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  הפקולטה למדעי החברה והרוח 

  המחלקה לקרימינולוגיה

  הכשרה מעשית

Practical Training 

  1921210-1/2/3מס' קורס : 
  

  ליווי וסיוע להתנסות מעשית סוג הקורס:
   

  ש"ס 1:  היקף שעות                          בא+ :  סמסטר                     דע": תששנת לימודים
  נקודות  2 ורס:נקודות זכות של הק

  
  

  , ד"ר חגית בוני נח, ד"ר ליזה צבי ופרופ' שרה בן דודחגית כהן מדינה: ד"ר מרצות
  ; דואר אלקטרוני: 03-9765744המחלקה לקרימינולוגיה,  טל': 

Hagit.haga25@gmail.com 

hagitbo@gmail.com 

 lisaz@ariel.ac.il  

bendas@gmail.com 
  

  
  52.2.05בבניין  16:00 - 15:00/ 13:00 -12:00/ 11:00-12:00הקורס יתקיים ביום ה' בין השעות 

  
  שעת קבלה: בתאום מראש עם המרצה על פי שעות הקבלה.

  

  מטרת הקורס

דה כוללת התנסות מעשית במסגרת ספציפית בה הסטודנט מתנדב. הסטודנט מתוודע עבודת ש

למכלול התמודדויות עם פשיעה, אלימות ועבריינות, תוך למידה והכרות עם דרכי טיפול, שיקום, 

  מניעה, ענישה ואכיפה.   

 ההכשרה המעשית ללוות את הסטודנט בהתנסות תוך מתן סיוע, העשרה ותמיכה במסגרת מטרת

  קבוצתית ואישית.

במסגרת הקורס, יועברו סדנאות בנושאים שונים כגון : גבולות, אוריינטציה, אמפתיה, העצמה, 

אחר משמעותי, ועוד. על הסטודנט להציג את המסגרת בה מתנדב ולשתף בהצגת מקרה 

  מהמסגרת.

  
  

  חובות הסטודנט :

 עם אוכלוסיות רלוונטיות לתחום הקרימינולוגיה.  מסגרתבהשתלב על הסטודנט ל •

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

  להשתתף בהדרכה אישית וקבוצתית על פי תוכנית הלימודים.
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כל סטודנט מקבל טופס רשמי מאיתנו למילוי שעות ההתנסות ואופי הפעילות באותו  •

  criminologyariel@gmail.comמדי חודש במייל  הגישו למזכירות החוגשבוע ועליו ל

 איש הקשר מקבל טופס חודשי למילוי אופי הפעילות, המעקב וליווי הסטודנט. •

בכל מסגרת התנדבותית אנו דורשים איש קשר שמקבל על עצמו את המטרות ואת  •

פי שמוסברות על ידנו: אופי ההתנדבות, שעות ההתנדבות וליווי והעשרת המטלות כ

הסטודנט. איש הקשר אחראי על הסטודנט בפועל בשטח, בעוד מטעם אוניברסיטת 

המרצה. למותר לציין שלאיש הקשר יש גם פרטים מלאים של  - אריאל נקבע אחראי 

  המרצה ליצירת קשר בכל עת ובכל בקשה. 

  תיבת עבודת סיכום.הצגת מצגת בכיתה וכ •

  :  דרישות מיוחדות

מעל  -הנוכחות בקורס היא חובה!! לסטודנט שייעדר מהלימודים בקורס (בהתאם לתקנון המוסדי

  הקורס יבוטל.  -שלוש פעמים בסמסטר

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

  התואר. 

  

  
 

 
  

  


