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י"ב.תשרי.תשע"ה 
6אוקטובר, 4102
מדריכי/ות שנה ג' בתוכנית הב.א.
שלום רב,

תפקידהיחידהללימודישדהלסייעלייעץ,לכוון,להנחותמדריכיםוסטודנטיםבכלהנושאים הקשורים ללימודי
שדה .
היחידהמקיימתקשררצוףביןהסטודנט,המדריך,מנהלהשירותוביתהספרלעבודהסוציאלית .
מטרת הקשר ,ללוות את הסטודנט בעשייתו בשדה ,ולוודא שהוא נחשף לכל ההזדמנויות הלימודיות הנדרשות
לצורךהתפתחותוהמקצועיתומיישמןהלכהלמעשה. 
שנת הלימודים בהכשרה המעשית נפתחת ביום ג' ה.11.8..1.82-

רצ"במידעהמתייחסלנושאיםחשוביםבמיוחדבתהליךהקשרשלכםעםהיחידהללימודישדה :
 .8מערך הקשר עם השדה והנחיות הדורשות תשומת לב מיוחדת (שימו לב נעשה שינוי בדוחות השנה).
 .1סילבוס לימודי שדה שניתן לסטודנטים.
 .3לוח שנה"ל כולל חופשות.
בהצלחה ,

ד"רשרוןנחמני,מנהלתהיחידהללימודישדה,תוכניתמבח"ר 
שרוןמושקוביץ,מתאמתלימודיהשדה,שנהג' 
אביטלהרשם,קשריתלימודיהשדה 
מלכהאריאל,קשריתלימודיהשדה 

מערך הקשר עם השדה 

 
לקראתפתיחתשנתהלימודיםתשע"הברצוננולפרושבפניכםאתרשימתצוותהיחידהללימודישדההאחראיעל
מערךהתחומיםבהםמתקיימיםלימודיהשדהשלהסטודנטים.הקשריותמהוותיועצותאישיותשלהסטודנטים
ומקשרותביןהסטודנטים,לביןהמדריךבשדה,כמוכן,תפקידןלייעץלמדריכים.חשובורצוישהמדריךיפנהבכל
נושאוענייןהקשורלסטודנטלקשרית האחראית עלמנתלהתייעץ ,ללבןיחדדילמות,התלבטויותוכו' .הודעהעל
חלוקהלקשריותתגיעבהמשך .

 .0מתאמתלימודיהשדה,שרון מושקוביץ151-2025464sharonsade3@gmail.com
 .4קשרית,מלכה אריאל,152-4644164malkaa95@walla.com
כתובתלמשלוחהערכות:ברקת,06נוףאיילון88495
 .6קשרית,אביטל הרשם,152-5909146avital.her@gmail.com
כתובתלמשלוחהערכות:חזקיהוהמלך,60ירושלים86081
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להלן הנחיות הדורשות תשומת לב מיוחדת לקראת שנת הלימודים תשע"ה 
. .0הסטודנטיםיעבדו 81ש"שהכוללותהןאתההדרכההפרטניתוהןאתההדרכההקבוצתית.אחתלשבועיים
תיערךהדרכהקבוצתיתבמכללה.ההדרכההקבוצתיתנמניתבמנייןשעותההכשרההמעשית,כךשבפועל
הסטודנטיםישהובשירות06שעותשבועיות .

 .4לימודיהשדהילוובהדרכהאישיתאחתלשבוע,במועדיםקבועיםמראש,ללאהפרעותחיצוניות.משךההדרכה
ביןשעהוחצילשעתיים .
 .6אנומבקשיםלצייןולהזכירלמדריכיםאתכלהנהליםהקשוריםלכתיבתדו"חות.נהליםאלומופיעים
בצורהברורהבחוזההראשוניביןהמדריך/כהלסטודנט/יתבסעיף4(החוזהנמצאבאתרביתהספר) .

 .2לקראת שנה זו קיימנו ביחידה עבודה בנושא הרישום .בעקבות זאת חלו שינויים בדרישות הרישום .
א .דוח מונסון שהיה מקובל עד שנה זו להגישו בצירוף לדוח התמציתי בוטל.
ב .הדוח התמציתי הורחב (רצ"ב בנספח כקובץ).
ג .הדוח התהליכי שונה ע"מ להגביר את הרפלקטיביות של הסטודנטים בתהליכי ההדרכה (רצ"ב
בנספח כקובץ).
 .5ברצוננו להדגיש ולחזור ולהדגיש שסטודנט/ית שאינו/ה מגיש/ה את הדוחות התהליכים  ,התמציתיים
ודוחות על ההתערבות הקבוצתית ואו הקהילתית כלשבוע לפנימועדההדרכה– לאיהיהזכאי/תלקבל
הדרכהוללאהדרכהלאתהיהכלהתערבות .במצבזהעלהמדריך/הלפנותבאופןמידילקשרית ,לדיון
עלהמשךלימודיושלהסטודנט .

 .6אנומפנותאתתשומתלבכםלנוהלי הבסיסלקראתתהליךהערכתסוףסמסטרא'ו-ב'(ההערכות
נמצאותבאתרביתהספר,מצ"בלינקבעמוד)6 

 .4במידהועוליםקשייםאומתעוררותשאלותסביבתפקודו/ה השוטף של הסטודנט/יתישלהתייעץבאופן
מיידיעםהקשרית .

 .9במידהוידועלמדריך /כה,לסטודנט/יתשעליו/הלהיעדר מהעבודה ומההדרכה מעלשבועישלידעאת
הקשריתוכןלדאוגלעו"סבסוכנותשיהיהכתובת קבועהומוסמכתלתקופהזו .

ברצוננו לציין שבכל דילמה ,קושי או שאלה אנו מזמינים אתכם/ן לפנות ליחידה ללימודי שדה.
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מועדים להגשת הטפסים המלווים את תהליך ההדרכה 
להלןתאריכיהגשתהטפסיהמלוויםאתתהליךההדרכהלאורךהשנה:
אתהטפסיםעל הסטודנטים להוריד מאתרביה"סלעבודהסוציאלית ולא מתוך התדריך למדריךולהביאםלמפגש
ההדרכהבתאריךשנקבעעםהמדריך .
חשוב לוודא שהינכם מורידים מהאינטרנט את הטופס בהתאם לשנת הלימודים.
הנכם מתבקשים לשמור על הגשת הטפסים בתאריכים שנקבעו ולהגישם בהתאם לכתובת המתאימה במידה
והטפסים לא יוגשו בזמן יתכן שקבלת הציון 'השלים' תתעכב ותעכב את סגירת התואר .
רצ"ב לינק לרשימת הטפסים והערכות באתר :
http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/field-study?id=24:2010-10-06-12-2745&catid=5:field
סוג הערכה

מועד הגשה

למי מגישים

חוזהראשוני 
 

עד 
6.00.4102

נשמר אצל המדריך לשם הצגה בעת ביקור הקשרית
בשירות 

תכנית עבודה  של פרויקט  קהילתי/
קבוצתי 
 

עד00.04.4102

יימסרע"יהסטודנטלקשרית 

אבחנהחינוכית 
 

עד00.04.4102

יימסרע"יהסטודנטלקשרית 

עד08.4.4105

יימסרע"יהסטודנטלקשרית 

הערכתסמסטרב' 

עד 09.6.4105

יימסרע"יהסטודנטלקשרית 


סיכוםהפרויקטהקבוצתי/קהילתי 

עד09.6.4105

מוגשלמורההקורסולמתאמתבהתאםלהנחיות 

הערכתסטודנטאתההדרכה 

עד 09.6.4105

יימסרע"יהסטודנטלקשרית 

הערכתהדרכהקבוצתית 

עד09.6.4105

ימולאע"יהמדריכההקבוצתיתויימסרע"יהסטודנט
לקשרית .

הערכתסמסטרא'

 

רק לאחר קבלת כל הערכות הנ"ל ובדיקתם ע"י הקשרית ,יימסר למזכירות "השלים" בלימודי שדה .
סטודנט המעוניין להשאיר עותק של הערכות מתבקש להשאיר בידו העתק בטרם מסירה לקשרית.
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סילבוס לימודי שדה שנה ג'-ניתןלסטודנטיםבתחילתהשנה

לקראת השתלבותכם בלימודי שדה בשנה ג'  ,ברצוננו לידע אתכם בנושאים חשובים ומשמעותיים שילוו אתכם
לאורךכלהשנהבלימודישדה.היום הראשון להכשרה המעשית הוא יום ג' ה.11.8..1.82-

הימיםהמוקדשיםללימודישדההםג'ו-ה'עפ"יהמסוכםביןהסטודנטלביןהמדריך.עלהסטודנטיםלעבוד81
.0
שעות בשבועאשריתוכננויחדעםהמדריךובהתאםלצרכיםהמקצועיים.השעותמוקדשותלעבודהישירהעם
הפונים,המערכות ,פרויקטקהילתיכוללעבודהאדמיניסטרטיביתשקשורהלטיפולבפונים ובפרויקט והדרכה
פרטניתוקבוצתית .

4.

.6

.2

כל סטודנט יטפל ב - 6-9פונים אינטנסיביים , 5תיקי שימור  /מעקב ,התנסות בקלט ,הפעלת פרויקט קהילתי
והשתתפותבפעילויותשלמערכתהסוכנות .
לימודיהשדהילוובהדרכהאישיתאחתלשבוע,במועדיםקבועיםמראש,ללאהפרעותחיצוניות.משךההדרכה
ביןשעהוחצילשעתיים .
על הסטודנט להגיש דו"חות למטרות הדרכה לפני מועד ההדרכה על פי הנחיות לרישום המצויות באתר בית
הספר תחת לשונית לימודי שדה – רישום למטרות הדרכה  .יש להגיש דוחו"ת על העבודה הפרטנית
והקבוצתית/קהילתית .


.5

אחתלשבועייםתיערךהדרכהקבוצתיתבמכללה. ההדרכההקבוצתיתנמניתבמנייןשעותההכשרההמעשית,
כך שבפועל הסטודנטים ישהו בשירות  81שעות שבועיות .


. 6במידהועוליםקשיים,אומתעוררותשאלותוהתלבטויותסביבתהליךההדרכה(תכנים,זמניםויחסים),מומלץ
להתייעץבאופןמיידיעםהקשרית .


היעדרות מלימודי שדה 
.4
עלכלהיעדרות מלימודי שדה ישלהודיעמידלמדריךהאישיולקשרית. 
יציאהלמילואיםמחייבתהודעהמראשעםקבלתהצו.המדריך/הוהסטודנט/יתיסכמוכיצדיושלם 
החסרואיךיעובדהנושאעםהפונים .
סטודנטיתהיולדתבמהלךהשנהזכאיתלחודשחופשתלידהאותהעליהלהשליםעםשובהללימודישדה .
היעדרות מהדרכה קבוצתית–הדרכהקבוצתיתהינהחלקממכלולההתנסויותבלימודישדה.במקרים 
מיוחדיםרשאיםהסטודנטיםלהעדרמהדרכהקבוצתיתעדפעמייםבמשךכלהשנה.סטודנטשיעדר, 
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פעם  נוספת ייכשל בלימודי שדה . במקרה של היעדרות נוספת מוצדקת  ,( מילואים ,אבל  ,מחלה ולידה  )
תתאפשרכתיבתעבודהעלנושאשנידוןבעתהיעדרותו,במטרהלהשליםאתהחומר .

סטודנטהמבקשלהפסיקאתלימודיהשדהשלובמשךהשנה,יגישבקשהמנומקתלמדריך,למנהלתהיחידה
.9
ללימודי שדה ,לראש תכנית הב"א ,למתאמת ולקשרית . הפסקת הלימודים תתואם עם המדריך מבלי לפגוע
בפוניםובפרויקט.עלהסטודנטלקבלאישורמהיחידהללימודישדהשאיןקשייםובעיותהמצריכיםדיוןעם
היועץלענייניסטודנטים.לאחרמכןיקבלאישורמראשתכניתהב"אעלהפסקתלימודיו. 
במידהוישבעיות,קשייםהמצריכיםדיון,יוכלהסטודנטלחזורללימודישדהרקלאחרפניהשלוודיוןעםהיועץ
לענייניסטודנטים .

כל ההודעות לסטודנטים מטעם היחידה ללימודי שדה במהלך השנה יועברו ללוח ההודעות האלקטרוני שהכניסה אליו
מתאפשרת דרך המייל קמפוס האישי ובנוסף למייל הכיתתי .הודעות אישיות יישלחו למייל הקמפוס ו\או למייל
האישי.
 
לעיתים נתקלים הסטודנטים בשאלות  ,ספקות ,התלבטויות או קשיים בהדרכה או בהתנסות בלימודי שדה .
חשוב ורצוי שסטודנטים אלו יפנו מיד לקשרית לשיתוף והתייעצות.
מומלץ לא לדחות את הטיפול בקשיים .ככל שהזמן עובר עלולים הקשיים להחריף והטיפול בהם מורכב ומסובך.

החופשות בלימודי שדה מתקיימות בהתאם ללוח החופשות האוניברסיטאי פרט למקרים הבאים 
 .8בחופשת הסמסטר יעבדוהסטודנטיםיוםאחדבכלשבוע,לאורךכלהחופשה,בתיאוםמראשעםהמדריך.במידה
והטיפולבפונים,ההתערבותבפרויקטהקהילתי/קבוצתידורשיםמעורבותנוספת,עלהסטודנטלבואימיםנוספים.
 .1בחופשת הפסח יתקיימו לימודי שדה  ,יום אחד על פי תיאום עם המדריך תוך התייחסות לצרכי אוכלוסיית
המטופליםוצרכיהארגון. 
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לוח שנת הלימודים תשע"ה 2014/2015
תכנית מבח"ר – נשים

סמסטר א' – סמסטר חורף
תחילת הלימודים:

יום ראשון ,ב' חשוון ,תשע"ה.41.01.02 ,

חופשת חנוכה:

מיום שלישי ,כ"ד כסלו ,01.04.02 ,עד יום שלישי א' טבת45.04.02 ,
הלימודים מסתיימים בשעה .03:11

חופשת חנוכה:

יום ראשון ,כ"ט כסלו ,תשע"ה.40.04.02 ,

צום עשרה בטבת:

יום חמישי ,י' טבת 10.10.03 ,הלימודים מסתיימים בשעה .05:51

סיום סמסטר א':

יום שישי ,י' שבט ,תשע"ה.51.0.03 ,

*בחינות סמסטר א':

מועד א':

מיום ראשון ,י"ב שבט ,תשע"ה ,0.4.03 ,עד יום שישי ,א'
אדר ,תשע"ה.41.4.03 ,

מועד ב':

מיום ראשון ,ג' אדר ,תשע"ה ,44.4.03 ,עד יום שני ,י"ח
אדר ,תשע"ה.9.5.03 ,

תענית אסתר:

יום רביעי ,י"ג אדר ,תשע"ה .2.5.03 ,הלימודים מסתיימים בשעה .05:51

חופשת פורים:

יום חמישי ,י"ד אדר ,תשע"ה.3.5.03 ,

סמסטר ב' – סמסטר אביב
תחילת הלימודים:

יום ראשון ,י"ז אדר ,תשע"ה.5.5.03 ,

חופשת פסח:

מיום ראשון ,ט' ניסן ,תשע"ה ,49.15.03 ,עד יום שבת ,כ"ב ניסן ,תשע"ה,
.00.12.03
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,כ"ג ניסן ,תשע"ה.04.12.03 ,

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים):

יום רביעי ,ג' אייר ,תשע"ה.44.2.03 ,

חופשת יום העצמאות:

יום חמישי ,ד' אייר ,תשע"ה.45.2.03 ,

ל"ג בעומר:

יום חמישי ,י"ח אייר ,תשע"ה .17.13.03 ,אין לימודים.

חופשת חג השבועות:

יום ראשון ,ו' סיוון ,תשע"ה 42.3.03 ,עד יום שני ז' סיוון ,תשע"ה,

.43.3.03
סיום סמסטר' ב':
*בחינות סמסטר ב':

יום שישי ,ב' תמוז ,תשע"ה.09.1.03 ,
מועד א':

מיום ראשון ,ד' תמוז ,תשע"ה ,40.1.03 ,עד יום שישי ,כ"ג
תמוז ,תשע"ה.01.7.03 ,

מועד ב':

מיום ראשון ,כ"ה תמוז ,תשע"ה ,04.7.03 ,עד יום שישי ,ח'
אב ,תשע"ה.42.7.03 ,

* במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים
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לוח שנת הלימודים תשע"ה 2014/2015
תכנית מבח"ר  -גברים
סמסטר א'  -סמסטר חורף

תחילת הלימודים:
חופשת חנוכה:

צום עשרה בטבת:

תענית אסתר :





חופשת פורים (ושושן פורים) :

יום ראשון ,ב 'חשוון ,תשע"ה. 26.10.14 , 
מיוםשלישי,כ"דכסלו,,06.04.02עדיוםשלישיא'טבת, .46.04.02
יוםחמישי,י'טבת,-10.10.05אין לימודים .
יוםרביעי,י"גאדר,תשע"ה,-12.16.05אין לימודים .
יוםחמישי -שישי,י"ד-ט"ואדר,תשע"ה,.15-16.6.05 

יוםשישי,י"זבשבט,תשע"ה,.16.14.05 


סיום סמסטר א':
מיוםראשון,י"טשבט,תשע"ה,,19.14.05עדיוםרביעי,ו' 

מועדא':
בחינות סמסטר א':
אדר,תשע"ה,.45.14.05 
מיוםחמישי,ז'אדר,תשע"ה,,46.14.05עדיוםשני,י"ח 
מועדב':


אדר,תשע"ה,.18.16.05 

סמסטרב'–סמסטראביב 
יום שלישי ,י"ט אדר ,תשע"ה  .01.16.05,

תחילת הלימודים:
מיום ראשון ,ט' ניסן ,תשע"ה , ,48.16.05עד יום שבת ,כ"ב ניסן,
חופשת פסח:
תשע"ה,.00.12.05 
הלימודיםיתחדשוביוםראשון,כ"גניסן,תשע"ה,.04.12.05 
יוםרביעי,כ"וניסן,תשע"ה, - 05.12.05אין לימודים 
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
יוםשלישי,ב'אייר,תשע"ה,40.12.05 -אין לימודים 
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל:
יוםרביעי,ג'אייר,תשע"ה,-44.12.05אין לימודים. 
יום הזיכרון לחללי צה"ל :
יוםחמישי,ד'אייר,תשע"ה,.46.12.05 
חופשת יום העצמאות :
יוםרביעי,י"זאייר,תשע"ה, -16.15.05אין לימודים 
ל"ג בעומר:
ימיםראשון-שני,ו'-ז'סיוון,תשע"ה, .42-45.15.05

חופשת חג השבועות :
יוםרביעי,זתמוז,תשע"ה,.42.16.05  


סיום סמסטר' ב':
מיוםחמישי,ח'תמוז,תשע"ה,,45.16.05עדיוםשלישי,כ"ז 

מועדא':
בחינות סמסטר ב':
תמוז,תשע"ה,.02.14.05 




מיוםרביעי,כ"חתמוז,תשע"ה,,05.4.05עדיוםחמישי,י"ד 

מועדב':


אב,תשע"ה,.61.14.05 
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נספח מס'  :8הרישום התמציתי 
הרישום והניתוח על-ידי הסטודנט
הסטודנטיתייחסלנקודותדלהלן :

הערות להדרכה

 .0פרטיםמזהים:שם,מספרשיחה,תאריך,

בהדרכהעלבסיסהדו"חבשניהמפגשים
הראשוניםחשובשהמדריךיתמקד :

מקום 
השיחה,משךהשיחה .

.0בהפרדהביןעובדותוהתרשמויות .

 .4מהיהתוצאההרצויהמבחינתךומבחינת 

.4בעזרהלאתראתהתכניםהמרכזייםבשיחה
אובתצפית .

המטופלמהשיחה .

 .6כתובתיאורקצרשלתכניהשיחההכוללים: .6בהדגשתהדבריםהחיוביים,תוךערנות
לחרדות,טעויותאפשריותשלהסטודנט 
תיאורסביבהואווירה,נושאיםמרכזיים
שעלוכמו:צרכים,בעיות,כוחות,מיצוי
זכויותועוד .
 .2תארמחשבות,רגשותוהתנהגויות


בהדרכותלאורךכלהשנהחשובשהמדריך
יתמקד :

סובייקטיביותמרכזיותשזיהיתאצל
.0בחשיבההערכתית :
הפונה.
 .5תארמחשבות,רגשות,התנהגויותודילמות השערות,צרכים,בעיות,כוחות,מערכות
תמיכהוכד' .
מרכזיותשהתעוררואצלךבמהלךהשיחה
(האםעלהרגשמרכזישליווהאותךבמהלך .4מהבמטרותאובמטרהנובעמהחשיבה
השיחה?)

ההערכתיות .

 .6תארהתערבויותותגובותמרכזיותשלך
(מילוליותובלתימילוליות)אשרקידמואת
התקשורתבשיחהואתאלואשרעיכבו
אותה.

.6בהערכתהמוטיבציהלשינוישלהפונה .
.2בעידודהסטודנטלהיכרותעםעצמו:
רגשותיו,כוחותיו,תובנותיווכו' .

 .4מתוךמהלךהשיחהאילוהשערותאתה
יכוללהעלותביחסלמצבושלהפונה?

.5בהמשגתהליכיהתערבותוחשיפהלהליכים
חדשים .

 .9סיכום:

.6בעידודלחשיבהעלאלטרנטיבותבשיחות
הטיפוליות.

א .מההיהמוקדהשיחה?
ב .האםניתןמענהלציפיותאולצרכיםשל
הפונה? 
ג .צייןמחשבותוכיווניםלמפגשהבאעם
הפונה .
ד .עלאילונושאיםהייתרוצהלקבלהדרכה
לאורשיחהזו?
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נספח מס'  :1הרישום התהליכי
.0הנחיות לכתיבת הדו"ח: 
א.פרטיםמזהים:שם,מס'שיחה,תאריך,מקוםהשיחה,תיאורהסביבהוהאווירהמטרתהשיחה. 
ב.רישוםמפורטשלהשיחה .
ג.מבנההדו"ח :
הערות המדריך
ניתוח תגובות הפונה
ניתוח תגובות
תוכן השיחה
(על:המיומנויות,
(פרשנותהסטודנט,
(אני-הוא:מילולי/בלתי הסטודנט
תגובותהסטודנט,
השערותהערכתיות)
(רגשות,חוויות,
מילולי)
מחשבות,דימויים,
אסוציאציות,תחושות
בטן)

המשגהתיאורטית,
הבנהמעמיקהשל
המקרהוכו') 


.4ניתוח השיחה ע"י הסטודנט :
א .ימקדאתצרכיווכוחותיושלהפונה .
ב .יתייחסלשדריםמילולייםולאמילוליים .
ג .יתארוינתחאתתגובותהפונה(רגשותיו,מחשבותיווהתנהגותו) .
ד .יתארוינתחאתתגובותיו(הרגשיות,מחשבתיותוהתנהגותיות) .
ה .ינתחהשערותושאלותהערכתיותהעולותמהשיחה .
ו .יתאראתמידתהשגתהתוצאותבשיחה .
ז .מטרותלשיחהבאה . 
.6נקודות מנחות למדריך במתן ההערות :
• כיצדמנתחהמודרךאתתגובותיושלוואתתגובותהפונה 
•

אלועמודותנשארותריקות

•

האםתגובותהמודרךהולמותלהתנהגויות,אמירות,רגשותהפונה 

•

האםהניתוחקוגניטיבי/רגשי/התנהגותיאומשולב 

•

מהןהמיומנויותהעיקריותבהןהשתמשהסטודנט(שאלות– סגורות,פתוחות,פירושים,שיקופים,
היגדים/מיקודבקונקרטי) 
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•

האם ניתן לזהות דפוס שיחה  החוזרים גם בשיחות אחרות (פספוסים  ,בריחה מנושא ,הימנעות
מהתייחסותרגשית .

•

מקומותבהםהמודרךמזדהה,משליך,מתגונן,חרד ....

•

האםישקשרביןהמטרהלתוצאהשהושגהבשיחה 

•

האםעולותשאלותשלאתיקה,מדיניות,ערכים,שוניתרבותי... 

•

האםנראהכילמודרךברורהרציונאלמדועהשתמשבהליךהתערבותמסוים

•

כשההתערבותיעילה,האםלמודרךברורבמהזהיעיל 

•

מהיכולהסטודנטלהרוויחמקריאהתיאורטיתנוספת 

•

אילותהליכיםישלהמשיג 

•

האםברורלסטודנטלאורמהשהתרחשבמפגשהנוכחימהייעשהבמפגשהבא .

העבודהעלהדוחבשיחתהדרכה 

 .2הערות להדרכה:
 
רצוישהמדריךיתמקד :
א .בהתייחסותלתגובותיושלהסטודנט(הרגשיות,המחשבתיותוההתנהגותיות) .
ב.

בהדגשתתכניםמרכזייםעלפניתכניםשוליים .

ג.

באיתורתוצאותשהושגווברורתוצאותרצויותשלאהושגו .

ד.

בהתייחסלטכניקותראיון .

ה.

בהתייחסותלאלמנטיםשלהערכה .

ו.

בהדגשתהדבריםהחיובייםתוךערנותלחרדותאפשריותשלהסטודנט .

ז.

בהדגשתהקשרביןתגובותהפונהלתגובותהמודרך/המטפל .

ח.

בעידודהסטודנטלבקרעצמו .

ברמהמתקדמתיותרשלהרישוםהתהליכי,רצוילדוןבתגובותאלטרנטיביותלשיחההטיפוליתולהמשיגהליכי
התערבות.רצוילהוסיףעודטורברישוםהתהליכישיתייחסלהצעהלתגובותאלטרנטיביות.כמוכןרצוילהתמקד
בשיחתההדרכה,בהדגשתהשלבהטיפוליוהקשרביןתהליךהטיפוללהערכתהטיפול .
 .5בחירה מתוך הדוח השלם על מה לעבוד -עקרונות לבחירה :
א.בזיקהלאילותחומיםונושאיםישלשבחאתהמודרך
פקסFax: 972-4-8288327 :

הר הכרמל ,חיפה 50913 Mount Carmel, Haifa | 50913
דוא"ל E-mail: ldatz@univ.haifa.ac.il :

טל' Phone: 972-4-8240804 :

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לעבודה סוציאלית
תוכנית מבח"ר לחרדים וחרדיות

Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Social Work
ב.בזיקהלאילותחומיםונושאיםראוילהעמיקלמידה 
ג.מביןכלמהשעלהבדוחמהבחרהמדריךלהתמקדבהדרכהוהאםיכוללנמקלעצמואתהרציונאל 
ד.מהןהתוצאותשהמדריךרוצהלהשיגבפגישתההדרכההקרובה .
ה.אלותהליכיםנבחרםלהמשגהמקצועית 
ו.תכנוןהדרךוהמיומנויותבהםייבחרהמדריךלפתוחולפתחאתהנושאלהתמקדות 
ז.כיצדתושגמעורבותושלהמודרך 
ח.מהחוזרעלעצמובשיחהזושמשותףבמצביםדומיםבמערכותפוניםאחרות 

כיצד לעבוד בתוך ההדרכה:
א.הערכהכלליתמחזקתלאחריהמעברלהיבטיםספציפיים .
ב.ה"מה"וה"איך"-ה-א'וה-ב'
ג.האיךשלהסטודנטוהאיךהאלטרנטיבי 
ד.שאלותפתוחות,שאלותמשערות 
ה.שאלותמטפוריות.
ו.שאלותמתוךתהליךה .Interpersonal process recall-
ז.כליםיצירתייםוהשלכתייםבעיקרבמצביהתנגדות,שיפוטיותרגשותשלילייםהזדהות 

הצעה לעבודה על הרישום התהליכי ברוח הגישה הנרטיבית -לשאול בהדרכה את הסטודנט:


מההתמותהעיקריותבשיחה/במפגש? 



מההעמדותורגשותשלךלגביהנושאיםשעוליםבשיחה/במפגש? 



מהאפשרללמודעלהפונהדרךקריאתהטקסטהגלויוהסבטקסט?



מהלמדתהיוםבשיחה/במפגשעלהפונהשלאידעתקודם?



איזהמיומנויותדרושותכדילהרחיבאתהדיאלוג?
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