
  

 

  

 

  
  

  
  בתשפ"                                                                                                                       

  

  נהלי עבודת שדה (התנסות בשדה) בחוג לקרימינולוגיה:

כחלק מהדרישות להשלמת החובות לתואר הראשון בחוג לקרימינולוגיה, על הסטודנטים לקחת חלק 

בהתנסות בשדה המתקיימת במהלך שנת הלימודים השנייה. כחלק מהדרישות להשלמת ההתנסות  

וקורס  "סוגיות תיאורטיות בעבודת שדה"שני קורסים: קורס  בלימוד סטודנט כל מחויבבשדה 

"סוגיות ). קורס התואר להשלמת הנדרשים"ז מהנ  "זנ 2(סה"כ  בהכשרה מעשית" "הנחיה וליווי

הנחיה " הינו קורס סמסטריאלי הנלמד בשנת הלימודים הראשונה. קורס שדה עבודתתיאורטיות ב

הלימודים  בשנת הנלמדדקות),  45הינו קורס שנתי (משכו של כל מפגש  וליווי בהכשרה מעשית

  השנייה.

  נם קורסי חובה המהווים השלמה וליוו לסטודנטים המשתתפים בהתנסות בשדה.שני הקורסים הי

מעל שלוש  -מעל המותר (בהתאם לתקנון המוסדי ושיחסיר יםהנוכחות בקורסים היא חובה. סטודנט

  לא יוכלו לסיים את הקורס.      -בדרישות הקורס יעמדופעמים בסמסטר) ולא 

  :כוללתבשדה  ההתנסות

התנסות בשדה במוסדות ובמסגרות שיקבעו ויאושרו על ידי האחראי על התחום בחוג שעות של   140

לקרימינולוגיה. התנאי להפניית סטודנטים לעבודה מעשית במסגרות השונות, הוא ליווי והנחיה, 

  הסטודנט חלק.  חמטעם המסגרת בה ייק

תיאורטיים והיבטים היא להקנות יסודות  מטרת הקורס: "סוגיות תיאורטיות בעבודת שדה"קורס 
  אתיים שקשורים לעבודת השדה.



  

 

  

 

: מטרתו ללוות את הסטודנט (במסגרת סדנא כיתתית) ולתת הנחיה וליווי בהכשרה מעשית"קורס " 
  מענה והדרכה במהלך ההתנסות.  

  לא יהיה זכאי לקבלת התואר.  -סטודנט שלא יעמוד בהתחייבויות ובמילוי מכסת השעות כמפורט לעיל

  ים חריגים: במקר טיפול

לעמוד במחויבויות עבודת  שיוביל לכך שלא יוכלבכל מקרה בו חל שינוי במצבו של הסטודנט/ית 

מועד השדה, עליו לפנות למרצה האחראי עליו עם מסמכים המאשרים את שינוי מצבו להמשך טיפול. 

  הפנייה למרצה לא תעלה על שלושה שבועות מיום שינוי מצבו של הסטודנט. 

לפנות עם המקרה לראש צוות עבודת השדה בחוג לקרימינולוגיה. במידת הצורך תתקיים על המרצה 

 תקנוןקישור ל"ב מצבדיקה לבחינת כשירות אישית של הסטודנט על פי נוהל האוניברסיטה (

 האוניברסיטה

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/academicUnits/bylaws/sta

tus_student.pdf.(  

  

  נספח לנהלי עבודת השדה: פירוט ורציונל הפרקטיקום ("עבודת שדה")

היא לרכוש התנסות מעשית במסגרות שונות הרלוונטיות לתחום  ההתנסות בשדה מטרת

הקרימינולוגיה (רווחה, קידום נוער, חינוך, עמותת על"ם, בתי חולים לחולי נפש, מועדוני נוער, עמותת 

 . התיאורטייםבמסגרת הלימודים  והידע שנרכשולהעמיק את ההבנה ואנוש, משטרה ועוד)  

שעות, ביום ובשעות שאותם בוחרים  140מתקיימת רק בשנה ב' של התואר ומשכה  ההתנסות בשדה

למסגרת ההכשרה. ההתנסות בשדה מתחילה מיום  המתאימיםהסטודנטים ובהתאם לשעות ולימים 

), ועד יום לפני תחילת שנת הלימודים האקדמית הבאה 10/10/2021( בתחילת שנת הלימודים תשפ"

   ). 10/2022( גתשפ"



  

 

  

 

לליווי העבודה בשטח. קורס סמסטריאלי  שני קורסים אקדמייםנוסף להתנסות בשדה מתקיימים 

 2-לכלל הסטודנטים בשנתון א'. קורס זה מתגמל ב "סוגיות תיאורטיות בעבודת שדה"אחד בשם 

תום הקורס הסטודנטים יחתמו על התחייבות  לשמור על כללי התנהגות ב). לאה יגרש"ס (מרצה: ד"ר 

  המחייבים באוניברסיטה במסגרות עבודת השדה מחוץ לאוניברסיטה.

היא להקנות יסודות תיאורטיים והיבטים אתיים שקשורים לעבודת השדה. במהלך  מטרת הקורס

יוסברו כלל הנהלים וצורת העבודה הקורס, יוצגו מטרות וחובות הסטודנטים בעבודת השדה. כמו כן, 

הן באוניברסיטה והן במסגרת ההתנסות. בנוסף, יועברו הרצאות  םמול הממשקים האדמיניסטרטיביי

פרונטליות המעשירות ותורמות לסטודנטים על ידי המרצה בנושאים הבאים: גבולות, אתיקה בעבודת 

  צים אורחים.במהלך הקורס יגיעו מר  ועוד. ותפקיד הסטודנט העצמההשדה, 

שבו מתקיימת סדנא  "הנחייה וליווי בהכשרה מעשית"דקות) בשם  45מתקיים קורס שנתי ( -בנוסף

חביב וד"ר לאה יגר). בשני -ד"ר ורד נאמןד"ר חגית בוני, לליווי אקדמי של עבודת השדה (מרצות : 

  הקורסים נוכחות חובה (גם בקורס מקוון) . סטודנטים שיחסירו מעל המותר לא יקבלו ציון עובר. 

בנוסף לליווי האקדמי, בכל מסגרת ישנו איש/ת קשר מטעם המסגרת/ארגון האחראי על הסטודנטים 

  ועל הדרכתם במסגרת.

  

  :ית/הסטודנט חובות

  רלוונטיות לתחום הקרימינולוגיה. העם אוכלוסיות  מסגרתבהשתלב הסטודנט לעל 

 בנוסף, חובת הסטודנט  התנסות לאורך השנה.שעות  140 -על הסטודנט להתנסות ב

 להשתתף בהדרכה אישית וקבוצתית על פי תוכנית הלימודים.

  ת כל היעדרות נוספ במהלך הסמסטר. שלוש פעמים בלבדכל סטודנט רשאי להעדר
  עלולה לגרור חזרה על לימודי הקורס. 

  על כל סטודנט למלא את הטפסים הרשמיים מטעם החוג לקרימינולוגיה, במועדים

המפורסמים במהלך שנת הלימודים : טופס תחילת התנסות, טופסים למילוי שעות 



  

 

  

 

. על כל סטודנט להגיש את כל הטפסים למרצה  ועוד ההתנסות, טופס למילוי אופי הפעילות

 .האחראי עליו בקורס הנחיה וליווי בהכשרה מעשית

  בכל מסגרת התנסות אנו דורשים איש קשר שמקבל על עצמו את המטרות ואת המטלות כפי

שמוסברות על ידנו: אופי ההתנדבות, שעות ההתנדבות וליווי והעשרת הסטודנט. איש הקשר 

ראש צוות  –בפועל בשטח, בעוד מטעם אוניברסיטת אריאל נקבע אחראי  אחראי על הסטודנט

עבודת השדה. למותר לציין שלאיש הקשר יש גם פרטים מלאים של המרצה ליצירת קשר בכל 

 עת ובכל בקשה. 

  במהלך סמסטר ב' בשנה ב' על הסטודנט להציג באמצעות מצגת את מסגרת ההתנסות על פי

 הנחיות המרצה. 

 ף סמסטר ב' על כל סטודנט להגיש עבודה המבוססת על הצגת המסגרת  בכיתה כמו כן, בסו

 (על פי הנחיות המרצה).

  

  

  

  

  

  

  

 

  


