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 בס"ד

   בשאלון אישי למועמדים לתכנית לקרימינולוגיה שיקומית לשנה"ל תשפ" 

 חלק א 

 __________________ : שם פרטי
  

   ___________________________________  :שם משפחה
  

 ________________________  :מס' ת.ז.
  

 _________________ _ _________________ :כתובת דוא"ל
  

 _______________________ : מס' טלפון
  

 שאלון אישי 

  

 ( 1פרט/י את קורות חייך. ציינ/י את האירועים הנראים לך כחשובים. )עד עמ'   .1

 

. אילו מאורעות בחייך עד כה נראים לך כנקודות  ונקודות שפל  בחייו נקודות פסגה חווה  ם  כל אד  .2

 ? ושפל  פסגה

 

 השליליות. ו  מנה/י את תכונותיך החיוביות .3

 

   .ה/דרושות תכונות מסוימות להצלחה בעבודתו לקרימינולוג/ית שיקומי/ת .4

 
   באופן כללי?  תכונות המתאימות ביותר לתפקיד לדעתך המהן א. 

 לסייע או להפריע לך בתפקידך כקרימינולוג/ית שיקומי/ת? עשויות בהן ניחנת  אילו תכונותב. 

 

 ביותר שלך.  הטובות/ הטובים  החברות/ את תכונות האופי של אחד החברים י/תאר .5

 
 . מחייך בדוגמא שימוש ידי עלי / תאר?  טוב הכי ת  /מתפקד ה /את בהם התנאים  מהם .6

 

 ידי שימוש בדוגמא מחייך.   -על י/רלחץ? תא-תגובתך האופיינית במצבי ימה .7

 

 המחלקה לקרימינולוגיה 
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במידה ולא, האם היית   ?עם איש/ת מקצוע העוסק/ת בטיפול נפשיהאם היית אי פעם בהתייעצות  .8

 שוקל/ת בעתיד לפנות לטיפול נפשי? 

 
במתכונת   .9 העצמה(  סדנת  )למשל  טיפולית/התפתחותית  בפעילות  השתתפת  פעם  אי  האם 

 בפעילות זו.    ךקבוצתית? אם כן, תאר מה הייתה חוויית

 
 

 חלק ב'

אנא תארו בקצרה מהן הסיבות שהביאו אתכם לרצות ללמוד בתוכנית השיקומית, ומדוע אתם רואים עצמכם  

לנקודות הבאות )א( התנסויותיכם הרלוונטיות לתחום השיקומי  מתאימים ללימודים בה. התייחסו בבקשה 

)למשל, עבודות סמינריוניות בתחום, עבודה או התנדבות הקשורים לתחום(; )ב( תחומי העניין שלכם 

בקרימינולוגיה. אנא ציינו את שמות המרצים מסגל המחלקה לקרימינולוגיה אשר תחום המחקר שלהם מעניין 

 ואים את עתידכם בתחום הקרימינולוגיה? אתכם; )ג( כיצד אתם ר 

 מילים בנושא הבא:  500בנוסף, אנא קיימו דיון )בעד ונגד( של עד 

 כן או לא?"  –"פרסום לציבור מטעם המדינה של שמות פדופילים שריצו עונשם 

 

 את התשובות לשאלון יש להדפיס ברווח שורה כפול תוך שבועיים מקבלת מכתב זה.  

יש לציין בנושא המייל "שאלון  )  Criminology.ma@biu.ac.il  ן המלא לכתובת:נא לשלוח את השאלו 

 (. "השיקומית  לתוכנית מועמדים 

 

 
 


