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 תש"פילבוס לימודי שדה גברים, שנה ב' ס
 

 לסטודנטים שלום רב, 

לקראת השתלבותכם בלימודי שדה בשנה ב' , ברצוננו לידע אתכם בנושאים חשובים ומשמעותיים שילוו אתכם 

 לאורך כל השנה בלימודי שדה.  

  

 שדה בלימודי התוצאות  ו מטרות

מתודית בהתערבות עם -לאפשר לסטודנט התנסות על פי הגישה הרב אהי שדהי ההמטרה העיקרית של לימוד

יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות בסוכנויות השונות המספקות שירותי עבודה סוציאלית. בתהליך ההתנסות, 

המייצגים את מגוון האוכלוסייה הנזקקת. עבודת  לקוחותמספק הסטודנט בפועל שירות של עבודה סוציאלית ל

ידי היחידה ללימודי שדה. מטרות ההדרכה הן  -ט מלווה בהדרכה אינטנסיבית של מדריך שהוסמך לכך עלודנהסט

 ללמד את הסטודנט מיומנויות מקצועיות, לעזור לו לפתח מודעות לעצמו ולאחרים ולפקח על איכות עבודתו.

  : שנה ב' אנו מצפים כי הסטודנט יהיה מסוגלבשדה הבסיום לימודי 

מרכיבי הבעיה המרכזיים והצרכים את  לאתר וסביבותיו:מצבו  לקוח,רכת המע את להעריך .א

האפיונים העיקריים של יחסי את דפוסיו הרגשיים וההתנהגותיים ואת , הלקוחהמרכזיים של 

 . הגומלין שלו עם מערכות פורמליות ובלתי פורמליות

 .בפרטים ובקהילותות בוילפתח תכנית התערבות עם מטרות ותוצאות מצופות ולהפעילה בהתער .ב

 .הכרה בכוחות ההתמודדות שלובבעיבוד רגשותיו התנהגויותיו ו ללקוחלסייע  .ג

 לקוחות.צרכים של אוכלוסיות ההזכויות והלהכיר ארגונים ושותפים לקידום  .ד

 .לפתח כשירות רב תרבותית .ה

 .לזהות צרכים של קהילה .ו

 .לדעת לקבל ולתת משוב .ז

 . לפתח יכולת לשימוש יעיל בהדרכה .ח

 סיים התערבויות הן ברמה הרגשית והן ברמה הקוגניטיבית.ת ללדע .ט

 

ד' או עפ"י המסוכם בין הסטודנט לבין המדריך. החלפה של ימי הכשרה  -הימים המוקדשים ללימודי שדה הם ב' ו

מעשית ו/או שינוי בהם ייעשו רק בסיכום עם המדריכים הפרטניים, בתיאום עם השירות ובאישור מתאמת  לימודי 

שלא תהיה פגיעה בלקוחות ובמענה לדרישות האקדמיות. יובהר בזאת ששינוי יום ההכשרה מעשית אינו  כך דה,ש

פוטר את הסטודנט מהשתתפות מלאה בכל הפעילויות המשותפות שמקיים בית הספר לעבודה סוציאלית, שנקבעו 

ועפ"י צרכי השירות יך מדרליום אשר נועד מלכתחילה להכשרה מעשית. במידה והסטודנט מגיע להסכמה עם ה

שימי ההכשרה שלו יהיו שונים מהימים שנקבעו ע"י האוניברסיטה, על הסטודנט להודיע זאת בהקדם הן לקשר 

 והן למתאמת למודי שדה.

שעות בשבוע אשר יתוכננו יחד עם המדריך ובהתאם לצרכים המקצועיים.  17על הסטודנטים לעבוד  .1

השעות מוקדשות לעבודה ישירה עם  קבוצתית במכללה(. רכההד שעות בפועל ושעה של  16 -מדובר ב)
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הפונים, המערכות, פרויקט קהילתי כולל עבודה אדמיניסטרטיבית שקשורה לטיפול בפונים ובפרויקט 

 ימים(. בשירותים מסוימים ניתנת גמישות לחלוקת ימי ההכשרה לשלושה) והדרכה פרטנית וקבוצתית.

  

יביים, התנסות בקלט, הפעלת פרויקט קהילתי, השתתפות בפעילויות טנסנאיפונים  4-5כל סטודנט יטפל ב  .2

 של מערכת הסוכנות וחמישה תיקי מעקב/שימור.

 

. משך ללא הפרעות חיצוניותלימודי השדה ילוו בהדרכה אישית אחת לשבוע, במועדים קבועים מראש,  .3

יודגש בזאת הילתי. הק טיקההדרכה שעתיים, הכוללות הן הדרכה על הפונים הפרטניים והן על הפרו

  הדו"חות התהליכיים, הדו"חות התמציתיים ודוחות על התערבות קהילתית שסטודנט שאינו מגיש את 

אינו זכאי לקבל הדרכה, וללא הדרכה אינו רשאי להמשיך בהתערבות.   –בכל שבוע לפני מועד ההדרכה 

 הסטודנט. של ודילדיון על המשך לימו ,במצב זה על המדריך לפנות באופן מידי לקשר

 

במועד שיקבע יחד עם המדריך בתחילת  לפני מועד ההדרכה הסטודנט להגיש דו"חות למטרות הדרכה על  .4

רישום למטרות  -שנה"ל, על פי הנחיות לרישום המצויות באתר בית הספר תחת לשונית לימודי שדה 

 יש להגיש דוחו"ת על העבודה הפרטנית והקהילתית.  .הדרכה

 
רך הדרכה קבוצתית בימי הלימודים במכללה. )על החלוקה לקבוצות תבוא הודעה  תיעים אחת לשבועי  .5

 נפרדת(.  

  

במידה ועולים קשיים, או מתעוררות שאלות והתלבטויות סביב תהליך ההדרכה )תכנים, זמנים ויחסים( ,  .6

 מומלץ להתייעץ באופן מידי עם הקשר.

 

   נוכחות בלימודי שדה  .7

 
ימי עיון, סיורים, היום הבית ספרי וכדו'( גם אם הינם מעבר למערכת השיעורים  כמור )כל ימי אירועי בית הספ

הרגילה, הם חלק מחובת הנוכחות של הסטודנטים. אי נוכחות בכל או בחלק מימי העיון מסיבה לא מאושרת, כמו 

 ות שנה ב'. ערבהת נקודות מציון  שיטות 10גם  איחורים מעבר לרבע שעה ממועד האירוע, יגררו הורדה של עד 

 י ראש לימודי הב"א בלבד. ע" סטודנטינתן ל, חריגים ביותראישור על העדרות מהיום הבית ספרי, בשל מצבים 

היעדרות כאמור תתאפשר אך ורק במצבים של  למדריך האישי. מידיש להודיע  היעדרות מלימודי שדהעל כל 

וחופשות המאושרות  ון(ם במשפחה )רק במעגל הראשאו להבדיל אירועים טרגיי )אישיות(שמחות  ,מילואים ,חולי

על כל היעדרות מלימודי שדה יש להודיע  .(ברסיטאיהאוניקנון האוניברסיטה )מילואים וחופשות חג לפי הת על ידי

, במייל )ובצירוף אישור, במקרה של חולי או מילואים(. נוסף לזאת, על ולמתאמת לימודי שדה לקשר, מיד למדריך

 ות בקשר טלפוני עם המדריך בזמן היעדרותו ולעדכנו בשיחה בסיבת היעדרותו ובמצבו.הסטודנט להי

י שדה תעשה בשיחה שיזום הסטודנט עם המדריך ובתאום עמו, מיד עם חזרת לימודמים בכל השלמה של הי

 .ולמתאמת לימודי שדה הסטודנט להכשרה ובהודעה לקשר

 פעמים בשנה  אין צורך להחזיר ארבע  שלא יעבור עללעיל  מהסיבות המפורטות במקרים של היעדרות חד פעמית

 ידה של הסטודנט לפי שיקול דעת המדריך.  י הלמובצרכבמידה ואין פגיעה בצרכי לקוחות הארגון  
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עם המדריך ועל פי יש צורך להשלים את ימי ההכשרה החסרים, בתיאום  ,בכל מצב של היעדרות של פעמיים ברצף

 .   הקשריתואם עם שלמה פן ההוא .צרכי הפונים והשירות

דה ללימודי שדה לצורך קבלת ביחי לדיוןתובא  )מכל סיבה שהיא(,ימי הכשרה ברצף ארבעה  כל היעדרות מעל

השלמתה במועד מאוחר יותר או הפסקתה. היחידה  החלטה לגבי האפשרות להמשך ההכשרה של הסטודנט,

משך ההיעדרות הצפוי  סטודנט בהכשרה לפני ההיעדרות,ללימודי שדה תקבל החלטה על פי  הערכת התפקוד של ה 

 למידה.  תהליךשלמת ועל פי האפשרות האישית והארגונית לאפשר ה

המדריך והסטודנט יסכמו כיצד יושלם החסר ואיך  יעובד  מחייבת הודעה מראש עם קבלת הצו. יציאה למילואים

 הנושא עם הפונים. 

נה חלק ממכלול ההתנסויות  בלימודי שדה והיעדרות כה קבוצתית הימובהר כי הדר   :נוכחות בהדרכה קבוצתית

 . השדה ממנה כמוה כהיעדרות  מלימודי

 תתאפשר אך ורק היעדרות כאמור  .המדריך הקבוצתי-קשרל מידיש להודיע  היעדרות מהדרכה קבוצתיתעל כל 

חה )רק במעגל הראשון( וחופשות או להבדיל אירועים טרגיים במשפ שמחות  )אישיות( מילואים, חולי,של  במצבים

והכל בתנאי שיוצג בפני  ברסיטאי(,האוניקנון )מילואים וחופשות חג לפי התהמאושרות על ידי האוניברסיטה 

 המדריך אישור מגורם מוסמך המעיד על סיבת ההיעדרות. 

ש של שלובמקרה  .במשך כל השנה לפי הסיבות המפורטות לעיל פעמייםמהדרכה קבוצתית עד ניתן להעדר 

במטרה  תו,היעדרון בעת תתאפשר כתיבת עבודה על נושא שנידו (המחלאו היעדרויות מוצדקות )מילואים ,אבל 

סטודנט שלא יעמוד  ומנהלת היחידה ללימודי שדה. קשרלהשלים את החומר וזאת תוך שיקול דעת של ה

 בקריטריונים הנ"ל לא יוכל לעמוד בתנאי המעבר של לימודי השדה. 

 והסטודנט יסכמו כיצד יושלם החסר.  קשרה , מחייבת הודעה מראש עם קבלת הצו יםלמילוא יציאה 

  

שלו במהלך השנה ,יגיש בקשה מנומקת למדריך ,למנהלת  להפסיק את לימודי השדה המבקש טודנט ס .8

הפסקת לימודי השדה תתואם עם המדריך מבלי לפגוע בפונים  היחידה ללימודי שדה ולראש תכנית ב"א.

 על הסטודנט לקבל אישור מהיחידה ללימודי שדה שאין קשיים ובעיות המצריכים דיון עם יקט.ובפרו

ני סטודנטים )כפי שמפורט באתר בית הספר( לאחר מכן יקבל אישור מראש תכנית הב"א על לעניי היועץ

 .הפסקת לימודיו

רק לאחר פניה שלו ודיון  קשיים המצריכים דיון ,יוכל הסטודנט לחזור ללימודי שדהאו במידה ויש בעיות 

 עם היועץ לענייני סטודנטים. 

ע העבודה הסוציאלית בהתאם לכללי האתיקה ת מקצוולמת אעל הסטודנטים לגלות התנהגות הה .9

על עו"ס. עוד מצופה מן הסטודנטים לגלות רגישות ביחסם לפונים, להפנים את ערכי  והמשמעת החלים

 מוסר עבודה גבוה.   מחויבות, אחריות וגין המקצוע ועקרונות התנהגות מקצועיים ולהפ

אינם מתאימים למקצוע העבודה שר הקו/או  סטודנטים שעל פי חוות דעתם של המדריך האישי

הסוציאלית, עקב אחת מן הסיבות לעיל או עקב סיבות אחרות, יזומנו על ידי ראש תכנית הב"א להערכה 

ות להביא להפסקת לימודי השדה  ו בהליך זה עלולוההחלטות שיתקבל "ייעוץ לענייני סטודנטים" במסגרת 

 ציאלית.  ודה סופר לעבסשלהם לאלתר ואף להפסקת לימודיהם בבית ה
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בכל אחד מהסמסטרים מצוינות בנהלי הבסיס המופיעים בטופס הערכת כל  המשימות אליהן מחויב הסטודנט

ך הערכת הסמסטר. להלן עיקר אחד מהסמסטרים. על הסטודנט להכירן ולעמוד בהן, אחרת לא יתבצע הלי

 :המשימות

 הדרכה  פרטנית  המתייחסת הן לממדם  של שעתיי דע  שעה וחציכולל   ש"ש 16 – בשבוע  יומיים עבודה •

 הקהילתי, כתיבת דוחות לצורך הדרכה לא תהיה על חשבון שעות אלו .   הפרטני והן לממד 

 לטיפול אינטנסיבי. פונים 4-5בין  •

 . ילתיהתערבות בפרויקט  קה •

חופשת סמסטר   כולל -בסמסטר ב'  דוחות תהליכיים 18-22וא'  בסמסטר  דוחות תהליכים 12-15 כתיבת •

  .)ניתן לעשות על פונה אחד או לשנות בהתאם לצורך בהדרכה(

 כולל חופשת סמסטר   בסמסטר ב' דוחות תמציתיים 32-36וא' בסמסטר  דוחות תמציתיים 16-20כתיבת  •

 .) על הפונים האחרים (

 שבועיות בכל סמסטר.  תכניות עבודה 8-10כתיבת  •

 .ארגוני וקהילתיפרופיל כתיבת  •

וכתיבת   ק פרויקט קהילתי הכולל בתוכו את כלל העבודה והמסמכים של ההתערבות הקהילתיתיניהול ת •

 סיכום פרויקט. 

  ת החלטהבקורי בית, ישיבת צוות, ועד  - פעילויות( 3 לפחות) השתתפות בפעילויות מקצועיות נוספות •

 , קלט,  יםמטפלוצוות מדריכים  ישיבות צוות רב מקצועי, ישיבות  צוות רפואי, ישיבות צוות ביה"ס,  ישיבות, 

 טיפול בתיקי שמור ומעקב,  השתתפות בצוות היגוי / משימה וכדו' .

   .הצגת הפרויקט הקהילתי בסיום השנה בפני הארגון •

 . סטריום הבית ספרי בפוהצגת הפרויקט הקהילתי ב •

 

נטי שמחובר לדואר רכל ההודעות לסטודנטים  מטעם היחידה ללימודי שדה במהלך השנה יועברו בלוח האינט

 האלקטרוני.  

 

לעיתים נתקלים הסטודנטים בשאלות , ספקות, התלבטויות או קשיים בהדרכה או בהתנסות בלימודי  שדה . 

צות.  מומלץ לא לדחות את הטיפול בקשיים. ככל לשיתוף והתייע  לקשרחשוב ורצוי שסטודנטים  אלו יפנו מיד 

    .ול בהם מורכב ומסובךפשהזמן עובר עלולים  הקשיים להחריף והטי
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 : מערך הקשר עם השדה

 

  :היחידה ללימודי שדה מנהלת

 sharon4f@netvision.net.il דוא"ל:  ,  שרון נחמניד"ר 

 

 : לימודי שדה מתאמת

לאתר סוכנויות ומדריכים ללימודי  במכללה, אקדמייםהלימודים הלבין שדה הלימודי  יןלתווך בתפקיד המתאמת 

בכל  הסטודנטאת ו ךהמדריאת , ללוות את הקשרו ,יםלמקומות ההכשרה ולמדריכ םהשדה, לשבץ את הסטודנטי

 ההיבטים הקשורים בלימודי השדה.

   :'בשנה ה  לימודי שד מתאמת

 malkyrosenbaum@gmail.com, דוא"ל:  050-4191800 , טלפון:מלכה רוזנבויםגב' 

 

 : קבוצתי ךמדרי /קשר

, ללוות את יםלקיים מפגשי מדריכ ,והסטודנט ךהיחידה ללימודי שדה לבין המדרי לתווך בין  תפקיד הקשר

סוגיות בהתמודדות עם  ולסטודנט ךבמקום ההכשרה, לסייע למדרי והסטודנט ךפגש עם המדריילה, ךרי דהמ

קבוצת  ולהדריך, סטודנטל אישי ץיועליקטים שנדרשת בהם התערבות מצד היחידה ללימודי השדה, להוות וקונפ

  .בהדרכה קבוצתית םסטודנטי

 

 : קשר

 dotanle2013@gmail.com, דוא"ל: 2956301-052מר דותן לוין, נייד: 

 

 

 

 הטפסים המלווים את תהליך ההדרכה  מועדים להגשת

 

 המלווים את תהליך ההדרכה לאורך השנה :     םלהלן תאריכי הגשת הטפסי

ולהביאם למפגש  ריךך התדריך למדולא מתוביה"ס לעבודה סוציאלית  על הסטודנטים להוריד מאתרהטפסים את 

 ההדרכה בתאריך שנקבע עם  המדריך.  

   רנט את הטופס בהתאם לשנת הלימודים .טמורידים מהאינ חשוב לוודא שהנכם

 לכתובת המתאימה.   הנכם מתבקשים לשמור על הגשת הטפסים בתאריכים שנקבעו ולהגישם בהתאם

 לאאחד.  PDFץ לקוברוק סלהיות כל טופס על  כתובת המייל.באמצעות  ו, יועברו אליכל הטפסים שיוגשו לקשר 

שנשלחו או דפים, לפי סדר הא , הפוך, או לשנסרקו באופן לא קריאיתקבלו טפסים שנסרקו כדפים בודדים, 

 .באמצעות ווטסאפ

 

 רצ"ב לינק לרשימת הטפסים והערכות באתר : 

tid=5:field34&ca-20-11-06-10-study?id=18:2010-http://sw2.haifa.ac.il/he/field 

mailto:sharon4f@netvision.net.il
mailto:malkyrosenbaum@gmail.com
mailto:dotanle2013@gmail.com
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 למי מגישים  ה שמועד הג סוג הערכה 

נשאר אצל המדריך לשם הגשה בעת ביקור הקשר  9.2011.111עד  חוזה ראשוני

 בשירות.

 סר על ידי הסטודנט לקשריימ 16.12.2019עד  ויקט קהילתישל פר תכנית עבודה

 יימסר על ידי הסטודנט לקשר 16.12.2019עד  אבחנה חינוכית 

 ודנט לקשרטיימסר על ידי הס 11.03.2020עד  א' הערכת סמסטר 

 יימסר על ידי הסטודנט, מקור למדריך ועותק לקשר 20.04.2020עד  הערכת הסטודנט את ההדרכה 

 לקשרידי הסטודנט  יימסר על 02.07.2020עד  סטר ב' סמהערכת 

סיכום פרויקט קהילתי בקובץ 

 "וורד" לפי ההנחיות באתר.

ל ידי הסטודנט למרצה בקורס "עבודה יימסר ע 02.07.2020עד 

אמצעות ויוצג ביום הבית ספרי ב לתית ארגונית"יקה

 .אשר יועלה לאתר ביה"ס ,פוסטר

 ימולא על ידי הקשר 02.07.2020עד  הערכת הדרכה קבוצתית

ת הסטודנט את ההדרכה  הערכ

 הקבוצתית

 יימסר על ידי הסטודנט לקשר .202002.07עד 

 

 .  קשר איר עותק של הערכות מתבקש להשאיר בידו העתק בטרם מסירה לסטודנט המעוניין להש

 

 בלימודי שדה . השלים" ציון , יימסר למזכירות " הקשרתם ע"י קרק לאחר קבלת כל הערכות הנ"ל ובדי

 

 ח החופשות האוניברסיטאי פרט למקרים הבאים:לימודי שדה מתקיימות בהתאם ללוהחופשות ב

 

מעשית בת יום אחד, בתיאום עם המדריך ותוך התייחסות לצרכי המטופלים  תתקיים הכשרה בחופשת חנוכה

 ולצרכי הארגון.

עם המדריך. אם  כל החופשה, בתיאום מראש עובדים הסטודנטים יום אחד בכל שבוע, לאורך בחופשת הסמסטר

 פים.סהטיפול בלקוחות או הפרויקט הקהילתי דורשים מעורבות נוספת, על הסטודנט לעבוד גם בימים נו

תתקיים הכשרה מעשית בת יום אחד, בתיאום עם המדריך ותוך התייחסות לצרכי המטופלים  סחבחופשת הפ

 ולצרכי הארגון.

 .18:00יתקיימו לימודי שדה עד השעה  ום השואהב יום הזיכרון ובערב י ר בע

 

ו/או  קשר א להתלבטות , קושי או שאלה שהי ,ם לפנות בכל בעיהצוות היחידה ללימודי שדה  מזמין אתכ

 תאמת לימודי השדה .למ

 

 בברכת שנת למודים פורייה,    

 

 ד"ר שרון נחמני      גב' מלכה רוזנבוים

 מנהלת היחידה ללימודי שד         מת לימודי שדה שנה ב'אמת       
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 בס"ד 

 

 2020-9201"פ לוח שנת הלימודים תש 

 גברים  -ת מבח"ר ותכני

 סמסטר חורף  -סמסטר א' 

 27.10.19כ"ח תשרי , תש"פ,  ,ראשון יום               לימודים: תחילת ה

 29.12.19ראשון, א' טבת, תש"פ , ועד יום , 1922.12. כסלו,ד כ" יום ראשון,מ                חופשת חנוכה: 

 )כולל(

 ים.לימודאין  - 7.1.20 תש"פ, י' טבת,, שלישייום                      : ום עשרה בטבתצ

 7.2.20"ב שבט, תש"פ, י, שישייום  טר א': סיום סמס

 21.2.20"ו שבט, תש"פ, , עד יום שישי כ.2.209שבט, תש"פ, . י"ד ,ראשוןמיום   מועד א':  בחינות סמסטר א': 

 6.3.20, עד יום שישי, י' אדר, תש"פ, 23.2.20ראשון, כ"ח שבט, תש"פ, מיום    מועד ב':                       

 

 ר אביב סמסט  –סמסטר ב' 

 8.3.20תש"פ,  אדר,  בי"  יום ראשון,   תחילת הלימודים: 

 ודים.אין לימ – 9.3.20שני, י"ג אדר, תש"פ, יום     תענית אסתר: 

 אין לימודים. 10-.3.2011ט"ו אדר, -"די ,רביעי-ישיליום ש  חופשת פורים )ושושן פורים(: 

 .17.4.20, תש"פ, ניסן ג, כ"שישייום עד , 5.4.20תש"פ, ניסן,  י"א, ראשוןמיום     חופשת פסח: 

   .19.4.20תש"פ,  ניסן, ה, כ"ראשוןהלימודים יתחדשו ביום 

 .18:00לימודים עד השעה  – 4.2020.תש"פ, י, כ"ו ניסן, שניום                     בורה:ערב יום הזיכרון לשואה ולג 

 .18:00לימודים עד השעה  - 27.4.20תש"פ,  ' אייר,גי, ניום ש                          ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל:

   אין לימודים. -28.4.20תש"פ,  ' אייר,ד י,יום שליש                              יום הזיכרון לחללי צה"ל:

   אין לימודים. - 29.4.20תש"פ, ' אייר, ה, רביעייום                 צמאות: חופשת יום הע

 אין לימודים. - 5.2011.אייר, תש"פ,  ז, י"שנייום                                                   :      ל"ג בעומר 

   אין לימודים. -29.5.20-28תש"פ,  ו' סיוון,-ה', שישי-ימים חמישי   חופשת חג השבועות: 

     .203.7.תמוז, תש"פ,  י"א ,ישישיום     סיום סמסטר' ב': 

 24.7.20 תש"פ, ,ג' באב, ישישעד יום , .205.7תש"פ, , תמוז י"ג, ראשוןמיום   ועד א': מ בחינות סמסטר ב': 

 7.8.20 פ,תש" ,אב "זי, ישיש, עד יום 26.7.20תש"פ,  ,ה' באב, וןראשמיום   מועד ב':                 

 .30.7.20, ט' באב, 9.7.20בתמוז  זי" מי צום:בחינות בי ויתקיימ לא       

 

 .21.8.20 ,, תש"פא' באלול שישי,עד יום  .2.8.20פ, באב, תש" "במיום ראשון י   הזמנים:  ביןחופשת 

 מו בחינות מועדי ב'. יתקיי 7.8.20-2בין התאריכים      

 

 18.10.20תשרי, תש"פ,  ל' ראשוןיום         :פ"אפתיחת שנת הלימודים תש

  

לפני חופשת  תן יום לימודים נוסף ליום זה ביום א', יינשימו לב, עקב מיעוט מופעים ביום שלישי בסמסטר ב' •
 ת יום שלישי.הלימודים ביום זה יתקיימו במתכונ. 29.03.20הפסח בתאריך ד' בניסן, תש"פ 


