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 בוס מופנה לשני המינים. יתכנו שינויים בדרישות ובתוכנית.ילהס

 
  א', שנה לימודי שדה
 

בשנה א' מהווה את המפגש הראשוני של סטודנטים עם שדה העבודה הסוציאלית.  )ל"ש( תכנית לימודי שדה

העובד  ודתלעבולאוכלוסיות מודרות חברתית , אנשים במצוקהללשירותים חברתיים,  לחשוףרציונל התכנית הוא 

ולהתנסות בכתיבה  בעמדותיהם וברגשותיהם סדנאתית שתאפשר התבוננותתם בפעילות ושלב אול הסוציאלי

של העובד מגוון תפקידים הכנה להתערבות בפועל בשדה, תוך למידת לימודי השדה בשנה א' מאפשרים  מקצועית.

 פגש עם המקצוע. של מגתי כדי לייצר תהליך הדר מרמת המיקרו ועד לרמת המאקרו,הסוציאלי 

עם הון אנושי המבוסס על התנסויות קודמות  להתנסות בלימודי שדה שנה א'ההנחה היא שכל סטודנט/ית מגיע/ה 

לגבי סוגיות חברתיות כלכליות  סיון חיים, תפיסות, עמדות וערכיםעם ניבקשר עם אנשים )לאו דווקא במצוקה(, 

נה, הסטודנט/ית יכול/ה לבחון את במשך שנת הלימודים הראשווע. במקצותרבותיות וכן עם ציפיות לגבי העיסוק 

מפגש באופן ביקורתי, תוך כדי  בחינה זו תעשהוהבנתו/ה לגבי תפקיד העו"ס בהקשר החברתי הרחב.  תפיסותיו/ה

. בפרט ה סוציאליתבודבעההתערבות קורס יסודות בכלל ו הלימודים העיוניים בליוויו, העובד הסוציאליעם 

לפתח הבנה כלפי הקשר הרחב של בעיות חברתיות ברמת המאקרו ומאפייני הקשר ברמת יכול/ה  ט/יתטודנהס

 המיקרו, תוך כדי רכישת ידע חדש ותובנות חדשות ביחס למושגים והתכנים הנלמדים.

 

ת סוכנויוולהדריך לתווך בין לימודי השדה לבין הלימודים האקדמיים במכללה, לאתר הנו תפקיד מתאם ל"ש 

יש ליצור קשר עם מתאם  בעיהבכל שאלה ו. ולספק מענה לסוגיות שונות שמעלים הסטודנטים י סיוריםובילומ

 . , באמצעות המייל שצוין לעיל, דותן לויןלימודי שדה

 

 : מטרות התכנית

 

במשבר או   לאוכלוסיות מודרות, במצוקה, חשיפה , באמצעותייחודיות העיסוק בעבודה סוציאלית יהויז .1

 ון.בסיכ

מדיניות ודרכי הפעולה  שללמידה ראשונית  , באמצעותין בעיות חברתיות לבעיות של הפרטהקשר בהבנת  .2

 .עם בעיות חברתיות שירותים חברתייםשל 

 הבנת , באמצעותמטרות העבודה הסוציאליתוהאתיקה המקצועית  ,ערכי המקצוע מתהזדהות והפנ .3

 .ות המקצועיות הכרוכות בתפקידודילמעם הולמידת דרכי ההתמודדות  אליתפקידי העובד הסוצי
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 .פיתוח מודעות ובירור עמדות, ערכים ותפיסות ביחס לסוגיות חברתיות, כלכליות ותרבותיות .4

ביקורת לקשר שבין ידע, תיאוריה ודרכי התערבות מקצועיות של ההערכה וההתבוננות, היכולת העמקת  .5

  .םעובדים סוציאלי

 ג.-בת דוחו"ת מקצועיים בשנים בלכתיכנה כה התנסות בכתיבה מקצועית .6

 :תוצאות הלמידה

ויבחנו את מיקומם בהקשר הסביבתי  יכירו ארגונים שונים בהם מועסקים עובדים סוציאלייםסטודנטים  .1

 .והקהילתי )למשל מידת הנגישות והתנאים הפיזיים(

ת הם נותנים צוקולו מישוו בין מטרותיהם של שירותים סוציאליים שונים בהם יבקרו: לאיסטודנטים  .2

 .מרמת המיקרו לרמת המאקרו מענה

והמענים שהם  ולהשוות בין מדיניות של שירותים סוציאליים שוניםביקורתית סטודנטים ילמדו להתבונן  .3

שיטות ההתערבות, עבודת הצוות )למשל עבודה בצוות  :הלקוחות לעומת צרכי ,עים לצרכני השירותיםמצי

 .ם(וספיים נמקצועי, עבודה עם ארגונ-רב

 הסוציאליים וישוו בין תפקידיו בארגונים שונים.-סטודנטים יחשפו לתפקידיו השונים של העובדים .4

יבחנו דילמות עמן מתמודדים השירותים החברתיים, למשל בהקשר לפערים שנוצרים בין סטודנטים  .5

 לחלוקת תפקידים עם שירותים אחרים בקהילה.או צרכים למענים, למדיניות, 

מחשבות ורגשות שעולים בהם ביחס לצרכים ולמענים הניתנים לצרכני עמדות,  בררוים יסטודנט .6

 השירותים.

יחד עם גיבוש  ,מחויבות בתפקוד מקצועיהאחריות וה ,ערכי העבודה הסוציאליתיפנימו את סטודנטים  .7

 זהות מקצועית של עובד סוציאלי מיטבי.

 .מיומנויות של כתיבה מקצועיתה את ישפרוהסטודנטים  .8

 :לימודי שדה שנה א' נהמב

 

ארגוני בשירותים חברתיים וב קצרים וארוכים סיוריםנעשית במסגרת  שנה א'בבלימודי שדה פעילות ה .1

וכן בסדנאות  ,למגוון אוכלוסיותהמגישים סיוע עמותות וארגוני מגזר פרטי,  :כגון ,רווחה שונים

  .שיתקיימו במכללה

, כך שבכל סמסטר הסטודנטים ישתתפו בשני יתאקדמהפעילות מתקיימת לאורך שנת הלימודים ה .2

כל סיור ארוך יארך בין יארך בין שעתיים לשלוש. קצר כל סיור  .: סיור אחד קצר וסיור אחד ארוךסיורים

  זמני הפעילות לא כוללים זמני נסיעות.שש לשבע שעות. 

הסיורים הארוכים שני כך שהסיורים הארוכים יתמקדו בתחום נושא אחד )למשל נכויות, או התמכרויות(,  .3

 יאפשרו לסטודנטים להכיר שני שירותים שיתקיימו לאורך שנה"ל )אחד סמסטר א והשני בסמסטר ב( 

 



 
 ב"ה

3 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
Faculty of Social Welfare & Health Sciences 

 בית הספר לעבודה סוציאלית
School of Social Work 

 תכנית מבח"ר לחרדים וחרדיות
 דההיחידה ללימודי ש

 
 
 
 

 

 

שעוסקים באותו נושא לאורך הרצף ממיקרו למאקרו. כך הסטודנטים יחשפו למענים שניתנים הן ברמה 

 ים אלה יכללו גם סדנא חוייתית.ורסי. הפרטנית, הן ברמה הקבוצתית והן ברמה הקהילתית באותו נושא

הסיורים בתוכנית הנשים יתקיימו בימי חמישי והסיורים בתוכנית הגברים יתקיימו בימי השבוע, בהתאם  .4

 לעיתים על מתאם ל"ש יהיה לשנות את מועד הסיור, או   ש להיערך לכך מראש.ילפניות השירותים. 

רך החליפו, מאילוצים שונים של הסוכנות המארחת. על הסטודנטים לקבל שינויים אלה בהבנה ולהעל

 להם.

ויעסקו בהכנה לקראת לימודי ה קהילתית עבודבנושא בנוסף לכך, כל סטודנט ישתתף בשתי סדנאות  .5

 שעות.  עד ששג. משך כל סדנא -השדה שיתקיימו בשנים ב

מהמתאם לקבל מראש אישור מכל סיבה שהיא, עליו או מסדנא  דנט נאלץ להיעדר מסיורבמידה וסטו .6

 אין אפשרות להחסיר סיור ללא אישור המתאם. ישתתף. הםב יםחלופיאו סדנא ולתאם עימו סיור 

: צו מילואים שלא היה ידוע עליו מראש, בלבדמסיבה מוצדקת  או סדנא שיאלץ להחסיר סיור ית/סטודנט .7

לידה ולא או עה על קרוב משפחה מדרגה ראשונה, שמירת הריון, צא לה אישור רפואי, שבמחלה שהומ

יוכל להגיש בקשה למתאם ל"ש להגיש מטלת  ,כיוון שלא נותרו סיורים נוספים בשנה"ל ,יוכל להשלימו

 כתיבה במקום הסיור. 

ציון "השלים" לא יוכל לקבל  ובשתי סדנאות סטודנט שלא ישתתף בארבעה סיוריםמובהר בזאת, ש .8

או שלא יוכל רק במידה כאמור שלא יוכל להשתף בסיור הרביעי ולא יוכל להשלימו,  השדה.בלימודי 

 יוכל לבקש להגיש מטלת כתיבה.להשלים סדנא, 

 ."יסודות ההתערבות בעבודה סוציאלית"שנה א' מתקיימת במקביל לקורס בפעילות לימודי שדה  .9

 .  סיוריםרות בבכתב הקשו מטלותלהגיש נדרשים הסטודנטים  זה,במסגרת קורס 

 

 דרישות לימודי שדה שנה א'

שנה א' משוב על אחד מהסיורים הקצרים שישתתף בהם )הסיור הקצר  למתאם ל"שעל הסטודנטים להגיש  .1

 שישתתף בו סמסטר א', או הסיור הקצר שישתתף בו בסמסטר ב' ( על גבי הטופס המצ"ב. 

. על הסטודנט לציין שם 12גופן דוד, גודל  ברווח כפול, ים, מודפסמלאים יםעמודשלושה אורך המטלה: 

 .וגש למתאם במייל עד שבועיים מיום הסיורי משובה .משובות.ז על גבי ה

על כל סטודנט נושא בו יעסקו. -העוסק בתחום ,יקבלו הסטודנטים מאמר לקריאהארוך לפני כל סיור  .2

 לעסוק בה במהלך הסיור.             שירצה ,בעקבות הקריאה ה שעלתה בושאלדיון בבמייל  למתאם ל"שלשלוח 

. על הסטודנט לציין שם ות.ז על גבי 12, מודפס ברווח כפול, גופן דוד, גודל מלא אורך המטלה: עמוד אחד

 .הסיור לפניבמייל עד שבוע  למתאם ל"שוגש י התרגיל התרגיל.

, שתדון בלמידה בהם יורים הארוכים שישתתפואחד מהסרפלקציה על  למתאם ל"שעל הסטודנטים להגיש  .3

 . מצ"ב הנחיות לכתיבה הרפלקטיבית.העבודה תוגש למתאם במייל עד שבועיים מיום הסיור. שלו מהסיור

. על הסטודנט לציין שם 12, מודפסים ברווח כפול, גופן דוד, גודל מלאים עמודים שלושהאורך המטלה: 

 ות.ז על גבי התרגיל.
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  :הגותורמות התננ

בהתאם לכללי האתיקה  ,התנהגות ההולמת את מקצוע העבודה הסוציאליתבסיורים ות על הסטודנט לגל

בסיורים וכן לגלות  שים שיפגונ, להתנהג בכבוד לאנשי המקצוע ולפוהעובד הסוציאליוהמשמעת החלים על 

  :דיונים שיתקיימו עם העוסי"םסדנאות ובסקרנות ופתיחות ב

דק' לא יאפשר  10-איחור מעבר לדק' לפני הזמן.  10 -ר כיור! מומלץ להגיע לסיוסללהופיע בזמן יש  .1

 השתתפות בסיור.

מועדי ופרטי הסיורים יפורסמו מבעוד מועד במייל הכיתתי ועל גבי לוחות המודעות של בה"ס. על  .2

וח המודעות בללמייל ולהתעדכן בהודעות הנשלחות ו מתאם ל"שלהיות זמין, מעודכן ובקשר עם הסטודנט/ית 

כל ההודעות לסטודנטים מטעם היחידה ללימודי שדה במהלך השנה יועברו ללוח ההודעות . של ביה"ס

דוא"ל לכתובת ההודעות אישיות יישלחו כתובת הדוא"ל האישי. האלקטרוני שהכניסה אליו מתאפשרת דרך 

 האישי.

שפו לפונים במידה והסטודנטים יח .ומר אחר מהסוכנות, או כל חלהוציא או לפרסם ידע שפותח בסוכנות אין .3

 לשמור על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה האחרים של המקצוע.יש של השירות, 

אי כיבוד סעיף אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל עלול לגרור הורדת נקודות מציון הקורס המלווה )יסודות 

 קדמית. הפסקת שנת הלימודים האואף הפסקת לימודי שדה ו , ו/או כשלון בלימודי שדה שנה א'ההתערבות(

 

 

 ת לימודים פורייה ומוצלחת!ת שנבברכ
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   קצר  משוב על סיור

 שם השירות ותאריך הסיור:

 

 ות.ז  שם הסטודנט 

 

 

 נא ענה על השאלות הבאות:

 

 .קודם  ולא חשבת עליו  ,שעלה בסיורהעובד הסוציאלי יחודי של  תפקיד   פרט

 

 

)למשל ביחס למדיניות,  הצג עמדה שלך שהתבררה לך במהלך הסיור, הקשורה לעבודת העו"ס 

 לדרכי הפעולה של השירות(. 

 

 

 הקשור לע"ס מרמת המיקרו למאקרו  ,מרכזי שלמדת בסיור תוכןתאר 

 

 

 דילמות  קשיים או הצג דוגמא כיצד מתמודדים בשירות זה עם 

 

 

 הצג מחשבה אישית שעלתה בך בעקבות הסיור, הקשורה ליחס שבין התאוריה לבין יישומה 

 

 

 יית ממליץ לשפר לפעם הבאה מה ה וירה ששררה בסיור  האו  תאר את
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 רפלקציה על סיור ארוך 

 שם השירות ותאריך הסיור:

 ות.ז  שם הסטודנט 

 

 

 נא ענה על השאלות הבאות:

 :)עמוד אחד מלא( ביחס סיורב תלמדביותר ש יםהמשמעותי היבטיםה םתאר מה .1

 המאקרו.לרמת ורמת המיקרו ל ותהתייחס , תוךמענה ןנות ואלאילו מצוקות ה השירות: מטרותל .א

 .לעומת צרכיהם ,והמענים שהוא מציע לצרכני השירותים שירותהמדיניות ל .ב

 )עמוד אחד מלא(. הקשורות להיבט מסוים בחייך האישיים. ,הצג מחשבות ורגשות שעלו בך בזמן הסיור .2

בעבודתך העתידית  הסבר כיצד הבנה שעלתה בך בסיור ביחס לערכי העבודה הסוציאלית תשמש אותך .3

 )עמוד אחד מלא(.ס. כעו"


