרגשתי  במהלך הה

י להכיר כל נער ואת תאיתי פעולה באופן מלא והתחל  שיתפופתוחים ויותר  

במרכז ראיתי מלא תיאוריות שלמדתי עליהם    . מרכזהסיפור שהוביל אותו ל 

בשטח בין אם זה תיאוריות של טיפול בפשיעה שמיושמות על ידי אנשי  

הצוות שם או תיאוריות של עבריינות ואיך הסביבה משחקת תפקיד חשוב 

 עה ועיצוב את התנהגות הבני נוער. מאוד בהשפ 

 

 מעורבות חברתית  במרכז מגדלור במסלולעות ש  124 –  רהף חוגיראת 

ההתנסות בשדה הייתה תקופה מאוד משמעותית עבורי, תחילה היה לי קשה מאוד, הסיפורים ששמעתי  

כמו ששמעתי לפני ההתנסות על    פחד וחרדה והייתי מגיעה עם פרפרים בבטן. לעל השכונה הכניסו אותי  

שוב איך הקושי בהשתלבות בשכונה עם תנאים לא אידיאלים זה לא שבר אותי אלה אתגר אותי וגרם לי לח

שעל מנת  סיון עם נוער בסיכון, הרגשתי יאני אמנף את היכולת כדי לעזור לאחרים, תוך כדי לימדה, צבירת נ

,  רתפתח בתחום אני חייבת לקחת חלק בהתנסות עם נוער בסיכון שאותי תמיד סיקרן ואתג התקדם ולהל

ה ולא הכל ורוד אך על מנת לקחתי בחשבון שהולך להיות קש,  מהדלת הראשית  זה  כנס לעולםהיהחלטתי ל

 לעבוד איתם במסגרת הקריירה שלי   רוצהשאני    בסיכון  נעריםלבמסגרת  להצליח בתחום אני חייבת התנסות  

ישמת מה שלמדתי למה שקורה בשטח, אך  יבמפגש הראשון הרגשת קושי בהבנה איך אני מ  . בהמשך דרכי

  רכז נוער הרגשתי שכל פעם שאני הולכת למ  . שתלבי לה ורכזים שעזרו ל  למזלי היו איתי שותפים, מנהלים, 

לי    הושינו את התפיסה שהייתעזרו לי להתפתח  הרבה דברים ש כך  תחושת סיפוק, גאווה, ענווה למדתי כל 

איך שאני נמצאת כרגע אני מרגישה שיפור אדיר, שם ו אם אני מסתכלת על איך שנכנסתי ל  מהחיים עצמם. 

להשתמש  ויכולה  בני הנוער    סיון בגישה אליבעלת נמרגישה    ה אניאו חרדתחושה של פחד,  לי יותר  אין  

שהיה לי בית שני, מקום    מרכזאני חייבת לציין שהיה לי כל כך קשה לעזוב את ה   בכלים שנמצאים איתי. 

. בו, תקופה שלמה של סיפוק עצמי, לבוא ולוותר על זמן עם המשפחה וחברים  התנדבשהרגשתי בנוח ל

כל כך אני  הרגשתי שאני עושה משהוא שהוא שהחשוב    הדבר

אורך    תאוהב לכל  אותי  תלווה  הזאת  ההתנסות  ותורמת, 

בצורה  אותי  קיבלו  כך  שכל  ובנערים  בעצמי  גאה  הקריירה, 

י וההתפתחות דה שליודה לכל מי שלקח חלק בלממאני    טובה. 

להם   ומאחלת  יאסין  ורד  המעון  של  והמנהל  הרכזים  לכל 

על   מיכל  לך  מודה  אני  הכל  תודה על  ושוב  הצלחה בהמשך 

 לים. כהזדמנות שנתת לי ללמידה ורכישת הרבה  
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 : ג'דיידה מכר   –   מרכז נוער 

פעולה קהילתית, חינוכית, חברתית ותרבותית להעלאת ערך האדם.   מקיים  מכר -בג'דיידההנוער  מתנ"ס  

טיפוח התרבות והמסורת של בני הקהילה. עידוד וביצוע פעולות רווחה לטובת כלל הקהילה והאוכלוסייה.  

 .שיפור איכות החיים. טיפול באוכלוסיות חלשות וחיזוקן 

 חברתית מעורבות  במסלול הנוערבמרכז עות ש  70  –מחמד בדווי 

היא    התנסותה זאת  בשדה  מאוד,  מיוחדת  וחוויה  דרך של הגשמה  תחילת 

שאני   שלי  הראשונה  להפעם  מקומות  לקבל בסיכון  נוערפוגש  לי  עזר  זה   ,

   ותה קודם. שלא פגשתי א האוכלוסייחדש בחיים ולעבוד עם  ןניסיו

התחלתי להבין את המושג  ו אני מתעניין לעבוד אחרי התואר עם נוער בסיכון 

יום יום לא רק במהלך הלימודים אלא במציאות בה  נוער בסיכון בחיים של 

חיים גם  .  אנחנו  הוא  בפרויקט  מההשתתפות  המוסף  לי  ש  ןניסיוהערך 

לכמתנדב מלאים  .  הם  לאחרים,  מהלב  לתת  חשוב  משהו  זה  כמה  מדתי 

בגלל   לחיים  יותר  והכנה  אישי  ליווי  רוצים  הם  אבל  אהבה  ומלאים  חוכמה 

 .לווי ותמיכה נכונה יהיה להם עתיד מצוין  יקבלואם הם    . תרבות של הביתהשרובם אבודים מהסביבה או מ

כמו   לפי דעתי המרכז והמרכזים האחרים נותנים להם מכל הלב יש להם הרבה אמצעי נוחות, ואופציות, 

שמישהו ישמע ויעזור   ות שהם יכולים לדבר כל מה שבא להם אם יש להם בעיות בחיים ורוצים  פגישות אישי

ועוד.. אני אישית    יש להם זמן גם לשפוך אנרגיה  בחיים.   םאמיתיימעבירים להם הרצאות על דברים    להם. 

 בתחום.י מכל הלב ואהיה שמח אם מצאתי את הפרנסה שלי בעתיד תחדש ונת ןניסיוקיבלתי 
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 ק. ים   – בית חם לנערות  

חברתיות מ פעילויות  חמה,  ארוחה  ניתנת  במרחב  ביתית.  באווירה  לנערות  מעצים  טיפולי  חברתי  רחב 

חווייתיות ופעילות קבוצתית מעשירה. ניתן טיפול מקצועי אישי וקבוצתי באמצעות עובדות סוציאליות מהאגף 

 לשירותים חברתיים.

תושבות קריית ים. הפנייה לקבלת השירות עצמאית, או באמצעות    13-18לנערות בגילאים  השירות מיועד  

 עו"ס באגף לשירותים חברתיים. ניתן לפנות גם בסיוע יועצות בתי הספר. 

 

 מעורבות חברתית  במסלולעות ש  104 –  עדי נבות

ההתנסות בשדה שלי הייתה בבית חם לנערות בקריית ים, בחרתי בנערות ולא בנערים בגלל הרצון להשלים  

עם הרבה קשיים חברתיים   ADHDאת החוסר של "אחות גדולה". בתור ילדה ונערה עם הפרעות קשב וריכוז  

הפרעות התנהגות    שנים ובוליינג מה שיצר לי הרבה פערים לימודיים, בנוסף היו לי  במשל ארבע  חרםשל  

הזאת  להתנדבות  שנכנסתי  מהרגע  קשה.  מאוד  ילדות  תקופת  לי  יצרו  ובעצם  בבית  המצב  על  שהקשו 

הרגשתי את המחויבות להיות שם בשביל הנערות שלי, בלי לשפוט בלי לחנך רק בשביל להקשיב ולתמוך.  

בינ שחיברו  צהריים  אחרי  של  פעילויות  גם  אלה  תפקידי  היה  זה  רק  שלא  למדתי כמובן  הנערות.  לבין  י 

קונדיטוריה ויישמתי זאת בסדנאות אפייה. בשבוע המעשים הטובים אפיינו עוגות ועוגיות וחילקנו למבוגרים  

 ברחוב וזה היה הרגשה מדהימה. 

מעבר לפעילויות ולאוזן הקשבת הצוות סביבי חם ועוטף ותחושת בית היא ערך עליון, העובדת הסוציאלית  

תי מדהימה. נוצר חיבור מאוד עמוק בנינו בצוות מה שגרם לי לרצות להישאר שם  שמלווה את הבנות ואו

בבית החם. למדתי המון על עצמי    הכעובדת קבועה. כיום אחרי תקופת התנסות אני נשארת מדריכה קבוע

ועל סביבת העבודה וכמובן על הנערות החמדות שלי. כמובן שלכל אחת יש את המטען הכבד שלה, אך בבית  

וא יורד מהכתפיים לכמה שעות וגורם לשבוע להיות קל יותר עבורן. אני שמחה שהיה לי חלק בזה,  החם ה

 ושמחה שאני ממשיכה לעוד שנה. 
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 שיקום בקהילה 

 לגמילה ושיקום מהתמכרויות מעון    – בית חם  

אילוז, מכור ע"י המייסד, יעקב    2001"בית חם" הינו מעון לגמילה ושיקום מהתמכרויות אשר הוקם בשנת  

נקי. "בית חם", מעון גמילה מסמים ומאלכוהול בצפון, הינו מוסד רפואי פרטי המיועד למטופלים שאובחנו  

מהתמכרויות   בגמילה  עוסק  המוסד  הטיפול.  לקבלת  בקריטריונים  ועמדו  ואלכוהול  רחוב  לסמי  כמכורים 

 ובתחלואה כפולה המשלבת התמכרות ותחלואה פסיכיאטרית.

המוסד היא לשקם את המטופלים ולהעניק להם כלים ואפשרויות להתמודדות טובה יותר בהמשך מטרת  

דרכם. המטופלים מקבלים כלים המאפשרים להם ללמוד מחדש איך לתפקד במסגרת נורמטיבית ולהתמודד  

ב  עם משברים ותסכולים. כמו כן, המטופלים לומדים להתמודד עם סדר יום וקבלת אחריות ולומדים להשתל

מחדש בחיי המשפחה והקהילה. במרכז ישנו יעוץ וימי עיון למשפחות המטופלים. בתום הטיפול, העמותה  

 דואגת להפנות מטופלים לטיפולי המשך. 

"בית חם" קולט גם מטופלים כחלק מטיפול מוסדי )שב"ס, חלופות מעצר, בתי חולים, בית מעצר(. במסגרת  

רפואיות בדיקות  עוברים  המטופלים  הגמילה    השהות,  בתקופת  לסייע  שנועד  תרופתי  טיפול  ומקבלים 

 הראשונית. לצורך כך, יש לחתום על הסכמה לטיפולים הניתנים במוסד, ולהסדיר תשלומים. 

המדריכים במוסד הינם מכורים לשעבר, בעלי הכשרה ואישורים להדרכת מכורים בתהליכי גמילה. במוסד  

נוירולוג ונרקולוג, אחים מוסמכים, עובדות סוציאליות, -ופאים"בית חם" מטפל צוות רפואי ומקצועי הכולל ר

דיונים, מדיטציה   חובש ומדריכים. במסגרת המוסד, מתקיימות פגישות קבוצתיות במהלך היום, הכוללות 

 ודינמיקה קבוצתית. הטיפול ב"בית חם" כולל טיפול תרופתי, טיפול פרטני, וטיפול קבוצתי.

 

 מעורבות חברתית  במסלולעות ש  70 – אתי פיטרו

ביל להיות שם לראות  בש  להתנדבותתי רק להגיע כבר  י, חיכתמאוד משמעותיההתנסות בשדה הייתה  עבורי  

 . המשמר שיש עליהםו איך אנשים מתמודדים עם הכוח רצון שלהם, הקושי

התמשמש  לשמוע למה כל אחד הגיע לגמילה בבית חם, במה הוא  ו תי לקבל את המטופליםיובמיוחד נהנ

למדתי במהלך התואר בפסיכולוגיה על סוגי הסמים ושהגעתי לשם כבר כל מטופל שהגיע ואמר  .  בחיים שלו

זה לגוף  זה עושה  יותר קל, הבנתי את ההשפעה שלו על הבן אדם ומה  לי  במה הוא משתמש כבר היה 

היו .  כל רגע ורגעמ  ולמדתי  תייולנפש. הייתי בקבוצות ושיחות של המדריכים עם המטופלים בהחלט נהנ

ולקחתי ללב אבל למדתי איך להתמודד עם זה המכורים  סיפורים כבדים של    נחשפתיימים קצת קשים כי  

דרך הצוות שמנהל שם שתומך כל כך בכל אחד ואחד ונותן יחס אישי ומדהים, שולה הייתה מדהימה אישה  

 . טובה, מבינה, דואגת ועוזרת

 .מרגישה סיפוק עצמי ענק. אני תי מאודימתי ונהנמליץ על המקום הזה התרשאבהחלט אני 
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 משטרת ישראל 
 

 אום אל פחם תחנת עכו, שפרעם ו   – משטרת ישראל  

הגוף האמון על אכיפת החוק, קיום הסדר הציבורי ושמירה על ביטחונם האישי של כל  משטרת ישראל היא  

ישראל, מייצגת את כל רבדיה ומגזריה משטרת  אזרחי מדינת ישראל, תוך כיבוד זכויות היסוד של האדם. 

 . של החברה הישראלית

 

 התנדבות מלאה  במסלולעות ש  80 – רים בולוס

משטרה   בתחנת  שעשיתי  מלאה  התנדבות  במסלול  השנה  עברתי   –השתתפתי  מתנדבת.  בתור  עכו 

בהתחלה קורס הכשרה בסיסי ושלב א' כדי שאוכל להשתתף באירועים. אוכלוסייה רחבה מאוד, שכמעט  

כוללת כל מיני תיאוריות ו נושאים שנלמדו בתואר. לא פגשתי את הכל, אך מקווה שבהמשך אפגוש ואלמד  

ועוד. עו ל  ד  התחברתי  לא  מפגשים  התנדבותבהתחלה  כמה  עוד  המשכתי  אך  לעזוב.  בחרתי  ו  וחשבתי 

פחות טובים. בסופו של דבר, כל  - להמשיך לתת כבוד לכל האנשים גם אם הם עבריינים וללמוד מהאנשים ה

ולפעול   להתרגש  צריך  לא  שמענישה,  מערכת  יש  טוב,  ויחס  כבוד  לקבל  זכותו  אדם  עם בן  במקצועיות 

הפעילות  יבתח  המקרים.  סיום התואר. אך במהלך  לאחר  להתגייס למשטרה  מאוד  רציתי  ההתנדבות  לת 

עברתי כל מיני דילמות בהקשר לגיוס וכל מיני אירועים ששינו לי את המחשבות ופתחו לי דלתות חדשות 

לצפו לי  והזדמן  ומשוחררים  עצורים  עבריינים  הרבה  פגשתי  התואר.  סיום  לאחר  אחרי  אחת.  בחקירה  ת 

תקופה זו, התעניינתי באופן ספציפי בעבריינים משוחררים עם עבר פלילי, איך זה משפיע על חייהם לאחר  

שחרור ואיך הם מתמודדים עם  דחייה של החברה. מקרה אחרון שבאמת שנה לי את כל התכנון לעתיד,  

ראיונות בעיקר עם עבריינים אלה.    רוצה לעשות בשנה הבאה דרךאני  ופתח לי דלת לנושא מחקרי חדש ש

מחשבה חדשה, סוג של עזרה לאנשים אלה שזכותם לחיות חיים רגילים רגועים  בי    עוררוהאלו  כל הנושאים  

ר שילמו  בלאחר שעברו על החוק. לדעתי, הם  לא חייבים לשלם עבור זה כל החיים גם לאחר השחרור, כי כ

ה וגם המשפחה ממשיכה להעניש עבריינים אלה גם לאחר  המשטר  , מול המדינה וזה לדעתי מספיק. החברה

שחרורם . לכן , אחרי שחשבתי טוב, החלטתי לא לעזוב את מקום ההתנדבות ולהמשיך שם כדי ללמוד יותר  

בהקשר ליחס של האנשים שמפעילים אותנו והאחראיים עלינו שם, היה מעולה, תמיד עזרו,   על נושא זה. 

 בים יותר בעתיד . הרבה תודות ומעריכה מאוד ! תמכו ושאפו שנגיע למקומות טו

להבין   לתחום,  יותר  להתחבר  לי  נתן  זה  בהתחלה,  שונים.  ערכים  הוסיף  המעשי  בפרויקט  ההשתתפות 

להצלחה  עיקרי  סוד  הוא  ניסיון  יותר  שרכישת  להבין  לי  ונתן  יותר,  טובה  בצורה  רבים  ונושאים  תיאוריות 

 אינפורמטיבית. מעניינת ו , בתחום. הייתה תקופה מרגשת

 

 סמינריון עיוני במסלולעות ש  180 – מהדי ג'ארדה

ההתנדבות   בטיפול  היבמהלך  להם  ומסייע  הסיור  לשוטרי  מתלווה  מעשי  ביתי 

   .כמו כן, בטיפול בעבירות הפוגעות באיכות החיים. פשיעה ומניעתם

ולשמור על אני ממשיך לסייע לשוטרים  ומשמעותית  תקופה מאוד יפה    ההייתזו  

 .ה גם היום שהמחויבות של הקורס הסתיימהסדר ועל ביטחון אזרחי המדינ

  22להיות על מדים ולעזור לאנשים וגם עברתי הכשרה של    טובההרגשה מאוד  זו  

 .  יף שםיכהיה מפגשים חוץ מהמטווחים ו

איפה אתה הולך לדבר מאוד חשוב במהלך התואר להבין  היא  ההתנסות בשדה  

וגם לא לשכוח את מיכל    ביאטריסד"ר  מרצה  ה מחתי להיות עם  מאוד ש   ף. בסו

 ים!  מיל לי חילה מעריך מאוד מה עשית בשבילי איןכתשעזרה לי בהכל מל 

  תודה רבה 
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 מעורבות חברתית  במסלולעות ש 101 – חוסיין חסן

שמי חוסיין חסן, שוטר במשטרת ישראל, בכל שנותיי אני הסתכלתי על פשיעה ועבריינות מהצד של אכיפת  

יחד עם ההתנדבות שלי עם בני נוער גרמה    הבקרימינולוגיחוק והסדר הציבורי הטוב. לימודי התואר הראשון  

להכיר נערים ונערות   מנקודת מבט חדשה טיפולית, שלא הייתי חשוף אליה קודם לכן, למדתי  להסתכללי  

וצריך   שחשוב  נכון  לעבריינות.  פנו  ומשם  אותם  קיבלה  לא  והחברה  בחיים,  קשיים  הרבה  שעברו  בסיכון 

לשמור על החוק אך יחד עם זאת למדתי להסתכל להם בעיניים ולהבין אותם בלי לשפוט ובלי דעות קדומות. 

יכולים עוד לחלול שינוי. למדתי  להיות הגורם הבוגר והאחראי שנותן להם מוטיבציה ומאמין בה כי הם  ם 

להאמין שברגע שאתה עושה למישהו טוב הוא יחזיר טוב למישהו אחר בעתיד, ליווי תיק נער שנתפס עם  

 סמים בבית ספר, העברתו לרווחה והפיכתו למוביל בהעברת מסר הענישה וההשלכות לשאר מכריו. 

זו ותודה מיוחד למרצה מיכל פרטוק    האוכלוסייב עם  שמחתי ותודה על ההזדמנות שקיבלתי במכללה להתנד

 על הליווי המקצועי שניתן במהלך ההתנדבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעורבות חברתית  במסלולעות ש 135  – ג׳וזפין לאון 

 .אני עד היום מתנדבת ומעוניינת להמשיך, בתחנת עכו ובמשטרה בשדה ההתנסותביצעתי 

לכל מיני סיטואציות עם האזרחים, אירועים למיניהם שמלמדים  , אני נחשפת  מאודמאתגרת  היא  תנסות  הה

המון על החברה ועל הרב תרבותיות בחברה הישראלית, התחברתי מאוד להתנסות במשטרה, אני מתנסה  

 .גאהאני מרגישה באופן עקבי כי כיף לי ו

 במהלך התואר.   תודה על ההזדמנויות המעשירות שמוענקים לנו
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 מקומות התנסות בשדה ופרקטיקום נוספים 
 

מידי שנה החוג לקרימינולוגיה מרחיב את מעגל מקומות ההתנסות בשדה בהתאם להיצע בשדה  

המקצועי ולביקוש והעדפות של הסטודנטים. המקומות הבאים פתוחים גם הם להתנסות מעשית  

 בשנה הקרובה:  

 

 תחום בריאות הנפש  

 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

 בית חולים רמב"ם 

 בית חולים נהריה

 

 תחום ילדים ונוער בסיכון 

 שלומי  –מרכז נוער בסיכון  

 נהריה –קידום נוער 

 בית חם לנערות בנהריה ובעכו

 חונכויות אישיות לנוער בסכנת נשירה בנהריה  

 חונכויות אישיות לנוער עובר חוק בעכו 

 מרכזי נוער עירוניים בעכו 

 מעון גלעם לנוער עובר חוק

 תיכון גימנסיה קריות

 חיפה, טירת הכרמל ונשר –ניידת עלם 

 

 תחום שיקום בקהילה 

 חיפה  -אופק נשי 

 חיפה  –החצר הנשית 

 נהריה –טיפול במכורים 

 קריות, כרמיאל ונצרת –רשות שיקום האסיר 

 

 

 ** הרשימה חלקית והתנסות אינה מוגבלת למקומות המופיעים ברשימה זו או בחוברת 




