
 

 

 2021 ספטמבר 9

 א' תכנית השלמות  –סילבוס לימודי שדה 
 בשנה"ל תשפ"

 
 סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,  

  .ברוכים הבאים לתכנית השלמות למ"א

ומתווה ההכשרה להלן סילבוס לימודי שדה כללי  בלקראת השתלבותכם/ן בלימודי השדה בשנת הלימודים תשפ"

משרד הבריאות )תו ת תחת מגבלות נגיף הקורונה והוראות והחולפ וחצי בהתאם לניסיון של השנה ,המעשית

 .בהתאם להנחיית הרשויותוהמשתנות  סגול/ירוק(

 

בהתערבות עם מתודית -העיקרית של לימודי השדה הינה לאפשר לסטודנט התנסות על פי הגישה הרב המטרה

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

מספק הסטודנט בפועל שירות של עבודה סוציאלית לפונים המייצגים את מגוון האוכלוסייה הנזקקת. עבודת 

די היחידה ללימודי שדה. מטרות ההדרכה הן: י-הסטודנט מלווה בהדרכה אינטנסיבית של מדריך שהוסמך לכך על

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

 .ירה על הערכים והאתיקה המקצועייםזאת תוך שמ

ים וקהילות בשעת חירום בשנה זו יושם גם דגש על היכרות הבנת ופיתוח מיומנויות של עבודה סוציאלית עם פרט

 ומשבר.

 

 :תוצאות הלמידה בשדה

 בסיום לימודי שדה בשנת ההשלמות הראשונה אנו מצפים כי הסטודנט יהיה מסוגל:

 .לפעול בהתערבויותיו השונות בהתאם לערכי המקצוע והקוד האתי 

  והצרכים המרכזיים להעריך את מערכת הפונה מצבו ומערכות בחייו בהקשר: איתור מרכיבי הבעיה המרכזיים

של מערכת הפונה וסביבתו, דפוסיו הרגשיים וההתנהגותיים והאפיונים העיקריים של יחסי הגומלין שלו עם 

 מערכות פורמליות ובלתי פורמליות.

 לפתח תכנית התערבות עם מטרות ותוצאות מצופות ולהפעילה בהתערבויות בפרטים ובקהילות 

  התנהגויותיו והכרה בכוחות ההתמודדות שלולסייע למערכת הפונה בעיבוד רגשותיו 

 להכיר ארגונים ושותפים לקידום זכויותיהם וצרכיהם של אוכלוסיות הפונים 

 לפתח כשירות רב תרבותית 

 לזהות צרכים של קהילה 



 

 

 לדעת לקבל ולתת משוב 

 לפתח יכולת לשימוש יעיל בהדרכה 

 ת.לדעת לסיים ההתערבויות הן ברמה הרגשית והן ברמה הקוגניטיבי 

 יכיר התערבויות של מקצוע העבודה הסוציאלית בעת משבר ויתנסה בהן במידת הצורך 

 

שעות  2שעות בשדה +  16ל שעות ההכשרה נקבעו בהיקף שההכשרה המעשית הינה חלק מרכזי בלימודים, 

 לצורך קבלת אישור לשם רישום בפנקס העובדיםזאת של הדרכה קבוצתית המתקיימת באוניברסיטה,  אקדמיות

 הסוציאליים. 

 את ההכשרה בשדה מלווה צוות של היחידה ללימודי שדה.

 

 תפקיד היחידה לסייע לייעץ, לכוון ולהנחות את המדריכים והסטודנטים בכל נושא הקשור ללימודי שדה.        

רות ובית הספר לעבודה סוציאלית. מטרת קשר רצוף בין הסטודנט, המדריך, מנהל השי היחידה מפעילה מערך

ללוות את הסטודנט/ית בעשייתו/ה בשדה, ולוודא שהוא/היא נחשף/ת לכל ההזדמנויות הלימודיות  הקשר

 הנדרשות לצורך ההתפתחות המקצועית ויישומה הלכה למעשה.

 

 על מערך התחומים בהם מתקיימים לימודי השדה של הסטודנטים: אנשי הקשר עם האחראייםלהלן רשימת 

  שמעון   תמי הנדלמן בן ו"סע ראש היחידה ללימודי שדה: 

 אורלי אביטל עו"ס :של תוכנית השלמות מתאמת הכשרה מעשית

   , שעות קבלה בימי ג' בתיאום מראש במייל.aorly1@gmail.com  דוא"ל:

 

 מרכזות מרכזי הלימוד  

החברתי. התפקיד כולל ביקורים  והשירותים בשדהתפקיד המרכזות הינו חיזוק וקידום הקשר עם הארגונים 

בשירותים לשם ליווי המדריכים והסטודנטים, הדרכה על הדרכה, סיוע בהתלבטויות ואתגרים משותפים, קיום 

 מפגשי מדריכים אזוריים וימי העשרה.

 הלך שנת הלימודים.המרכזות הרלוונטיות ייצרו עמכן קשר במ

 מרכז לימוד ת/שם מרכז טלפון דוא"ל

jbader@staff.haifa.ac.il 054-2298939 צפון –חיפה  נמארנה-ג'והיינה בדר 

limordi4@gmail.com 052-6903651 קריות -חיפה  דיסני-לימור קוזין 

ahlamma@hotmail.com 050-9944651 חיפה והסביבה 'ישאחלאם מבג 
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er@staff.haifa.ac.il-myaniv 054-9203646 עמקים –טירת כרמל  מיקה יניב 

mykeyw1@gmail.com 054-6706981 חדרה והשרון מאיה ויסמן מוסקוביץ 

gititharpak@gmail.com 052-6212577 מרכז –תל אביב  ד"ר גתית חרפק 

 

 .10/6/2022 תאריךותימשך עד   17/10/2021 תאריך ההכשרה המעשית בארגונים תתחיל  ב

 

אשר  שעות בשבוע 16הימים המוקדשים ללימודי שדה יתואמו ביניכם/ן לבין המדריך/ה. על הסטודנטים לעבוד  .1

היום השני  ,ד מימי ההכשרה צריך להיות יום ה'יתוכננו יחד עם המדריך/ה ובהתאם לצרכים המקצועיים. אח

ים, עם המערכות, בפרויקט בתיאום בין המדריך לסטודנט. השעות מוקדשות לעבודה ישירה עם הפונ

ם והדרכה פרטנית קבוצתי. שעות אלו כוללות עבודה אדמיניסטרטיבית שקשורה לטיפול בפוניהקהילתי/

 וקבוצתית.

 

סיורים לימודיים לשם העשרה והרחבת הידע )בחודשים דצמבר ומאי(  2במהלך השנה יתקיימו  –סיורים לימודיים  .2

בהתאם להנחיות התו הסגול. תאריכים מדויקים יישלחו אליכם בהמשך השנה וימים אלו יהיו על חשבון ההכשרה 

 ההשתתפות בסיורים הינה חובה! המעשית.

 

 :להלן המשימות אליהן נדרש הסטודנט במסגרת ההכשרה בשדה  .3

 תנאים אלו הנם בסיס לקיום הערכת סוף סמסטר, אי עמידה במשימות אלו לא תאפשר ביצוע הערכה.

  של הדרכה פרטנית המתייחסת הן לממד שעתיים עד  שעה וחציכולל  ש"ש 16בשבוע בהיקף  יומיים עבודה

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

  בסיום החודש הראשון. הגשת פרופיל קהילתי וארגוני 

   :פונים. 5-6בין פונים לטיפול אינטנסיבי 

   ש"ש 16 -שעות ש"ש מתוך ה 3-4לפחות  –התערבות בפרויקט קהילתי/קבוצתי 

    (.פורמט מוצע נמצא באתר לימודי שדהבכל סמסטר )תכניות עבודה שבועיות  8-10כתיבת 

   ניתן לעשות על פונה אחד או לשנות בהתאם לצורך בהדרכה(. דוחות תהליכים בכל סמסטר  12כתיבת לפחות(

 (.א באתר לימודי שדהפורמט מוצע נמצ)

   (.פורמט מוצע נמצא באתר לימודי שדה)על הפונים האחרים( ) דוחות תמציתיים בכל סמסטר 18-24כתיבת 

   סיכומי פגישות    10 -8דוחות תהליכיים או תמציתיים על הפרויקט הקבוצתי כתיבת לפחות   5-8כתיבת  לפחות

 .על הפרויקט הקהילתי

   קהילתי הכולל בתוכו את כלל העבודה והמסמכים של ההתערבות הקהילתית/ קבוצתית.ניהול תיק פרויקט 



 

 

   הפרויקט/הקבוצה והצגתה בפני צוות הסוכנות מצגת מסכמת שלהכנת. 

   בקורי בית, ישיבת צוות, ועדת החלטה,   -פעילויות בשנה(  5השתתפות בפעילויות מקצועיות נוספות )לפחות

ישיבות צוות רפואי, ישיבות צוות ביה"ס, ישיבות צוות מדריכים מטפלות, אינטק, טיפול ישיבות צוות רב מקצועי, 

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

יוקדשו להיכרות עם השירות ואוריינטציה כללית לארגון ללקוחות וכו', שלושת השבועות הראשונים של ההכשרה 

י )באתר בית הספר קיימים תדריכים לעריכת פרופילים אלו( בהתאם לנדרש לכתיבת פרופיל קהילתי או ארגונ

 בארגון או בהדרכה. עליכם לבנות  את השבועות האלו , 

לאחר תום תקופה זו על המדריכים להפנות אליכם את המטופלים הראשונים ולהתחיל לעבוד עמכם על נושא 

 הפרויקט הקבוצתי או הקהילתי. 

 

 משך ההדרכה. ללא הפרעות חיצוניותלימודי השדה ילוו בהדרכה אישית אחת לשבוע, במועדים קבועים מראש,  .4

 בין שעה וחצי לשעתיים.

 

. עבודה הפרטנית והקבוצתית/קהילתיתעל הסטודנט/ית להגיש דו"חות למטרות הדרכה יש להגיש דו"חות על ה .5

 –לרישום המצויות באתר בית הספר תחת לשונית לימודי שדה על פי הנחיות  לפני מועד ההדרכההד"וחות יוגשו 

 .רישום למטרות הדרכה

 

 .  פרונטלית או בזום  המתקיימת ביום הלימודים באוניברסיטה הדרכה קבוצתיתתיערך  יםאחת לשבוע .6

 

 לץ במידה ועולים קשיים או מתעוררות שאלות והתלבטויות סביב תהליך ההכשרה )תכנים, זמנים ויחסים(, מומ  .7

 להתייעץ באופן מיידי עם מרכז/ת מרכז הלימוד הרלוונטי/ת או מתאמת הכשרה מעשית ביחידה ללימודי שדה.

 

 נוכחות בלימודי שדה .8

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

חולי, מילואים, שמחות )אישיות( או להבדיל אירועים טרגיים במשפחה )רק במעגל הראשון(, וכן בחופשות 

המאושרות על ידי האוניברסיטה )חופשת לידה, מילואים וחופשות חג לפי התקנון האוניברסיטאי(, והכל בתנאי 

 דריך אישור מגורם מוסמך המעיד על סיבת ההיעדרות . שיוצג בפני המ

פעמים בשנה, אין צורך להחזיר ימי  4מהסיבות המפורטות לעיל, שלא יעבור על במקרים של היעדרות חד פעמית 

ההכשרה החסרים, זאת במידה ואין פגיעה בצרכי לקוחות הארגון ובצרכי הלמידה של הסטודנט לפי שיקול דעת 

 המדריך.

יש צורך להשלים את ימי ההכשרה החסרים, זאת בתיאום עם המדריך של היעדרות של פעמיים ברצף  בכל מצב

   ועל פי צרכי הפונים והשירות, אופן ההחזרה יתואם עם מרכז/ת מרכז הלימוד.



 

 

)מכל סיבה שהיא(, תובא לדיון ביחידה ללימודי שדה לצורך קבלת החלטה  ימי הכשרה ברצף 4כל היעדרות מעל 

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

תקבל החלטה על פי  הערכת התפקוד של הסטודנט בהכשרה לפני ההיעדרות, משך ההיעדרות הצפוי ועל פי 

 האפשרות האישית והארגונית לאפשר השלמת תהליך למידה.

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

 הנושא עם הפונים.

 חופשת לידה אותה עליה להשלים עם שובה ללימודי שדה. לחודשבמהלך השנה זכאית  סטודנטית היולדת

 

  נוכחות בהדרכה קבוצתית

מובהר כי הדרכה קבוצתית הינה חלק ממכלול ההתנסויות בלימודי שדה והיעדרות ממנה כמוה כהיעדרות מלימודי 

 השדה. 

 למדריך הקבוצתי.  מידיש להודיע היעדרות מהדרכה קבוצתית על כל 

 

ם חולי, מילואים, שמחות )אישיות( או להבדיל אירועים טרגיי של אך ורק במצבים תתאפשרהיעדרות כאמור 

במשפחה )רק במעגל הראשון(, וכן בחופשות המאושרות על ידי האוניברסיטה )חופשת לידה, מילואים וחופשות חג 

 לפי התקנון האוניברסיטאי(, והכל בתנאי שיוצג בפני המדריך אישור מגורם מוסמך המעיד על סיבת ההיעדרות. 

לפי הסיבות המפורטות לעיל תוך  ך ורקא במשך כל שנת הלימודים פעמייםניתן להעדר מהדרכה קבוצתית עד 

הצגת אישור. במקרה של שלוש היעדרויות מוצדקות )מילואים אבל, מחלה ולידה( תתאפשר כתיבת עבודה על נושא 

שנידון בעת ההיעדרות, במטרה להשלים את החומר וזאת תוך שיקול דעת של המדריך הקבוצתי וראש היחידה 

 ונים הנ"ל לא יוכל לעמוד בתנאי המעבר של לימודי השדה.     ללימודי שדה. סטודנט שלא יעמוד בקריטרי

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

 

 מצבי חירום או סגר .9

 הכשרה בשעת חירום 

 מדיניות המשרדים או הצגת בדיקת קורונה עדכנית על פי  שירותים רבים נדרשת חובת התחסנותב - חיסונים

ועל הסטודנטים  הממשלתיים או המוניציפליים המקומיים. האוניברסיטה לא תוכל להתערב במצבים אלו

 לפעול לפי הנחיות השירות. על הסטודנטים להיערך לנושא זה.

 ותדרשו רה המעשית תתקיים בצורה מקוונת )סיוע וטיפול מרחוק(יש להיערך למצב כי יתכן וחלק מההכש 

 ואף התמודדות עם אתגרים שלא תוכננו.לגמישות הן מבחינת הדרישות והמשימות 

  יש לדאוג להתארגן מראש לשיחות המקוונות מבחינת הציוד המתאים )מצלמה, מיקרופון, אוזניות( להתקין

תשתית מתאימה )התקנת זום(, לייצר סביבה מיטבית מבחינה טכנית ולהיערך ליצירת מרחב ללא הסחות וללא 

 הפרעות. הסטודנט מתבקש שלא לחשוף מרחב פרטי ולהקפיד על סודיות.



 

 

  במידה  .בכפוף להנחיות השירות בו מתנסה הסטודנטיש לפעול במקרה בהם יוכרז סגר או יוטלו מגבלות אחרות

ותתאפשר ההגעה לשירות על הסטודנט להמשיך ולהגיע לשירות ולהתגייס למשימות הארגוניות השוטפות כולל 

 החירום שייקבעו. ימותמש

  במקרים בהם לא יתאפשר בשל סגר או החמרה במצב מפגש פנים אל פנים עם הפונים, יש לקיימה  יש לקיים

את הפגישות בצורה מקוונת )זום/ וואטצאפ וידאו/ סקייפ( בצורה שבה ניתן לראות פנים. כל זאת בתיאום עם 

 המדריך/כה.

 ה מלאה על הסטודנט יהיה להשלים את שעות ההכשרה בסיום במידה ולא ניתן יהיה לקיים את ההכשרה בצור

 השנה או בחופשת הסמסטר על מנת להגיע למכסת השעות הנדרשת על ידי רשם העובדים הסוציאליים.

 

 הדרכה  בשעת חירום 

  במקרים בהם לא תתאפשר בשל סגר או החמרה במצב הגעה לשירות ו/או הדרכה פנים אל פנים, יש לקיים את

ההדרכה בצורה מקוונת )זום/ וואטצ אפ וידאו/ סקייפ( בצורה שבה ניתן לראות פנים. יש לשמור על רצף הדרכה 

 הדרכה. אחת לשבוע ומשך ההדרכה כנדרש. כולל הגשת דוחות בדיקתם ועבודה עליהם ב

  ההדרכה הקבוצתית למפגשים מקוונים באמצעות זום.יעברו מפגשי או הנחיות מל"ג  במקרה חירום או סגר 

רק נוכחות עם מצלמה פתוחה תיחשב נוכחות במפגש. יש להקפיד גם במפגשי ההדרכה הקבוצתית על יצירת 

 פרטיות וסודיות. תשתית להשתתפות במפגש, יצירת תנאים וסביבה שקטה ללא הפרעות והקפדה על

 

 בחירום  היעדרויות

  במצב בו סטודנט נכנס לבידוד עליו להמשיך את משימות ההכשרה המעשית מרחוק כולל הדרכות תוך הכנה

במצב זה על הסטודנט ליידע את המדריך//ה ומרכז/ת מרכז הלימוד, לבנות תוכנית עבודה  והתאמה למצב.

 מרחוק שתאושר על ידי צוות ההדרכה. במידה וזה לא יתאפשר על הסטודנט/ית להשלים את שעות ההכשרה 

 8 במצב בו סטודנט חולה בקורונה תחול עליו ההתייחסות כפי שמצוין בסעיף.  

 וצת סיכון לחלות במחלת הקורונה, יציג אישור רלוונטי מרופא על מחלתו ועל כי הוא סטודנט  המוגדר כקב

מעין אלו  תבחן  מנוע לעסוק בהכשרה המעשית. האישור יוצג בפני המדריך/ה והיחידה ללימודי שדה. במקרים

 חודשי הקיץ עד להיקף השעותלהכשרה מעשית מרחוק ו/או השלמת ההכשרה המעשית ב אפשרות הסטודנט

 . לא נוכל להתחייב על אפשרויות אלו. הנדרש

  אך  ו מצוי בקבוצת סיכון או שחש חרדהממשפחת שמישהולצערנו לא נוכל להבטיח הכשרה מרחוק לסטודנט

 .  ה תוכלו לבחור לפצל את הלימודיםללא סיכון רפואי ידוע. במצב כה כז

 

 

 



 

 

 . הפסקת לימודים  10

  יחידה שלו במהלך השנה, יגיש בקשה מנומקת למדריך, לראש הסטודנט המבקש להפסיק את לימודי השדה

 "א. מללימודי שדה ולראש תכנית ה

  הפסקת לימודי השדה תתואם עם המדריך מבלי לפגוע בפונים ובפרויקט.  על הסטודנט לקבל אישור מהיחידה

(. רט באתר בית הספרדנטים )כפי שמפוללימודי שדה שאין קשיים ובעיות המצריכים דיון עם היועץ לענייני סטו

 "א על הפסקת לימודיו.  מאחר מכן יקבל אישור מראש תכנית הל

 דיון עם במידה ויש בעיות, קשיים המצריכים דיון, יוכל הסטודנט לחזור ללימודי שדה רק לאחר פניה שלו ו

 היועץ לענייני סטודנטים.

 

 . אתיקה והתנהגות מקצועית11

  על הסטודנטים לגלות התנהגות ההולמת את מקצוע העבודה הסוציאלית בהתאם לכללי האתיקה, הסודיות

 והמשמעת החלים על עו"ס. דיווחי הסטודנט חייבים להיות בהלימה ובהתאמה מדויקת לעשייה. 

 קצועיים מצופה מן הסטודנטים לגלות רגישות ביחסם לפונים, להפנים את ערכי המקצוע ועקרונות התנהגות מ

 ולהפגין מוסר עבודה גבוה. 

  במצבים בהם יש אי בהירות אתית לגבי סוגיות בהכשרה  על הסטודנט/ית לשתף את המדריך/ה ולקבל הכוונה

 והדרכה לפעולה .

  ,סטודנטים שעל פי חוות דעתם של המדריך האישי ו/או הקבוצתי אינם מתאימים למקצוע העבודה הסוציאלית

"א להערכה במסגרת "ייעוץ מחרות, יזומנו על ידי ראש תכנית היל או עקב סיבות אעקב אחת מן הסיבות לע

לענייני סטודנטים" וההחלטות שיתקבלו בהליך זה עלולות להביא להפסקת לימודי השדה שלהם לאלתר ואף 

 להפסקת לימודיהם בבית הספר לעבודה סוציאלית. 

 

ועברו בלוח האינטרנטי שמחובר לדואר האלקטרוני  כל ההודעות מטעם היחידה ללימודי שדה במהלך השנה י .12

   שלכם/ן.

      

 בלימודי שדה. , התלבטויות או קשיים בהדרכה או בהתנסות, ספקותלעיתים נתקלים הסטודנטים בשאלות . 13 

הלימוד לשיתוף והתייעצות. מומלץ לא לדחות את הטיפול -מרכז תאלו יפנו מיד למרכז שסטודנטיםחשוב ורצוי 

 בקשיים. ככל שהזמן עובר עלולים  הקשיים להחריף והטיפול בהם יהפוך למורכב ולמסובך.  

 

 

 

 

 



 

 

 חוזה, תכנון פרויקט והערכות  –להגשת הטפסים המלווים את תהליך ההדרכה  .מועדים 14

 
 להלן תאריכי הגשת הטפסי המלווים את תהליך ההדרכה לאורך השנה:  

 ולהביאם למפגש ההדרכה בתאריך שנקבע עם  המדריך.  ממודל לימודי שדהעל הסטודנטים להוריד את הטפסים 

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

 .ההערכות והטפסים למרכז/ת מרכז הלימוד  היא של הסטודנטיםהאחריות להגשת 

 .בתחילת השנהלקרוא ולהכיר את טפסי ההערכות הסטודנט/ית   על

 למי מגישים מועד הגשה       סוג הערכה

 חוזה ראשוני  
 לתאריך עד

21/10/2021 
ישמר אצל המדריך/ה לשם הצגה בעת ביקור מרכז/ת מרכז  

 הלימוד בשירות

מסמך פרופיל  הגשת
    קהילתי

 לתאריך עד
18.11.2021 

לבדיקה והתייחסות בהדרכה ויוצג למרכז/ת  יוגש למדריך/ה
 או על פי הנחיית/ מרכז מרכז הלימוד  /מרכז הלימוד בביקור

תכנית עבודה  של פרויקט  
 קהילתי/ קבוצתי

 לתאריך עד
16/12/2021 

מוד ייסרק ויישלח ע"י הסטודנט/ית למרכז/ת מרכז הלי
 באמצעות המייל

 אבחנה חינוכית
 לתאריך עד

16/12/2021 
ייסרק ויישלח ע"י הסטודנט/ית למרכז/ת מרכז הלימוד 

 באמצעות המייל 

  הערכת סמסטר א'
 לתאריךעד 

15/2/2022 
ייסרק ויישלח ע"י הסטודנט/ית למרכז/ת מרכז הלימוד 

 באמצעות המייל

רפלקציה על הדרכה 
 קבוצתית וסמסטר א'

לתאריך עד 
15/2/2022 

ויישלח ע"י הסטודנט/ית למרכז/ת מרכז הלימוד  יכתב
 באמצעות המייל

הערכת סטודנט את 
 ההדרכה   

 לתאריךעד 
17/3/2022 

 יימסר ע"י הסטודנט/ית מקור למדריך/ה 
 + עותק סרוק יישלח למרכז/ת מרכז לימוד

 הערכת סמסטר ב'
 לתאריךעד 

10/6/2022 
הסטודנט/ית למרכז/ת מרכז הלימוד ייסרק ויישלח ע"י 

 באמצעות המייל

סיכום הפרויקט 
 הקבוצתי/קהילתי

עד לתאריך 
10/6/2022 

 בקובץ וורד לפי ההנחיות באתר 
ייסרק ויישלח ע"י הסטודנט/ית למרכז/ת מרכז הלימוד 

 באמצעות המייל

 הערכת הדרכה קבוצתית
עד לתאריך 

10/6/2022 
 מרכז/ת מרכז הלימוד –ימולא ע"י המדריך/ה הקבוצתית 

ק לאחר קבלת כל הערכות הנ"ל ובדיקתן ע"י מרכז/ת מרכז הלימוד, יימסר למזכירות ציון "השלים" בלימודי ר

 .באחריות הסטודנט להשאיר בידיו עותק להערכות שהגיש שדה. 



 

 

 :ח חופשות בלימודי שדהלו. 15

 האוניברסיטאי פרט למקרים הבאיםהחופשות בלימודי שדה מתקיימות בהתאם ללוח החופשות 

יעבדו הסטודנטים יום אחד בכל שבוע, לאורך כל החופשה, בתיאום מראש עם המדריך.  בחופשת הסמסטר. 1

במידה והטיפול בפונים, ההתערבות בפרויקט הקהילתי/קבוצתי דורשים מעורבות נוספת, על הסטודנט לבוא ימים 

 נוספים.

, במידה וסטודנט לא 14/3 -קיים יום הכשרה ביום ב' הית 17/3-הכשרה ביום חמישי ה במקום פוריםחופשת . 2

 יין בשינוי יום  הכשרה אין מניעה.מעונ

 או ביום אחר בתיאום עם המדריך וצרכי הלקוחות והארגון.  14/4-יתקיים יום הכשרה ביום ה' ה חופשת הפסח. 3 

רה על הסטודנטים ביום הכשדה וימי החופש האקדמיים יתקיימו במי עיד אל פיטרחופשת יום הסטודנט/ .4

 .על מנת להגיע למכסת ימי הכשרה על פי הנדרש על רשם העובדים הסוציאליים להשלים יום אחד מתוך יומיים אלו

 

 

 

 צוות היחידה ללימודי שדה מאחל לכם שנת לימודים פוריה ומשמעותית

 בברכה,

 

 תמי הנדלמן בן שמעון

 ללימודי שדה ראש היחידה

 

 

  



 

 

 2022/2021 לוח שנת הלימודים תשפ"ב
 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 

 21.10.10, חשון, תשפ"ב ד'יום ראשון,  תחילת הלימודים:

   05.12.21, ב"תשפ, א' טבתיום ראשון,  חופשת חנוכה:

   25.12.21, ב"תשפטבת,  כ"א, שבתיום  חופשת חג המולד:

    14.01.22, ב"תשפשבט, י"ב יום שישי,   סיום סמסטר א':

  04.02.22, ב"תשפ, ג' אדר א', עד יום שישי, 16.01.22, ב"י"ד שבט, תשפמיום ראשון,  :מועד א' - *בחינות סמסטר א' 

  סמסטר אביב –סמסטר ב' 

 20.02.22, ב"תשפ, א' אדרי"ט יום ראשון,  תחילת הלימודים:

. ליום זה שני ימי לימודים נוספים פעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתנובשל מיעוט מו :Iיום השלמה 

 14.03.22 י"א אדר ב', תשפ"ב יום ההשלמה הראשון יתקיים ביום שני

 (18:00 שעה)הלימודים מסתיימים ב 16.03.22ב, "ב', תשפ , י"ג אדררביעייום  תענית אסתר:

 22.03.17, ב"תשפ, ב' י"ד אדר חמישי,יום  חופשת פורים:

 . ליום זה שני ימי לימודים נוספים פעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתנובשל מיעוט מו :IIיום השלמה 

 12.04.22 י"א ניסן, תשפ"ב יום ההשלמה השני יתקיים ביום שלישי

. 22.04.22, ב"שישי, כ"א ניסן, תשפעד יום ו, 13.04.22מיום רביעי, י"ב ניסן, תשפ"ב,  חופשת פסח:

      22.04.24 ב"תשפניסן,  ראשון, כ"גביום  יתחדשולימודים ה

 (18:00שעה )הלימודים מסתיימים ב 27.04.22, ב"ו ניסן, תשפ, כ"רביעייום  ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

 (14:00-12:00)בין השעות  22.04.28, ב"תשפניסן,  ז"כ, חמישייום   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

)הלימודים מסתיימים  (12:00-14:00 )בין השעות 03.05.22, ב"תשפ' אייר, ב שלישי,יום  :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל

 (18:00בשעה 

 יום הזיכרון לחללי צה"ל 

 : )אין לימודים(

 22.05.04, ב"תשפאייר,  ג', רביעייום 

 22.05.05, ב"ד' אייר, תשפ, חמישייום  חופשת יום העצמאות:

 22.05.01, עד יום ראשון, ל' ניסן, 02.04.22ב, "מיום שבת, א' ניסן, תשפ *** צום הרמדאן:

  חופשת סיום צום הרמדאן ***

 : )עיד אל פיטר(

 ייקבע בהמשך

 בהמשך ייקבע  יום הסטודנט:

 05.06.22יום ראשון, ו' סיון, תשפ"ב,                                          :חופשת חג השבועות

 22.06.10, ב"תשפ, סיון י"איום שישי,   סיום סמסטר ב':

 22.10.23         :"גפפתיחת שנת הלימודים תש

 
. יום ההשלמה הראשון יתקיים ליום זה שני ימי לימודים נוספים פעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתנובשל מיעוט מו

 .12.04.22 י"א ניסן, תשפ"ב ההשלמה השני יתקיים ביום שלישיום . י14.03.22 י"א אדר ב', תשפ"ב ביום שני
 

 


