
 

 

 מסלול משפחה – בתוכנית מוסמך יםמידע כללי לסטודנט

 תשפ"ב –התנסות בשדה במסגרת הפרקטיקום 

 

       בשדה במסגרת הפרקטיקום. מעשית להשלים התנסות  ית/ה בתוכנית המ"א על כל סטודנטיבשנת הלימודים השני

המקצועיות בעולם הפרקטיקה ולאפשר אינטגרציה בין התיאוריה והפרקטיקה  ה/מטרת הפרקטיקום להעשיר את מיומנויותיו

במסגרת הפרקטיקום ניתנת ההזדמנות להרחבת והעמקת הניסיון  .במסגרת לימודיו ית/בתחום בו מתמחה הסטודנט

 ת מקצוע.  אשת כאיש/יהמקצועי ולרכישת ידע, אשר תורמים להתפתחות הסטודנט/

            האקדמית.  ומסתיים עם סיום שנת הלימודיםהאקדמית שנת הלימודים פתיחת הפרקטיקום מתחיל עם 

בחלק ממסגרות ) םמסגרת הפרקטיקום כוללת התנסות בפועל של יום בשבוע לאורך שנת הלימודי ההתנסות: היקף. 1

        כוללת: ההתנסות בפועל (. הפרקטיקום יידרש פיצול של יום ההתנסות

  המטופלים, כתיבת  תיעוד בתיקי לשםוכן זמן נוסף הנדרש  ות ומשפחותבזוג טיפול ישירכארבע שעות שבועיות של

 . המסגרתעל הסטודנט/ית להגיש תיעוד של המפגשים הטיפוליים בהתאם להנחיות . כו'דו"חות ו

 הדרכות קבוצתיות, מפגשים מקצועיים וכדומה. שלוש שעות של ישיבות צוות, הצגות מקרה ,  

  היקף ההדרכה המלווה את העבודה הטיפולית של הסטודנט/ית. על ידי מדריך/ה  הדרכה פרטניתשל שעה וחצי

באופן רצוף וסדיר בכפוף לחוזה  ה/מדריך ל ידישעות לאורך שנת הלימודים. ההדרכה תינתן ע 50 -כהוא הפרטנית 

ת /זוגי ת/להיות מטפל ה/על המדריךתחילת שנת הלימודים.  טרם ית/והסטודנט ה/בין המדריךנחתם ר שאהדרכה 

 ה/או כבר הוסמך ,בתהליך הסמכה להדרכה ת/הנמצא ,על ידי האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי ת/מוסמך ת/משפחתיו

 מטעם האגודה.  להדרכה

 

טודנט/ית יש לחתום על חוזה הדרכה בין הס הלימודיםשנת תחילת  עד :הדרכה בין הסטודנט/ית למדריך/החוזה . 2

החוזה . larzi@univ.haifa.ac.ilבכתובת המייל:  לילך אורוןליחידה ללימודי שדה לגב'  למדריך/ה. את החוזה יש להעביר

את  .לצורך תשלום שכר הדרכה ה/הוצאת מינוי למדריךואסמכתא ל ית/החתום מהווה אישור על פרקטיקום עבור הסטודנט

אלא אם התקבל אישור ממתאמת הפרקטיקום  15/7החוזים יש להעביר למזכירות היחידה ללימודי שדה עד לתאריך 

 .לדחייה

 

אשר מערך ציבוריים ארגון/שירות/תחנה מקום הפרקטיקום יהיה : משפחהמגמת תלמידי לדרישות הפרקטיקום . 3

מוכר לצבירת שעות הסמכה על ידי  והוא מפוקח על ידי גורם ציבורי )כגון משרד הבריאות, משרד הרווחה( בוהטיפול 

ממושכים בהתאם טיפולים זוגיים  והןטיפולים משפחתיים  הןמתבצעים  במקום הפרקטיקום. משפחתיזוגי והאגודה לטיפול 

, חלקם ות/ומנוסים ות/מוסמכיםמשפחתיים זוגיים ו ות/לכלול צוות של מטפליםמקום הפרקטיקום על למדיניות המקום. 

ברחבי הארץ  בתהליכי הסמכה(. ות/הנמצאים ות/משפחתי )או מדריכיםזוגי ובטיפול  ות/מוסמכים ות/מדריכיםבדרגת 

 ,בכל פנייה לארגון אחרלרוב עומדות בקריטריונים שצוינו לעיל. תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי. תחנות אלו מגוון קיימות 

סטודנטים מתוכנית ההשלמות  לפני הפנייה. הפרקטיקום ממתאמת אישור יש לקבל ,שאינו תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
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בעל תואר בעבודה לקבל הדרכה ממטפל משפחתי מוסמך שהינו מדריך מוסמך או מדריך בתהליך הסמכה מחויבים 

 סוציאלית. 

 

חובת השתתפות  חלהזו בהדרכה בסמסטר ב'. הפרקטיקום מלווה בהדרכה קבוצתית המתקיימת  :קבוצתית . הדרכה4

ח על תהליך "הצגת המקרה תלווה בהגשת דוה בקבוצה. מקרתכנית עבודה לפרקטיקום והצגת פעילה הכוללת הצגת 

 .שנת הלימודיםבמהלך (. חלוקה לקבוצות ההדרכה תתפרסם ו'ורבט וכ, ח תהליכי"ההתערבות )דו

 

המפגשים, גם המקוונים, והגעה  בכלנוכחות קיימת חובת בהדרכה הקבוצתית  :כללי נוכחות בהדרכה הקבוצתית. 5

 ,מילואים ,רק במצבים הבאים: חולי הקבוצתי. היעדרויות מאושרות ממפגשים ה/שנקבעו על ידי המדריך לשיעורים בזמנים

 היעדרותשמחות במשפחה הגרעינית, או להבדיל אירועים טראגיים במשפחה וחופשות המאושרות על ידי האוניברסיטה. 

 כל הניתן. במקרה של מחלה יש להציגכ מידיהקבוצתי באופן  ה/ממפגש מחייבת דיווח בכתב )דרך דוא"ל( והסבר למדריך

לא מאושרת. איחור לשיעור של מעבר לרבע שעה, משמעו  אישור רפואי. היעדרות ללא אישור מחלה, משמעה היעדרות

 .ההשתתפות בהדרכההיעדרות לא מאושרת אשר תמנע את 

 

מסכמות של המדריך/ה האישי/ת במקום ההכשרה  במהלך השנה יש להגיש שתי הערכות הכשרה:תהליך הלות הערכ. 6

עד סיום סמסטר א' ואת ההערכה השנייה יש יש להגיש ההערכה הראשונה את תפקוד הסטודנט/ית בפרקטיקום. ביחס ל

לילך אורון בכתובת המייל: ליחידה ללימודי שדה לגב'  יש להעביר. את ההערכות בסיום סמסטר ב'להגיש 

larzi@univ.haifa.ac.il . אתר היחידה ללימודי שדהערכה בהה טפסילמצוא את ניתן. 

 

לאחר מילוי כל  אישור על סיום הפרקטיקום רק ית/סטודנטניתן לבסיום שנת הלימודים, . אישור עמידה בפרקטיקום: 7

 חובות הפרקטיקום הינן כדלקמן: סך כלחובות הפרקטיקום. 

 .ית/והסטודנט ה/ידי המדריך-על החתומ ת/האישי ה/של המדריך הערכת סוף פרקטיקוםא. 

 על עמידה בחובות ההדרכה הקבוצתית. ת/הקבוצתי ה/אישור המדריךב. 

 

התנסות בשדה במסגרת הפרקטיקום המלווה בהדרכה  . הפסקת התנסות בפרקטיקום במהלך שנת הלימודים:8

מהווה תנאי להכרה בזכאות לתואר וקבוצתית לאורך כל שנת הלימודים, הינה חלק מובנה מתוכנית הלימודים בתואר השני 

בגין סיבות בלתי צפויות  הפסקה בלתי מתוכננת בפרקטיקום במשך שנת הלימודיםשני בעבודה סוציאלית. בהתאם לכך, 

בכדי לבחון את השלכות מצב זה על היכולת להשלים את חובות התואר. במידת  למתאמת הפרקטיקוםמחייבת פניה בכתב 

סות בשדה במסגרת הפרקטיקום, ייבחנו על ידי ראש היחידה ללימודי שדה, ראש תכנית הצורך השלכות הפסקת ההתנ

 התואר השני וראש המגמה.

           משפחהתחום -שני בן ארי, מתאמת פרקטיקום מ"א הגב' בכל סוגיה או שאלה ניתן לפנות אל   . יצירת קשר:9

 !  השנת לימודים פורייו בהצלחה  shanibenari@welfare.haifa.ac.il -או במייל  0526986543 -בטלפון 
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