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 פ"א תש  תשריהנ

 2,020  אוקטובר

  

 פ"א תש , שנה ב'גברים סילבוס לימודי שדה

 

 ,יםיקר םסטודנטי

 

ומתווה ההכשרה להלן סילבוס לימודי שדה כללי    ,בשנת הלימודים תשפ"א  שדההבלימודי    םלקראת השתלבותכ

ות בהתאם משתנה  ,ת התו הסגולהקורונה והוראותחת מגבלות נגיף    ,המעשית בהתאם לניסיון של השנה החולפת

   .רשויותלהנחיית ה

 

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

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

 ההאוכלוסיי   מגוון  את  המייצגים  לפונים  אלית ציסו  עבודה  של   שירות  בפועל   נט הסטוד  מספק,  ההתנסות  בתהליך 

. שדה   ללימודי  היחידה  ידי-על  לכך  שהוסמך  מדריך  של  אינטנסיבית   בהדרכה  מלווה  הסטודנט  עבודת.  הנזקקת

  וב  , לתמוך ולאחרים  ולעצמ   מודעות  לפתח  ול   לעזור,  מקצועיות  מיומנויות  הסטודנט  את  ללמד:  הן  ההדרכה  מטרות

 . שמירה על הערכים והאתיקה המקצועייםת תוך זאל כ .ועבודת   תכואי על ולפקח 

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

 ומשבר.

 

 תוצאות הלמידה בשדה: 

 :היה מסוגלי  אנו מצפים כי הסטודנט  בסיום לימודי שדה בשנה זו

 רכי המקצוע והקוד האתי. ם לעבהתאת תיו השונו וי לפעול בהתערבו •

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

יחסי   של  העיקריים  והאפיונים  וההתנהגותיים  הרגשיים  דפוסיו  וסביבתו,  הפונה  מערכת  של  המרכזיים 

 יות. לממליות ובלתי פורהגומלין שלו עם מערכות פור 

 . עם מטרות ותוצאות מצופות ולהפעילה בהתערבויות בפרטים ובקהילותת התערבות וכנית  לפתח •

 .התנהגויותיו והכרה בכוחות ההתמודדות שלו  ,בעיבוד רגשותיו לסייע למערכת הפונה  •

 . להכיר ארגונים ושותפים לקידום זכויותיהם וצרכיהם של אוכלוסיות הפונים •

 .תרבותית לפתח כשירות רב •

 . ההילק שלכים רצלזהות  •

 . לקבל ולתת משוב עתלד •

 . לפתח יכולת לשימוש יעיל בהדרכה •

 הרגשית והן ברמה הקוגניטיבית. תערבויות הן ברמה האת הלדעת לסיים  •
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 . להכיר התערבויות של מקצוע העבודה הסוציאלית בעת משבר ולהתנסות בהן במידת הצורך •

 

 :ההכשרה להלן נוהלי

כשרה המעשית וההדרכה הפרטנית,  ההמתקיימות    וב רות  בשי  "ש ש  16ש"ש, בהן    17השדה כוללים  לימודי   .1

אשר יתוכננו יחד    השעותמתקיימת אחת לשבועיים במכללה(.  הושעה שבועית אחת של הדרכה קבוצתית )

ה המקצועייםו  ך מדריעם  לצרכים  המערכות,    ,בהתאם  הפונים,  עם  ישירה  לעבודה  פרויקט  המוקדשות 

   .ונים ובפרויקט והדרכה פרטנית וקבוצתיתול בפפ ישקשורה לט  תיכולל עבודה אדמיניסטרטיב ,קהילתיה

 . רביעיו שנימים  ם יהנ  ב'ת בשנה מעשיוקדשים להכשרה ההימים המ

 ימים(.   3 -)בשירותים מסוימים ניתנת גמישות לחלוקת ימי ההכשרה ל

ום עם  אתי, ברק בסיכום עם המדריכים הפרטניים  ו/או שינוי בהם ייעשוימי הכשרה מעשית  ה של  החלפ 

   .קדמיותדרישות האלובמענה  לקוחותכך שלא תהיה פגיעה ב ובאישור מתאמת לימודי שדה,  רותישה

יום   ששינוי  בזאת  פוטר  יובהר  אינו  מעשית  ההכשרה  הפעילויות    סטודנט את  בכל  מלאה  מהשתתפות 

 שית.  מערה  יים בית הספר לעבודה סוציאלית, שנקבעו ליום אשר נועד מלכתחילה להכשהמשותפות שמק

 

בי  דנטסטו  לכ .2 אינטנסיביים  4-5-טפל  השתתפות    ,פונים  קהילתי,  פרויקט  הפעלת  בקלט,  התנסות 

 ן התערבות בחירום עפ"י הצורך. בפעילויות של מערכת הסוכנות  וכ 

 יקטים קהילתיים. פרו  2-3 לפעי י פונים פרטניים, ו  2-ב לטפי  במסלול קהילתי סטודנט

 

בהדרכה   .3 ילוו  השדה  לשבוע,אחאישית  לימודי  מראש,    יםבמועד   ת  חיצוניותקבועים  הפרעות  משך    .ללא 

שעתיים על    ההדרכה  זוגית  להדרכה  נוספת  שעה  וחצי  פרטנית  הדרכה  וחצי  שעה  או  פרטנית,  הדרכה 

 . הקהילתי הפרויקט

 

למטרות הדרכה לפני מועד ההדרכה, על פי הנחיות לרישום המצויות באתר    להגיש דו"חות   דנטעל הסטו .4

הספר  ב לשונית  תחית  שד"לימות  ד "ריש  –ה"  די  להגיש  יש  הדרכה".  למטרות  העבודה  ום  על  הן  ו"חות 

ה  על העבודה  והן  בין  הפרטנית  בחוזה הראשוני  נקבעים  לכתיבת הדו"חות  הנהלים הקשורים  קהילתית. 

 )הנוסח מצוי גם הוא באתר(.  לסטודנט ךיהמדר

בזאת   התהליכי"הדואת    מגיש  ו שאינ  שסטודנטיודגש  על  "דוהוים  יתימצהתו"חות  דה  ם,יחות  חות 

  רשאי   ואינ וללא הדרכה    ,לקבל הדרכה  זכאי  ואינ  –כל שבוע לפני מועד ההדרכה  ב  יתקהילתההתערבות ה

 . של הסטודנט ו , לדיון על המשך לימודילקשרדי ימ  באופן ותפנ ל  ך. במצב זה על המדרילהמשיך בהתערבות

 

 : יכללו הכשרה המעשיתבסיס להתנאי  .5

אלישיהמ מהסמסט  בכל  הסטודנט   במחוי  הן מות  בנהאחד  מצוינות  הבסיסרים  בטופס    ,לי  המופיעים 

יתבצע הליך הערכת הסמסטר.  , אחרת לא הןב  ולעמוד ן להכיר הערכת כל אחד מהסמסטרים. על הסטודנט 

 :המשימות ילהלן עיקר 
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צי  ת וחנירטאו שעה וחצי הדרכה פ  שעתיים הדרכה פרטנית,לל  כו  ,ש"ש  16  –יומיים עבודה בשבוע   •

נוספ שע הקהילתי.  תה  הפרויקט  על  זוגית  על    להדרכה  תהיה  לא  הדרכה  לצורך  דוחות  כתיבת 

 חשבון שעות אלו .   

ב   • )  ,מטופלים לאורך השנה  4-5טיפול פרטני  דוחות תהליכיים  ו    12-15כולל הגשת  א',  בסמסטר 

 . בסמסטר ב'( 32-36-בסמסטר א',  ו 16-20בסמסטר ב'(,  הגשת דוחות תמציתיים ), 22-18

 , כתיבת הערכות וסיכום טיפול על כל הפונים. )שנתי( כניות עבודה שבועיותות  8-10צוע בי •

ארגוני • פרופיל  קהילתיקהילתי  כתיבת  לפרויקט  עבודה  תכנית  כתיבת  בפרויקט  ,  התערבות   ,

בהיקף   פ  60-80קהילתי/קבוצתי  תיק  וניהול  )שנתי(  מצשעות  הכנת  של רויקט,  מסכמת  גת 

הק יקרוהפ בפניוהצגת   יהילתט  השירות   ה  הקהילתי  הצג ו  צוות  הפרויקט  ספרי  בת  הבית  יום 

 . פוסטרבאמצעות 

 . וכתיבת הערכות וסיכום טיפול על כל לקוח שבטיפול  •

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

צוו,  החלטה מקצועישיבות  רב  ית  צשיי,  רפואי,  בות   צוות וות  צוות    בותשיי ביה"ס,    ישיבות 

 ות היגוי / משימה וכדו' . טיפול בתיקי שמור ומעקב,  השתתפות בצו , קלט,  יםטפל מו מדריכים 

עם  • מרחוק  קשר  על  שמירה  כולל  לדרישה,  בהתאם  השירות  של  החירום  בפעילות    השתתפות 

 לקוחות. 

 .ת(שעות שנתיו 44-56הדרכה פרטנית )בהיקף   •

 

   י שדהות בלימודכחנו .6

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

. אי נוכחות בכל או בחלק מימי העיון מסיבה לא  חלק מחובת הנוכחות של הסטודנטהשיעורים הרגילה, הם  

גם   שיטות  נקודות מציון    10עד    ו הורדה שליגרר   ,עוירהא רבע שעה ממועד  איחורים מעבר למאושרת, כמו 

  י"ע  סטודנט ינתן לי,  חריגים ביותרעדרות מהיום הבית ספרי, בשל מצבים  יה  אישור על   .התערבות שנה ב'

 ראש לימודי הב"א בלבד. 

מקרה של חולי(. נוסף  ב, במייל )ובצירוף אישור,  ולקשר  ך יש להודיע מיד למדרי  היעדרות מלימודי שדהעל כל  

הסטודנטאתלז על  המדרי  יות לה  ,  עם  טלפוני  היעדרות  ך בקשר  ההיעדרות    וולעדכנ  ובזמן  בסיבת  בשיחה 

, מיד  וובתיאום עמ  ךעם המדרי  יזום הסטודנט תיעשה בשיחה ש  כל השלמה של הימים בלימודי שדה .  וובמצב

 . להכשרה ובהודעה לקשר עם חזרת הסטודנט 

מור תתאפשר אך ורק במצבים של  ות כאהיעדר   .האישי  ךידרלמ  מידיש להודיע    רות מלימודי שדהעדהיעל כל  

מילואיםליחו הראשון(   ,שיות(י)א שמחות    ,,  במעגל  )רק  במשפחה  טרגיים  אירועים  להבדיל  וחופשות    או 

ידיהמאו על  )  שרות  חגחופשהאוניברסיטה  האוניברסיטאי(  ות  התקנון    המדריך   בפני   שיוצג  בתנאי  כלה  .לפי 

 .  רותההיעד סיבת  על המעיד  מוסמך מגורם אישור

היעדב של  לעיל    פעמית  חד   רות מקרים  המפורטות  עלתשלא  מהסיבות  בשנהארבע    עבור  צורך    , פעמים  אין 

ימי ההשלמה החסריםחזיר אלה ואין פגיע   ת    ודנטה בצרכי לקוחות הארגון ובצרכי הלמידה של הסטבמידה 

 .  ךדעת המדרי שיקוללפי 
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רצופות פעמיים  של  השלמ  היעדרות  מתא ה  מחייבת  המדריוהערכות  עם  בשיתוף  צרכי  ךימה  פי  על   ,

 .הלקוחות והשירות וביידוע הקשר

רך  מודי שדה לצותובא לדיון ביחידה ללי  )מכל סיבה שהיא(,ברצף    ימי הכשרה ארבעה    כל היעדרות מעל

  או הפסקת   ,במועד מאוחר יותר  ההשלמת   ,כשרה של הסטודנטחלטה לגבי האפשרות להמשך ההקבלת ה

ללימודיח ה  .לימודיו פי  תקב  שדה  י ידה  על  החלטה  הסטודנטל  של  התפקוד  לפני    הערכת  בהכשרה 

 למידה.  האפשרות האישית והארגונית לאפשר השלמת תהליך  ועל פי המשך ההיעדרות הצפוי  ההיעדרות,

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

 נים.נושא עם הפו ה ואיך  יעובד 

, ולדאוג לכך  הקשרליידע את  ועלי להיעדר מהעבודה ומההדרכה למעלה משבוע, ושעלי ךאם ידוע למדרי

 בתקופה זו.  ט טודנבאחריות להכשרת הס  יחליפושירות, ב שעו"ס אחר

   :הדרכה קבוצתיתבת נוכחו

מלימודי      תוה כהיעדרוכמ הדרכה קבוצתית הינה חלק ממכלול ההתנסויות בלימודי שדה והיעדרות ממנה  

 השדה.  

פשר  ת כאמור תתאדרו. היעהקבוצתי  ךהמדרי-לקשר  מיד יש להודיע    על כל היעדרות מהדרכה קבוצתית

להבדיל אירועים טרגיים במשפחה )רק במעגל  או    , )אישיות(, שמחות  מילואיםחולי,  במצבים של  אך ורק  

תקנון האוניברסיטאי(,  חג לפי ה  , וחופשותיםמילואהראשון( וחופשות המאושרות על ידי האוניברסיטה  )

 היעדרות.  ד על סיבת המעיאישור מגורם מוסמך ה הקבוצתי,  ךמדריה-קשרוהכל בתנאי שיוצג בפני ה

להעדר   קבוצתיניתן  עד  מהדרכה  של    פעמייםת  במקרה  לעיל.  המפורטות  הסיבות  לפי  השנה  כל  במשך 

( מוצדקות  היעדרויות  מחלה   ,אבל  ,מילואיםשלוש  כת(  או  שנידוןביתתאפשר  נושא  על  עבודה  בעת    ת 

ה.  ללימודי שד  נהלת היחידהומ  , במטרה להשלים את החומר וזאת תוך שיקול דעת של הקשרוהיעדרות

 עמוד בתנאי המעבר של לימודי השדה. וכל ל י ריטריונים הנ"ל לא עמוד בקישלא  סטודנט

 . החסר  םיושל כיצד ומ כיס ודנטסטוה  המדריך. הצו קבלת עם מראש הודעה מחייבת למילואים יציאה

 

 נגיף הקורונה  –במשבר בריאות  צבי חירום או סגרמ .7

 הכשרה בשעת חירום 

להיער • מההכש  למצב  ךיש  וחלק  יתכן  ) כי  מקוונת  בצורה  תתקיים  המעשית  מרחרה  וטיפול  וק(   סיוע 

 ו. ם אתגרים שלא תוכננואף התמודדות עהן מבחינת הדרישות והמשימות   ,לגמישות וותדרש

לד • )לג  אויש  המתאים  הציוד  מבחינת  המקוונות  לשיחות  מראש  מיקרופו התארגן  אוזניות(מצלמה,    , ן, 

)התלה מתאימה  תשתית  זום(,  תקין  מרחב  קנת  ליצירת  ולהיערך  טכנית  מבחינה  מיטבית  סביבה  לייצר 

 על סודיות.א הסחות וללא הפרעות. הסטודנט מתבקש שלא לחשוף מרחב פרטי ולהקפיד לל

  . טודנטהסירות בו מתנסה  בכפוף להנחיות הש יש לפעול    ,מגבלות אחרותאו יוטלו    גרס  ם יוכרזבהבמקרה   •

  להמשיך ולהגיע לשירות ולהתגייס למשימות הארגוניות   על הסטודנט  ,ותבמידה ותתאפשר ההגעה לשיר

 כולל משימות החירום שייקבעו .   ,השוטפות
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יתאפשר • לא  בהם  א  במקרים  פנים  הפופנל  מפגש  עם  במצב  בשל  ,םניים  החמרה  או  את  סגר  לקיים  יש   ,

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

 . ךעם המדרי

 הדרכה  בשעת חירום 

פנים, יש לקיים  של סגר או החמרה במצב הגעה לשירות ו/או הדרכה פנים אל במקרים בהם לא תתאפשר ב •

לשמור על    ( בצורה שבה ניתן לראות פנים. ישת )זום/ וואטצאפ וידאו/ סקייפונקו בצורה מ  כהאת ההדר

 הדרכה.  חות בדיקתם ועבודה עליהם ב "כולל הגשת דו ההדרכה כנדרש.רצף הדרכה אחת לשבוע ומשך 

  רק נוכחות עם  צעות זום.ההדרכה הקבוצתית למפגשים מקוונים באמבמקרה חירום או סגר יעברו מפגשי  •

פתומ במפגש.  ת  חה צלמה  נוכחות  תשתית  יחשב  יצירת  על  הקבוצתית  ההדרכה  במפגשי  גם  להקפיד  יש 

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

 בחירום  תהיעדרויו

וך  כולל הדרכות ת   ,ת מרחוקרה המעשילהמשיך את משימות ההכש  ועלי   ,לבידוד  נכנס  במצב בו סטודנט •

 כנה והתאמה למצב. ה

   שדה. נוכחות בלימודי – 6ין בסעיף ו ההתייחסות כפי שמצ ותחול עלי  ,חולה בקורונה במצב בו סטודנט •

ב  סטודנט • במ המוגדר  לחלות  סיכון  על מחלת יחלת הקורונה,  קבוצת  רלוונטי מרופא  כי    ,וציג אישור  ועל 

והיחידה ללימודי שדה. במקרים מעין    ךצג בפני המדרי אישור יוית. ההמעששרה  לעסוק בהכמ  א מנועוה

להכשרה מעשית מרחוק ו/או השלמת ההכשרה המעשית בחודשי הקיץ עד    בחן אפשרות הסטודנטיתאלו  

 ל להתחייב על אפשרויות אלו.  להיקף השעות הנדרש. לא נוכ

לסטודנט  • מרחוק  הכשרה  להבטיח  נוכל  לא  ממש  לצערנו,  ס  מצוי  ושפחת מישהו  שחש בקבוצת  או    יכון, 

 וכל לבחור לפצל את הלימודים.  י הסטודנט   ,כזה אך ללא סיכון רפואי ידוע. במצבחרדה, 

 

 לימודי שדה:  תהפסק .8

לימודי    המבקש  סטודנט • את  למדריי   ,השנה  במהלך  ושל  דהשהלהפסיק  מנומקת  בקשה    , ךגיש 

   .שדה ולראש תכנית ב"אלמנהלת היחידה ללימודי 

לקבל אישור    טעל הסטודנ  מבלי לפגוע בפונים ובפרויקט.  ך עם המדרי  מודי השדה תתואםהפסקת לי •

( סטודנטים  לענייני  היועץ  עם  דיון  המצריכים  ובעיות  קשיים  שאין  שדה  ללימודי  י  פ כ מהיחידה 

 . ות לימודיהב"א על הפסק  מראש תכניתקבל אישור ילאחר מכן  ר בית הספר( שמפורט באת

לימ  • בעיות, קשבמקרה של הפסקת  וסוגיות שהצריכו התערבות,  יודים עקב  לחזור    וכל הסטודנט יים 

 ודיון עם היועץ לענייני סטודנטים.   וודי השדה רק לאחר פניה מצדללימ 

 

 ועית:צה והתנהגות מקאתיק .9

הסטודנט • התנ   על  האתיקה  לגלות  לכללי  בהתאם  הסוציאלית  העבודה  מקצוע  את  ההולמת  הגות 

הע  על  ביחס  טודנטסמה  . מצופההסוציאלי  ובדוהמשמעת החלים  ורגישות    ו לגלות אחריות, הקשבה 
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ה לפונ  בו  בשירות  הצוות  ולאנשי  משוב וים,  עליץא  סודיות,    ו.  על  לשמור  המקצוע,  ערכי  את  להפנים 

 והה, וליישם את נורמות ההתנהגות המקצועית.  פעול מתוך עמדה מוסרית גבל

למקצוע    םמתאי  ואינ   בוצתיקה  ךרידהמ  -  הקשרו/או    ,האישי  ך שעל פי חוות דעתם של המדרי  טודנטס •

הסוצ ההעבודה  מן  אחת  עקב  אחרות,  יאלית,  סיבות  עקב  או  לעיל  תכנית    ןזמ ויסיבות  ראש  ידי  על 

במסגרתב"א  ה סטו  להערכה  לענייני  להביא    ם"דנטי"ייעוץ  עלולות  זה  בהליך  שיתקבלו  וההחלטות 

 סוציאלית.    ת הספר לעבודהיבב ואף להפסקת לימודי לאלתר ו  ו להפסקת לימודי השדה של

 

כל ההודעות לסטודנטים מטעם היחידה ללימודי שדה במהלך השנה יועברו בלוח האינטרנטי שמחובר   .10

 לדואר האלקטרוני. 

             

או בהתנסות בלימודי     לעיתים נתקלים הסטודנטים בשאלות, ספקות, התלבטויות או קשיים בהדרכה  .  11

מומלץ לא לדחות את הטיפול  לשיתוף והתייעצות.  קשרל  ד. חשוב ורצוי שסטודנטים אלו יפנו מישדה

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

 

 מערך הקשר עם השדה:  .12

שדה ללימודי  היחידה  של  ה  תפקידה  הנחיה,  ייעוץ,  למדריכ כווכוללת  וסיוע  בכל    םסטודנטיל ו  יםנה 

השירות בו    ומנהל  ך, המדרישדה. היחידה מקיימת קשר רצוף בין הסטודנט  י ד הנושאים הקשורים ללימו

,  ה קשרבבית הספר לעבודה סוציאלית. לצורך כך, מונ  וההנהלהמתקיימת ההכשרה, ובין צוות ההוראה  

הסטודנט   ותפקידר  שא נחשוולוודא שה   דה, בש  ו בהכשרת  ללוות את  הלימודיות    ף א  למגוון ההזדמנויות 

לצור ומייש  ופתחות התך  הנדרשות  למעשה  םהמקצועית,  הלכה  להנח  ,אותן  האתיקה  בהתאם  יות 

 .  א משולבו המקצועית ודרישות השירות בו ה

התלבטות   קושי,  בעיה,  שבכל  עוד,  לל  ךוהמדרי  הסטודנט   נים מוזמ   -נדגיש  היחידה  לצוות  די  ימולפנות 

 שדה, ונעשה, כמיטב יכולתנו, לסייע במציאת מענה הולם.

 מודי שדה: ילמנהלת היחידה ל

 sharon4f@netvision.net.ilד"ר שרון נחמני ,  דוא"ל:  

 מתאמת לימודי שדה: 

תפקיד המתאמת לתווך בין לימודי השדה לבין הלימודים האקדמיים במכללה, לאתר סוכנויות ומדריכים  

וללוות את הקשרייםלמקומות ההכשרה ולמדריכ  םבץ את הסטודנטילש  ללימודי השדה,   ים המדריכ,  ם, 

 י השדה. בכל ההיבטים הקשורים בלימוד םהסטודנטיו

 מתאמת לימודי שדה שנה ב: 

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

 : קבוצתי ךמדרי-קשר

,  ים, לקיים מפגשי מדריכוהסטודנט  ך לבין המדרי  ,תווך בין היחידה ללימודי שדהל מור  כא  תפקיד הקשר

המדללוות   המדריךריאת  עם  להיפגש  למדרי  טודנט והס  ך ,  לסייע  ההכשרה,    ולסטודנט  ךבמקום 

יוע  וקונפליקטים שנדרשת בהם התערבות מצד היחידה ללימודי השדה, להוות    ץ בהתמודדות עם סוגיות 

 בהדרכה קבוצתית.  ם, ולהדריך קבוצת סטודנטיטודנטלס אישי
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 ם:קשרי

 dotanle2013@gmail.comוא"ל: , ד052-22863631, נייד: מר דותן לוין

 gaminerm@gmail.com, דוא"ל:  7125396-052, נייד: משה גמינרמר 

 ת בקשר עם הקשר אליו שובץ.על כל סטודנט וכל מדריך להיו

 

 :מועדים להגשת הטפסים המלווים את תהליך ההדרכה  .13

 .  רך השנהלווים את תהליך ההדרכה לאוהמ ,םפסי להלן תאריכי הגשת הט

הטפסים   הסטודנטאת  מאתרלהור  על  של    יד  סוציאליתהאינטרנט  לעבודה  ה)  ביה"ס  מתוך  תדריך  "ולא 

לקשר  ."(למדריך שיוגשו  הטפסים  אליכל  יועברו  סרו  ו ,  להיות  טופס  כל  על  המייל.  כתובת  ק  באמצעות 

לא לפי סדר  לא קריא, הפוך,  דים, שנסרקו באופן  דפים בודקו כריתקבלו טפסים שנס לאד.  אח  PDF  לקובץ

בהתאם לשנת   הטופסמהאינטרנט את  יםמוריד כם חשוב לוודא שהנ  .פים, או שנשלחו באמצעות ווטסאפהד

הגשת    הקפידל  יםמתבקש  םהנכ.  הלימודים שנקבעו  ליעדם  הטפסיםעל  בהתאם   בתאריכים  ולהגישם 

המתאימה הטפסי  .לכתובת  הגשת  יעכב  אי  בזמן,  "השלים  ציון  מסויםקבלת  ובמקרים  יתכן    מים"  אף 

 .  לשנה ג' מעבר השיעכב את 

 : הספר  בית אתרב למצוא ניתן היחידה וטפסי נוסף מידע

study-http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/field 

שטרם עודכנו באתר    (הערכת סמסטר א+בו  חוזה ראשוני)  ערכה עדכנייםהטפסי    2  במצו",  םלתשומת לבכ •

 ל זו. " לשנה נטייםוווהינם רל

mailto:gaminerm@gmail.com
http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/field-study
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 ת הלימודים. ם וההערכות הנדרשים במהלך שנהגשת הטפסינים למצורף לוח הזמ

 למי מגישים  מועד הגשה הערכההסוג 

ראשוני הפורמט   –  חוזה  עפי 

לזמן מצו"בהחדש   עדכני   ,

 קורונה

 בשירות לשם הצגה בעת ביקור הקשר ךל המדרישמר אצי    02.11.20עד 

   הגשת מסמך פרופיל קהילתי

  

עד 

16.11.2020 

למדריי ב ךוגש  והתייחסות  אצל ו  הדרכהלבדיקה  ישמר 

 בשירות  לשם הצגה בעת ביקור הקשר ךהמדרי

של  תכנית פרויקט    עבודה 

 י קהילת 
 הסטודנט  י" ע ויישלח במייל לקשר PDFייסרק כקובץ  10.12.20 עד

 י הסטודנט " ע ויישלח במייל לקשר PDFייסרק כקובץ  10.12.20 עד אבחנה חינוכית 

א' סמסטר  תוספת +    הערכת 

 ו"ב מצנה עדכנית לזמן קורו
 י הסטודנט " ע ויישלח במייל לקשר PDFייסרק כקובץ    18.02.21עד   

הסטודנט ת א   הערכת 

 ההדרכה 
 17.03.21עד   

ויישלח    PDFייסרק כקובץ    העתק+    ך רילמד  רמסהמקור יי

 י הסטודנט " ע במייל לקשר

ב' סמסטר  תוספת +    הערכת 

 מצו"ב עדכנית לזמן קורונה 
 י הסטודנט " ע ויישלח במייל לקשר PDF ייסרק כקובץ 16.06.21עד   

הקהילתי הפרויקט  , סיכום 

"וורד"   ההנחיות   ע"פבקובץ 

 .באתר

 16.06.21עד   

קהילתית   קורסב  רצהמל  יוגש ייסרק ,  רגונית"א  "עבודה 

לקשר  PDFכקובץ   במייל  הסטודנט" ע  ויישלח    ויוצג   י 

 ובאתר בית הספר   במסגרת היום הבית ספריכפוסטר 

 16.06.21עד    צתית קבוה הדרכה ה הערכת 
כקובץ  ,  הקשר  י" ע  מולא י במייל    PDFייסרק  ויישלח 

 למתאמת 

הסטודנט את   יתהערכת 

 ת הקבוצתי ההדרכה  

 לקשר  טודנטהס  "ייימסר ע 16.06.21עד 

 

 .  קשרבטרם מסירה ל ,רכותהע כל אחת מהעותק של אצלם להשאיר  יםסטודנטעל ה

 השלים" בלימודי שדה . ציון כירות "ז, יימסר למהקשרי ם ע"קתובדיהערכות הנ"ל   אחר קבלת כלרק ל

 : החופשות בלימודי שדה .14

 מקרים הבאים: ל י שדה מתקיימות בהתאם ללוח החופשות האוניברסיטאי פרט החופשות בלימוד

הכשרה  חנוכה  בחופשת לצרכי    תתקיים  התייחסות  ותוך  המדריך  עם  בתיאום  אחד,  יום  בת  מעשית 

 ארגון. כי ה המטופלים ולצר

הסמסטר עם    יםודנט הסט  ים עובד  בחופשת  מראש  בתיאום  החופשה,  כל  לאורך  שבוע,  בכל  אחד  יום 

דורשים מעוךהמדרי הקהילתי  או הפרויקט  בלקוחות  על הסטודנטבר. אם הטיפול  נוספת,  גם    ות  לעבוד 

 בימים נוספים.

הפסחכל    לאורך המ  חופשת  עם  בתיאום  אחד,  יום  בת  מעשית  הכשרה  התייחסות    ךדריתתקיים  ותוך 

 לצרכי הארגון. לצרכי המטופלים ו
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 2020/2021לוח שנת הלימודים תשפ"א 

 גברים –כניות מבח"ר ו ת

 

 18.10.20, איום ראשון, ל' תשרי, תשפ" תחילת הלימודים: 

 . )כולל( 17.12.20 ,טבתב ב'חמישי, עד יום , 10.12.20 כסלו,ד כ" מיום חמישי, חופשת חנוכה: 

 אין לימודים  – 25.12.20א, "תשפיום שישי, י' טבת,  : בטבתצום עשרה 

     29.01.21א, "שבט, תשפ "זיום שישי, ט  סיום סמסטר א': 

  12.02.21א, ", עד יום שישי, ל' שבט, תשפ01.2131.א, "שבט, תשפ חי" ,מיום ראשון  מועד א': *בחינות סמסטר א': 

 02.2124.א, "אדר, תשפ י"ב, רביעיעד יום , .2114.02א, "מיום ראשון, ב' אדר, תשפ מועד ב':

 מבחנים( אין )ביום זה 25.02.21א, "חמישי, י"ג אדר, תשפיום  תענית אסתר: 

  .2.2128.אדר, תשפ"א,  ראשון ט"זעד יום  26.02.21א, "י"ד אדר, תשפ יששייום מ : )ושושן פורים(  חופשת פורים

  

  סמסטר אביב –סמסטר ב' 

 . 01.03.21א, "אדר, תשפ "זי ,שניום י ם: תחילת הלימודי

   ' בתאריך בבשל מיעוט מופעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתן יום לימודים נוסף ליום זה ביום  יום השלמה ליום ה':

 יום זה יילמד במתכונת יום חמישי – 22.03.21, תשפ"א ניסןב' ט

 . הלימודים  02.04.21א, "ניסן, תשפ שישי, כ'יום , עד 23.03.21א, "ניסן, תשפ י', שלישימיום  חופשת פסח: 

       04.04.21א ", כ"ב ניסן, תשפראשוןביום  יתחדשו

 ( 18:00שעה )הלימודים מסתיימים ב 07.04.21, א"שפתה ניסן, , כ"רביעייום  ולגבורה: ערב יום הזיכרון לשואה

 ( 18:00הלימודים מסתיימים בשעה )  13.04.21, א"תשפ' אייר, א שלישי,יום  : יום הזיכרון לחללי צה"ל  ברע

 אין לימודים.  - 21.04.14א, "' אייר, תשפב, רביעייום  :  יום הזיכרון לחללי צה"ל

    אין לימודים.  -  21.04.15א, "ר, תשפי' איג, חמישייום  חופשת יום העצמאות:

 אין לימודים.  - 29.04.21אייר, תשפ"א,   זי, י"חמישיום  בעומר:ל"ג 

 05.2117-16.ן, תשפ"א, סיו' ו שניא, עד יום "ה' בסיון, תשפ ,מיום ראשון                                          :שבועותחג החופשת 

 18.06.21א, "תמוז, תשפ 'יום שישי, ח  סיום סמסטר ב':

 09.07.21א, "וז, תשפט תמ, עד יום שישי, כ"20.06.21א, "מיום ראשון, י' תמוז , תשפ  מועד א':  סמסטר ב':*בחינות 

 23.07.21א, ", עד יום שישי, י"ד אב, תשפ11.07.21א, "מיום ראשון, ב' אב, תשפ מועד ב':

 . 18.07.21, ט' באב, 21627.0.בחינות בימי צום: י"ז בתמוז  ו לא יתקיימ

 . 09.08.21 ,"אי, א' באלול, תשפנ, עד יום ש19.07.21מיום שני י' באב, תשפ"א,  חופשת בין הזמנים: 

 יתקיימו בחינות מועדי ב'. 19-23.07.21 בין התאריכים 

 

 10.10.21יום ראשון, ד' חשון, תשפ"ב,             :"בפפתיחת שנת הלימודים תש

 

  לתאריכים המצויניםנות תיתכן גלישה מעבר יבמועדי הבח* 
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 יה ומשמעותית  יצוות היחידה ללימודי שדה מאחל לכם שנת לימודים פור

 ה,בברכ

 

 מלכה רוזנבוים           ,ד"ר שרון נחמני

 מתאמת לימודי שדה שנה ב'          מנהלת היחידה ללימודי שדה

 


