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 'לימודי שדה שנה א –תכנית לימודים 
 פכטר-ר עדי אלט"ד –קבוצת נשים 

 

 'סמסטר א
 תאריך שעה סיור כתובת פרטי התקשרות

ס אלעד "עו
– בורובסקי 

450-0494902 

קהילת  –גבעת שמש 
 רטורנו

 00240204 44:44 – 40:04 רטורנו -סיור עומק 

ס נעמה "עו
– קולברג 

450-2499904 

היחידה לטיפול 
 .בהתמכרויות בני ברק

. בני ברק, 02דב גרונר 
 "הוילה"מועדון עירוני 

היחידה  –סיור קצר 
לטיפול בהתמכרויות 

 בני ברק
40:44 – 44:44 40244204 

 ס הדס דיקמן"עו
פרטי  – מכללת מבחר

 חדר יימסרו בהמשך
 04244204 49:44 – 40:44 סדנא קהילתית

 'סמסטר ב

ס רותי "עו
– קאטנוב 

450-0509544 

. הרצליה 402דוד המלך 
חניה בתשלום ליד מרכז 

או בתחבורה , היום
ציבורית מהרכבת 

 .בהרצליה

בית  –סיור עומק 
 הגלגלים

40:04 – 49:04 49245204 

– יוגב ס מיכל "עו
454-5904559 

בני  00עקיבא ' רחוב ר
 .4קומה . ברק

ל "מרש -סיור קצר 
 בני ברק

40:44 – 44:44 02245204 

 ס הדס דיקמן "עו
פרטי  – מכללת מבחר

 חדר יימסרו בהמשך
 44249204 40:04 – 45:04 סדנא קהילתית

יתקיימו מרחוק באמצעות הם , הסיורים לא יוכלו להתקיים בשירותים, במידה ועקב התפשטות נגיף הקורונה
למצלמה , על הסטודנטים לדאוג לפס רוחב אינטרנט מתאים, במקרה כזה. או תוכנה אחרת, תוכנת הזום

 .שתהיה פתוחה לאורך כל הסיור והסדנא ולמיקרופון תקין
 

 .מומלץ להתארגן בקבוצות לנסיעה ברכב לקהילת רטורנו. ההגעה לסיורים הינה עצמאית          -
לא יורשו להשתתף ', דק 44 -סטודנטים שיאחרו יותר מ. לפני הזמן' דק 44 -יש להגיע לסיורים כ          -

שימו לב במיוחד . ב"המצ, הכתובות בסילבוס לימודי השדה, נא עברו על דרישות לימודי השדה.בסיור
 .למשימות ההגשה ולמועדים שלהן

 .ולא למנהל הסיור, למייל המופיע לעיל, ש"יש לשלוח למתאם ל, את השאלות לפני הסיור
 .המאמרים יישלחו אליכם כשבועיים לפני כל סיור עומק          -

 !בהצלחה

mailto:Sharon4f@netvision.net.il

