
 
 

1 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
Faculty of Social Welfare & Health Sciences 

 בודה סוציאלית בית הספר לע
School of Social Work 

 חרדיות לים ו תכנית מבח"ר לחרד
 היחידה ללימודי שדה

 
 
 
 

 

 

 אלול תשע"ט
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 "פתש , שנה ב'נשים סילבוס לימודי שדה
 

 שלום רב,  ותלסטודנטי

 ןבנושאים חשובים ומשמעותיים שילוו אתכ ןבלימודי שדה בשנה ב' , ברצוננו לידע אתכ ןלקראת השתלבותכ

 לאורך כל השנה בלימודי שדה.  

  

 מטרות ותוצאות בלימודי השדה 

מתודית בהתערבות עם -התנסות על פי הגישה הרב יתהשדה היא לאפשר לסטודנט המטרה העיקרית של לימודי

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

בפועל שירות של עבודה סוציאלית ללקוחות המייצגים את מגוון האוכלוסייה הנזקקת.  יתהסטודנט תמספק

ידי היחידה ללימודי שדה. מטרות -לכך על כהשהוסמ כהמלווה בהדרכה אינטנסיבית של מדרי  יתודת הסטודנטעב

ולאחרים ולפקח על  הלפתח מודעות לעצמ המיומנויות מקצועיות, לעזור ל יתההדרכה הן ללמד את הסטודנט

 .האיכות עבודת

 :  תגלהיה מסות יתבסיום לימודי השדה בשנה ב' אנו מצפים כי הסטודנט

להעריך את מערכת הלקוח, מצבו וסביבותיו: לאתר את מרכיבי הבעיה המרכזיים והצרכים  .א

המרכזיים של הלקוח, את דפוסיו הרגשיים וההתנהגותיים ואת האפיונים העיקריים של יחסי 

 הגומלין שלו עם מערכות פורמליות ובלתי פורמליות. 

 להפעילה בהתערבויות בפרטים ובקהילות.לפתח תכנית התערבות עם מטרות ותוצאות מצופות ו .ב

 לסייע ללקוח בעיבוד רגשותיו התנהגויותיו ובהכרה בכוחות ההתמודדות שלו. .ג

 להכיר ארגונים ושותפים לקידום הזכויות והצרכים של אוכלוסיות הלקוחות. .ד

 לפתח כשירות רב תרבותית. .ה

 לזהות צרכים של קהילה. .ו

 לדעת לקבל ולתת משוב. .ז

 יעיל בהדרכה. לפתח יכולת לשימוש  .ח

 לדעת לסיים התערבויות הן ברמה הרגשית והן ברמה הקוגניטיבית. .ט

 

ה' או עפ"י המסוכם בין הסטודנטית לבין המדריכה. החלפה של ימי  -הימים המוקדשים ללימודי שדה הם ב' ו

מתאמת   הכשרה מעשית ו/או שינוי בהם ייעשו רק בסיכום עם המדריכות הפרטניות, בתיאום עם השירות ובאישור

לימודי שדה, כך שלא תהיה פגיעה בלקוחות ובמענה לדרישות האקדמיות. יובהר בזאת ששינוי יום ההכשרה 

מעשית אינו פוטר את הסטודנטית מהשתתפות מלאה בכל הפעילויות המשותפות שמקיים בית הספר לעבודה 

טית מגיעה להסכמה עם סוציאלית, שנקבעו ליום אשר נועד מלכתחילה להכשרה מעשית. במידה והסטודנ

המדריכה ועפ"י צרכי השירות שימי ההכשרה שלה יהיו שונים מהימים שנקבעו ע"י האוניברסיטה, על הסטודנטית 

 להודיע זאת בהקדם הן לקשרית והן למתאמת למודי שדה.
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. ובהתאם לצרכים המקצועיים כהשעות בשבוע אשר יתוכננו יחד עם המדרי  17לעבוד  ותעל הסטודנטי .1

השעות מוקדשות לעבודה ישירה עם  שעות בפועל ושעה של הדרכה קבוצתית במכללה(.  16 -ובר ב מד)

הפונים, המערכות, פרויקט קהילתי כולל עבודה אדמיניסטרטיבית שקשורה לטיפול בפונים ובפרויקט 

 והדרכה פרטנית וקבוצתית.

 .ימים( שלושהרותים מסוימים ניתנת גמישות לחלוקת ימי ההכשרה לי)בש

  

השתתפות  התנסות בקלט, הפעלת פרויקט קהילתי, ,פונים אינטנסיביים 4-5טפל ב ת יתכל סטודנט .2

 חמישה תיקי מעקב/שימור.בפעילויות של מערכת הסוכנות ו

  

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

יודגש בזאת  כה על הפונים הפרטניים והן על הפרויקט הקהילתי.ההדרכה שעתיים, הכוללות הן הדר 

הדו"חות התהליכיים, הדו"חות התמציתיים ודוחות על התערבות  את  המגיש השאינ יתשסטודנט

להמשיך   תרשאי הלקבל הדרכה, וללא הדרכה אינ תזכאי האינ –בכל שבוע לפני מועד ההדרכה  קהילתית

 .יתשל הסטודנט ה, לדיון על המשך לימודייתנות באופן מידי לקשרלפ כהבהתערבות. במצב זה על המדרי

 

  כה במועד שיקבע יחד עם המדרי לפני מועד ההדרכהלהגיש דו"חות למטרות הדרכה  יתעל הסטודנט .4

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

 קהילתית. הו"ת על העבודה הפרטנית ולמטרות הדרכה  .יש להגיש דוח

 
תבוא הודעה לקבוצות )על החלוקה בימי הלימודים במכללה. אחת לשבועיים תיערך הדרכה קבוצתית  .5

 נפרדת(.  

  

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

 .תיהקשרמומלץ להתייעץ באופן מידי עם 

 

   נוכחות בלימודי שדה  .7

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

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

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

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

היעדרות כאמור תתאפשר אך ורק במצבים של  .תהאישי כהלמדרי מידיש להודיע  היעדרות מלימודי שדהעל כל 

וחופשות  או להבדיל אירועים טרגיים במשפחה )רק במעגל הראשון( שיות(יחולי  , מילואים  ,שמחות  )א

על כל היעדרות מלימודי   .וחופשות חג לפי התקנון האוניברסיטאי(חופשת לידה האוניברסיטה ) שרות על ידיהמאו

(. נוסף לזאת, על הסטודנטית  חולי שדה יש להודיע מיד למדריכה ולקשרית, במייל )ובצירוף אישור, במקרה של

 היעדרות ובמצבה.  להיות בקשר טלפוני עם המדריכה בזמן היעדרותה ולעדכנה בשיחה בסיבת ה
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כל השלמה של הימים בלימודי שדה תיעשה בשיחה שתיזום הסטודנטית עם המדריכה ובתיאום עמה, מיד עם 

 חזרת הסטודנטית להכשרה ובהודעה לקשרית.

 שליםאין צורך לה ,פעמים בשנהארבע  עבור עלתשלא מהסיבות המפורטות לעיל  רות חד פעמיתבמקרים של היעד 

 .  כהלפי שיקול דעת המדרי יתה בצרכי לקוחות הארגון ובצרכי הלמידה של הסטודנטבמידה ואין פגיע 

ועל  כהדרייש צורך להשלים את ימי ההכשרה החסרים, בתיאום  עם המ  ,בכל מצב של היעדרות של פעמיים ברצף

 .   יתהקשריתואם עם שלמה פי צרכי הפונים והשירות  ,אופן הה

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

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

משך ההיעדרות   בהכשרה לפני ההיעדרות, יתשדה תקבל החלטה על פי  הערכת התפקוד של הסטודנט ללימודי

 האפשרות האישית והארגונית לאפשר השלמת תהליך למידה.  ועל פי ההצפוי

)ולא ששה שבועות כפי שזכאית בקורסים מסוימים לידה חופשת  לחודשבמהלך השנה זכאית  סטודנטית היולדת

על תאריך הלידה על הסטודנטית להודיע  אותה עליה להשלים עם שובה ללימודי שדה.הקורס(.  בתיאום עם מרצת

  למדריכה, לקשרית ולמתאמת ולתאם עמן את מועד ההשלמה. מיד לאחר הלידה

 

בלימודי שדה והיעדרות מובהר כי הדרכה קבוצתית הינה חלק ממכלול ההתנסויות  נוכחות בהדרכה קבוצתית

 ת  מלימודי השדה. רועד ממנה כמוה כהי

תתאפשר אך כאמור  תוהיעדר .המדריכה הקבוצתית-קשריתל מידיש להודיע  היעדרות מהדרכה קבוצתיתעל כל 

או להבדיל אירועים טרגיים במשפחה )רק במעגל הראשון(  שמחות  )אישיות( ,חופשת לידה של  חולי, במצבים ורק

והכל בתנאי  וחופשות חג לפי התקנון האוניברסיטאי(, ה,ידל וחופשות המאושרות על ידי האוניברסיטה  )חופשת

 על סיבת ההיעדרות.  די אישור מגורם מוסמך המע כהשיוצג בפני המדרי

במקרה של שלוש  .במשך כל השנה לפי הסיבות המפורטות לעיל פעמייםניתן להעדר  מהדרכה קבוצתית עד 

 ,הבת עבודה על נושא שנידון בעת היעדרותיכתר תתאפש (המחלאו ,אבל  חופשת לידההיעדרויות מוצדקות )

שלא  יתסטודנט נהלת היחידה ללימודי שדה.מוקשרית במטרה להשלים את החומר וזאת תוך שיקול דעת של ה

 וכל לעמוד בתנאי המעבר של לימודי השדה. תעמוד בקריטריונים הנ"ל לא ת

בקורסים מסוימים עות כפי שזכאית בוש שה)ולא שחופשת לידה  לחודשבמהלך השנה זכאית  סטודנטית היולדת

 .(בתיאום עם מרצת הקורס

 

  , כהגיש בקשה מנומקת למדרית ,במהלך השנה השל דהשהלהפסיק את לימודי  תהמבקש יתסטודנט .8

מבלי   כההפסקת לימודי השדה תתואם עם המדרי למנהלת היחידה ללימודי שדה ולראש תכנית ב"א.

לקבל אישור מהיחידה ללימודי שדה שאין קשיים ובעיות  תיטעל הסטודנ לפגוע בפונים ובפרויקט.

קבל אישור תי שמפורט באתר בית הספר( לאחר מכן פכהמצריכים דיון עם היועץ לענייני סטודנטים )

 .המראש תכנית הב"א על הפסקת לימודי

ה שלה נילחזור ללימודי שדה רק לאחר פ יתוכל הסטודנטת ,קשיים המצריכים דיוןאו במידה ויש בעיות 

 ודיון עם היועץ לענייני סטודנטים. 
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הסוציאלית בהתאם לכללי האתיקה   לגלות התנהגות ההולמת את מקצוע העבודה ותעל הסטודנטי .9

לפונים, להפנים את ערכי  ןלגלות רגישות ביחס ותעל עו"ס. עוד מצופה מן הסטודנטי והמשמעת החלים

 מוסר עבודה גבוה.   בות, אחריות ווימחהמקצוע ועקרונות התנהגות מקצועיים ולהפגין 

 ותמתאימ ןאינ ריכה הקבוצתיתדהמ, יתשרו/או הק תהאישי כהשעל פי חוות דעתם של המדרי ותסטודנטי

על ידי ראש  הזמנתולמקצוע העבודה הסוציאלית, עקב אחת מן הסיבות לעיל או עקב סיבות אחרות, 

וההחלטות שיתקבלו בהליך זה עלולות להביא   ם"תכנית הב"א להערכה במסגרת  "ייעוץ לענייני סטודנטי

 ת הספר לעבודה סוציאלית.  יבב ןלאלתר ואף להפסקת לימודיה ןלהפסקת לימודי השדה שלה

 

בכל אחד מהסמסטרים מצוינות בנהלי הבסיס המופיעים בטופס הערכת כל  יתהסטודנט תהמשימות אליהן מחויב

יתבצע הליך הערכת הסמסטר. להלן עיקר , אחרת לא הןב להכירן ולעמוד יתאחד מהסמסטרים. על הסטודנט

 :המשימות

 עד שעתיים  של הדרכה  פרטנית  המתייחסת הן לממד  וחצי השעכולל   ש"ש 16 – בשבוע  יומיים עבודה •

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

 .בילטיפול אינטנסי פונים 4-5בין  •

 . התערבות בפרויקט  קהילתי •

כולל חופשת סמסטר   - 'בבסמסטר  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   יהול תיק פרויקט קהילתי הכולל בתוכו את כלל העבודה והמסמכים של ההתערבות הקהילתיתנ •

 סיכום פרויקט. 

  ית, ישיבת צוות, ועדת החלטהבקורי ב  - ילויות(פע 3 לפחות) השתתפות בפעילויות מקצועיות נוספות •

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

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

   .הצגת הפרויקט הקהילתי בסיום השנה בפני הארגון •

 .פוסטרבאמצעות יום הבית ספרי  בת הפרויקט הקהילתי  הצג •

 

רו בלוח האינטרנטי שמחובר לדואר  ב עו מטעם היחידה ללימודי שדה במהלך השנה י  ותכל ההודעות לסטודנטי

 האלקטרוני.  

בשאלות , ספקות, התלבטויות או קשיים בהדרכה או בהתנסות בלימודי  שדה .  ותהסטודנטי ותלעיתים נתקל

לשיתוף והתייעצות.  מומלץ לא לדחות את הטיפול בקשיים.  יתלקשר מיד  ינה פנתאלו   ותי שסטודנטיחשוב ורצו

    .הקשיים להחריף והטיפול בהם מורכב ומסובך  םיככל שהזמן עובר עלול
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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, אקדמייםדים ההלימולבין שדה הלימודי  יןלתווך בתפקיד המתאמת 

את ו ותהמדריכאת , ותללוות את הקשריו ,ותלמקומות ההכשרה ולמדריכ ותהשדה, לשבץ את הסטודנטי

 רים בלימודי השדה.בכל ההיבטים הקשו תוהסטודנטי

   :בשנה לימודי שדה   מתאמת

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

 

 :ותקבוצתי ותמדריכ/ותקשרי

, ללוות את ותלקיים מפגשי מדריכ ,יתוהסטודנט כהשדה לבין המדרי היחידה ללימודילתווך בין  יתתפקיד הקשר

בהתמודדות עם  יתולסטודנט כהה, לסייע למדריבמקום ההכשר  יתוהסטודנט כהפגש עם המדריילה, כההמדרי 

, יתסטודנטל תאישי תציועליקטים שנדרשת בהם התערבות מצד היחידה ללימודי השדה, להוות סוגיות וקונפ

  .בוצתיתבהדרכה ק סטודנטיותקבוצת  ולהדריך

 קשריות 

 ch402610@gmail.com, דוא"ל: 8402610-054, נייד: חיה קוקיסגב'  •

 danlud7@gmail.com, דוא"ל:  052-4239522גב' דנית לודוויג, נייד:  •

 

 

 וים את תהליך ההדרכה מועדים להגשת הטפסים המלו

 

 את תהליך ההדרכה לאורך השנה :    םהמלווי  םהטפסי להלן תאריכי הגשת

ולהביאם  ולא מתוך התדריך למדריךביה"ס לעבודה סוציאלית  מאתרלהוריד  ותעל הסטודנטיאת הטפסים 

 . כהלמפגש ההדרכה בתאריך שנקבע עם  המדרי 

   דים .ופס בהתאם לשנת הלימומהאינטרנט את הט ותמוריד ןחשוב לוודא שהנכ

 ת הטפסים בתאריכים שנקבעו ולהגישם בהתאם לכתובת המתאימה.  שלשמור על הג ותמתבקש ןהנכ

אחד.  PDFץ לקוברוק סלהיות כל טופס על כל הטפסים שיוגשו לקשרית, יועברו אליה באמצעות כתובת המייל.  

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

 .באמצעות ווטסאפ

 

 ינק לרשימת הטפסים והערכות באתר : צ"ב לר

=5:field34&catid-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:ch402610@gmail.com
http://sw2.haifa.ac.il/he/field-study?id=18:2010-10-06-11-20-34&catid=5:field
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 שים למי מגי מועד הגשה  ה סוג הערכ

 יתגשה בעת ביקור הקשרהלשם  כהנשאר אצל המדרי 9.2011.111עד  ראשוניחוזה 

 בשירות.

 יתלקשר יתיימסר על ידי הסטודנט 16.12.2019עד  תכנית עבודה של פרויקט קהילתי

 יתלקשר יתיימסר על ידי הסטודנט 16.12.2019עד  אבחנה חינוכית 

 יתלקשר תיסטודנטיימסר על ידי ה 11.03.2020עד  רכת סמסטר א' הע

ועותק  כה, מקור למדרייתיימסר על ידי הסטודנט 20.04.2020עד  הערכת הסטודנט את ההדרכה 

 יתלקשר

 יתלקשריימסר על ידי הסטודנטית  02.07.2020עד  הערכת סמסטר ב' 

בקובץ  סיכום פרויקט קהילתי

 ."וורד" לפי ההנחיות באתר

רס "עבודה  בקו למרצה יתסר על ידי הסטודנטיימ 02.07.2020עד 

אמצעות ויוצג ביום הבית ספרי ב ,קהילתית ארגונית"

 .אשר יועלה לאתר ביה"ס ,פוסטר

 יתימולא על ידי הקשר 02.07.2020עד  הערכת הדרכה קבוצתית

הערכת הסטודנט את ההדרכה  

 הקבוצתית

 טית לקשריתיימסר על ידי הסטודנ .202002.07עד 

 

 .   יתקשר העתק בטרם מסירה ל הלהשאיר ביד תרכות מתבקשלהשאיר עותק של הע נתיי המעונ יתסטודנט

 השלים" בלימודי שדה . ציון כירות "ז , יימסר למית הקשר אחר קבלת כל הערכות הנ"ל ובדיקתם ע"י רק ל

 

 מקרים הבאים:החופשות בלימודי שדה מתקיימות בהתאם ללוח החופשות האוניברסיטאי פרט ל

 וםי ייםיתקיום לימודים קצר, עקב  ובצום עשרה בטבת בימי חנוכהטלו שעות הכשרה שהתבשל  ההשלמהשבוע ב

 .בתיאום עם המדריכה 07.02.19, שבטב ב"י עד , 2 .2.02, בשבט 'זאחד בין התאריכים הכשרה 

 הכול, יצוםיל בהמתקשה לתפקד כרג יתסטודנט  .13:30תתקיים הכשרה מעשית עד השעה  טבתה ברעש םבצו

 ובהתחשב בצרכי השירות. כהעם המדרי באותו שבוע, בתיאום לתאם יום הכשרה חלופי

. כה יום אחד בכל שבוע, לאורך כל החופשה, בתיאום מראש עם המדרי ותהסטודנטי ותעובד בחופשת הסמסטר

 נוספים.גם בימים  לעבוד יתנוספת, על הסטודנט תאם הטיפול בלקוחות או הפרויקט הקהילתי דורשים מעורבו

ותוך התייחסות לצרכי המטופלים  כהאום עם המדרים אחד, בתים הכשרה מעשית בת יותתקיי בחופשת הפסח

 רגון.אולצרכי ה

ו/או   יתקשרהתלבטות , קושי או שאלה שהיא ל ,לפנות בכל בעיה ןצוות היחידה ללימודי שדה  מזמין אתכ

 למתאמת לימודי השדה .

 

 ה,ים פורבברכת שנת למוד    

 ד"ר שרון נחמני      ב' מלכה רוזנבויםג

 מנהלת היחידה ללימודי שדה          לימודי שדה שנה ב'מתאמת        
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 ס"ד ב

 

 2020-9201"פ לוח שנת הלימודים תש 

 נשים -ת מבח"ר ותכני

 סמסטר חורף  -סמסטר א' 

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

 , יום חופשה..12.1929, א' טבת, תש"פ, ם ראשוןיו    וכה: חופשת חנ

חמישי, כ"ט בכסלו, עד יום , 22.12.19 כסלו,ד כ" ,מיום ראשון במהלך חנוכה,  קיצור יום לימודים בחנוכה והשלמתו: 

 .13:30הלימודים יסתיימו בשעה )כולל(,  26.12.19

טר סיום הסמס השיעורים שיוחסרו במהלך שעות אלו יתווספו בשבוע שלאחר 

 ( במקביל ללוח שנת הלימודים לגברים. 7.2.20ב שבט לי" 2.2.20ז' בשבט  )בין

 . 13:30הלימודים יסתיימו בשעה  ,7.1.20 תש"פ, י' טבת,, שלישייום                       : צום עשרה בטבת

, במהלך החנוכה: יום שישי, ה' בשבט, תש"פ לשיעורים שהתנהלו כסדרם סיום סמסטר א': 

31.1.20. 

 7.2.20י"ב שבט, תש"פ, , שישייום : י השלמהלשיעור

 21.2.20, עד יום שישי כ"ו שבט, תש"פ, 2.202.שבט, תש"פ,  ז' ,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':                       

 

 

 טר אביב סמס –' סמסטר ב 

 3.208.תש"פ,  אדר,  י"ב  יום ראשון,   דים: תחילת הלימו

 .לימודים אין – 9.3.20ש"פ, שני, י"ג אדר, תיום     תענית אסתר: 

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

 .4.2017., תש"פ, ניסן ג, כ"שישייום  , עד205.4.תש"פ,  ניסן, י"א, ראשוןמיום     חופשת פסח: 

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

 .18:00לימודים עד השעה  – 20.4.20תש"פ, י, כ"ו ניסן, שניום                     יום הזיכרון לשואה ולגבורה:ערב 

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

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

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

 .ודיםאין לימ - 12.5.20תש"פ,  אייר, , י"חישישליום                                                         ר:ל"ג בעומ

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

  .   3.7.20יום שישי, י"א תמוז, תש"פ,     סיום סמסטר' ב': 

 24.7.20 תש"פ, ,ג' באב, שישיעד יום , 5.7.20תש"פ, , י"ג תמוז, שוןראמיום   מועד א':  : מסטר ב'בחינות ס

 7.8.20 תש"פ, ,י"ז אב, שישי, עד יום 26.7.20תש"פ,  ,ה' באב, ראשוןמיום   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" "בראשון ימיום    בין הזמנים: חופשת 

 יתקיימו בחינות מועדי ב'.  7.8.20-2התאריכים  בין     

 



 
 

8 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
Faculty of Social Welfare & Health Sciences 

 בודה סוציאלית בית הספר לע
School of Social Work 

 חרדיות לים ו תכנית מבח"ר לחרד
 היחידה ללימודי שדה

 
 
 
 

 

 

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

  

לפני חופשת  נוסף ליום זה ביום א'יינתן יום לימודים  ,סטר ב'שלישי בסמ שימו לב, עקב מיעוט מופעים ביום •
 ם ביום זה יתקיימו במתכונת יום שלישי.הלימודי. 29.03.20הפסח בתאריך ד' בניסן, תש"פ 

 

 

 

 

 

 


