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 פ"א תש תשרי

 2,020  אוקטובר

  

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

 

 סטודנטיות יקרות,

 

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

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

   .רשויותלהנחיית ה

 

 עם  תערבותבה  מתודית-הרב  הגישה  פי  על  התנסות  יתלסטודנט  לאפשר  הינה  השדה  לימודי  של  העיקרית  המטרה

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

  מגוון  את  המייצגים   לפונים  סוציאלית   ה עבוד  של   שירות  בפועל  יתנט הסטוד  תמספק ,  ההתנסות  בתהליך 

 היחידה  ידי-על  לכך  כהשהוסמ  ,כהמדרי  של  אינטנסיבית  בהדרכה  מלווה  יתהסטודנט  עבודת.  הנזקקת  ההאוכלוסיי

 הלעצמ   מודעות  לפתחה  ל  לעזור,  מקצועיות  מיומנויות  יתהסטודנט  את  ללמד:  הן  ההדרכה  מטרות.  שדה  ללימודי

 . שמירה על הערכים והאתיקה המקצועייםת תוך כל זא .העבודת תכואי על  ולפקח הב , לתמוך ולאחרים

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

 ומשבר.

 

 תוצאות הלמידה בשדה: 

 : תהיה מסוגלת   יתאנו מצפים כי הסטודנט  בסיום לימודי שדה בשנה זו

 רכי המקצוע והקוד האתי. ם לעבהתאתיו השונות וי ורבלפעול בהתע •

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

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

 יות. למרפו מליות ובלתיהגומלין שלו עם מערכות פור 

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

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

 . להכיר ארגונים ושותפים לקידום זכויותיהם וצרכיהם של אוכלוסיות הפונים •

 .תתרבותי  לפתח כשירות רב •

 . של קהילהכים רצ לזהות •

 . לקבל ולתת משוב עתלד •

 . לפתח יכולת לשימוש יעיל בהדרכה •

 הרגשית והן ברמה הקוגניטיבית.הן ברמה  ,תערבויותהאת 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,  ש"ש בשירות בו מתקיימות הה  16ש"ש, בהן    17השדה כוללים  לימודי   .1

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

ה המקצועייםו  כהמדריעם  לצרכים  המערכות  בהתאם  הפונים,  עם  ישירה  לעבודה  פרויקט  הו  מוקדשות 

 ונים ובפרויקט והדרכה פרטנית וקבוצתית  שקשורה לטיפול בפ  ,תבייט ניסטרודה אדמי כולל עב  ,קהילתיה

 . חמישיו שני  מיםם יהנ  ב'ת בשנה מעשיוקדשים להכשרה ההימים המ

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

ום עם  תיא ב  , תוהפרטני  ות יכרק בסיכום עם המדר   ו/או שינוי בהם ייעשו ימי הכשרה מעשית  ה של  החלפ 

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

סטודנטית מהשתתפות מלאה בכל הפעילויות  את היובהר בזאת ששינוי יום ההכשרה מעשית אינו פוטר  

 רה מעשית.  כשלהעד מלכתחילה יים בית הספר לעבודה סוציאלית, שנקבעו ליום אשר נוהמשותפות שמק

 

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

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

 יקטים קהילתיים. פרו   2-3 ל פעיתפונים פרטניים, ו  2-ב לטפת  ת במסלול קהילתיסטודנטי

 

ה .3 ילוולימודי  במועדיםה  רכבהד  שדה  לשבוע,  מראש,    אישית אחת  חיצוניותקבועים  הפרעות  משך    .ללא 

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

 . הקהילתי הפרויקט

 

  תר רישום המצויות באלמטרות הדרכה לפני מועד ההדרכה, על פי הנחיות ל  ת להגיש דו"חותדנטיעל הסטו .4

שדה"  ב "לימודי  לשונית  תחת  הספר  ד   –ית  להגיש  יש  הדרכה".  למטרות  העבודה  "רישום  על  הן  ו"חות 

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

 ה לסטודנטית )הנוסח מצוי גם הוא באתר(. כיהמדר

והדו"חות  ם,  יחות התהליכי"והדאת    ה מגיש  ה שאינ  ית שסטודנטיודגש בזאת   על  "דוההתמציתיים  חות 

ה ההדרכה  ב  יתקהילתההתערבות  מועד  לפני  שבוע  הדרכה  תזכאי  אינה  –כל  הדרכה    ,לקבל  אינה  וללא 

  ה , לדיון על המשך לימודי לקשריתדי  ימ  באופן  ותפנל  הכ . במצב זה על המדרירשאית להמשיך בהתערבות

 . יתשל הסטודנט

 

 : יכללו יתעשמההכשרה בסיס לה איתנ .5

המופיעים בטופס    ,לי הבסיסרים מצוינות בנהאחד מהסמסט  בכל  יתהסטודנט   תבמות אליהן מחוישיהמ

הסטודנט על  מהסמסטרים.  אחד  כל  ולעמוד  יתהערכת  לא  הןב   להכירן  אחרת  הערכת  ,  הליך  יתבצע 

 :המשימות יהסמסטר. להלן עיקר 
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רטנית וחצי  או שעה וחצי הדרכה פ  ת,ניטר שעתיים הדרכה פלל  וכ  ,ש"ש  16  –יומיים עבודה בשבוע   •

נוספ  הקהילתי.שעה  הפרויקט  על  זוגית  להדרכה  על    ת  תהיה  לא  הדרכה  לצורך  דוחות  כתיבת 

 .   חשבון שעות אלו

-18בסמסטר א', ו    12-15מטופלים לאורך השנה כולל הגשת דוחות תהליכיים )  4-5טיפול פרטני ב   •

 בסמסטר ב'(.   32-36-בסמסטר א',  ו 16-20) םדוחות תמציתיי שתהגו בסמסטר ב'(  22

 , כתיבת הערכות וסיכום טיפול על כל הפונים.)שנתי( כניות עבודה שבועיותות 20ביצוע  •

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

)שנתי  60-80בהיקף    ,קהילתי/קבוצתי תיקשעות  וניהול  של  מצ ת  נכ הרויקט,  פ  (  מסכמת  גת 

הק הפ השירות   יהילתרויקט  צוות  בפני  הקהילתי  הצג ו  והצגתה  הפרויקט  ספרי  בת  הבית  יום 

 . פוסטרבאמצעות 

 כתיבת הערכות וסיכום טיפול על כל לקוח שבטיפולה.  •

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

מקצועווצ  תוב ישי,  החלטה רב  ישיבות  ת  ביה"ס,  צי,  צוות  ישיבות  רפואי,  צוות    בותשיי וות 

 ות היגוי / משימה וכדו' . מור ומעקב,  השתתפות בצויטיפול בתיקי ש, קלט,  יםטפל מו מדריכים 

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

 ות. לקוח 

 שעות שנתיות(. 44-56  קףיהב הדרכה פרטנית ) •

 

   ות בלימודי שדהכחנו .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  תחלק מחובת הנוכחות של הסטודנטיהשיעורים הרגילה, הם  

שיטות  נקודות מציון    10ו הורדה של עד  יגרר וע,  ירהארבע שעה ממועד  ל  ברעמשרת, כמו גם  איחורים  לא מאו

  י"עסטודנטית ינתן לי, חריגים ביותר עדרות מהיום הבית ספרי, בשל מצבים יה  אישור על  .התערבות שנה ב'

 ראש לימודי הב"א בלבד. 

מקרה  ב,  ורש יאולקשרית, במייל )ובצירוף  ת  טניהפריש להודיע מיד למדריכה    היעדרות מלימודי שדהעל כל  

היעדרות בזמן  המדריכה  עם  טלפוני  בקשר  להיות  הסטודנטית  על  לזאת,  נוסף  חולי(.  בשיחה  של  ולעדכנה  ה 

ובמצבה.   ההיעדרות  שדה בסיבת  בלימודי  הימים  של  השלמה  עם    כל  הסטודנטית  שתיזום  בשיחה  תיעשה 

 נטית להכשרה ובהודעה לקשרית. המדריכה ובתיאום עמה, מיד עם חזרת הסטוד

היעדרות כאמור תתאפשר אך ורק במצבים    . תהאישי  כהלמדרי  מיד יש להודיע    רות מלימודי שדהעדהיל  כ  לע

שרות  וחופשות המאו  או להבדיל אירועים טרגיים במשפחה )רק במעגל הראשון(  , שיות(ישמחות  )א  ,ילחושל  

ידי )  על  לידה  האוניברסיטה  חג וחופשחופשת  הלפ   ות  האוניברסיטי    בפני   שיוצג  י נאת ב  כלהו  .(יאתקנון 

 . ההיעדרות סיבת על המעיד  מוסמך מגורם אישור כההמדרי

לעיל  פעמית  חד  רותמקרים של היעדב עלת שלא    ,מהסיבות המפורטות  בשנהארבע    עבור  צורך    ,פעמים  אין 

אלה החסריםחזיר  ההשלמה  ימי  פגיע  ,ת  ואין  ובצרבמידה  הארגון  לקוחות  בצרכי  של  ה  הלמידה  כי 

 .  כהדעת המדרי לשיקוי לפ ,תיודנטהסט
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רצופות פעמיים  של  המדרי  היעדרות  עם  בשיתוף  מתאימה  והערכות  השלמה  צרכי  כהמחייבת  פי  על   ,

 . הלקוחות והשירות וביידוע הקשרית

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

להה   קבלת האפשרות  לגבי  הס  כשרה ההך  שמחלטה  או    , יתטודנטשל  יותר  מאוחר  במועד  השלמתה 

היח  ללימודי הפסקתה.  פי  תקב  שדה  ידה  על  החלטה  הסטודנטל  של  התפקוד  לפני    יתהערכת  בהכשרה 

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

זכאית    לדתהיו  נטיתסטוד כפי שזכאית בקורסים  לידה    ת חופש  שודחל במהלך השנה  )ולא ששה שבועות 

מרצתיאובת  ,מסוימים עם  זה  להשלים    הסטודנטית  לע  רס(.והק  ם  שנה"לבקיץ חודש  בתום  על  .  , 

  תב כבעמן    למדריכה, לקשרית ולמתאמת ולתאם  לאחר הלידה   מיד על תאריך הלידה  הסטודנטית להודיע  

ה סטודנטי  ההשלמה.של  המדויק    מועדהאת   לנ ייונעמת  לאזור  חת  שבועיים  המעשית  מועד  להכשרה  חר 

ולא חודש כ  תודיעכאמור,    הלידה  ולמתאמת ך  על  יאוחר מכך.   למדריכה, לקשרית  ולא  ליום הלידה    עד 

מראש,   זאת  תתאם  שלא  בתום  סטודנטית  נוסף  חודש  להשלים  שבכוונתה  הדבר  בהר  ומ שנה"ל.  פירוש 

מתאמת. במקרה  הוועדכון הקשרית    דריכהמעם הם  אויתם תתבצע רק לאחר  בועיי אחר שה לחזרבזאת, ש

 . ופשת לידה, כבר בתום שבועיים של חתשבועיות בשירושעות   16עבוד ת כזה, הסטודנטית 

הקשרית, ולדאוג  עליה ליידע את  אם ידוע למדריכה שעליה להיעדר מהעבודה ומההדרכה למעלה משבוע,

 קופה זו. תבטית דנ טוסהחריות להכשרת  חליפה באשירות, תלכך שעו"ס אחרת ב

   :הדרכה קבוצתיתבת נוכחו

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

 השדה.  

קבוצתית מהדרכה  היעדרות  כל  להודיע    על  היע-לקשרית  מידיש  הקבוצתית.  כאמור  דרוהמדריכה  ת 

להבדיל אירועים טרגיים במשפחה  או  ,)אישיות( שמחותידה, ל  שת פוחולי, חבמצבים של ק פשר אך ורתתא

ידי האוניברסיטה   על  וחופשות המאושרות  במעגל הראשון(  לפי התקנון  )רק  חג  וחופשות  לידה,  )חופשת 

ד על  מעיאישור מגורם מוסמך ה  הקבוצתית,  מדריכהה-קשריתהאוניברסיטאי(, והכל בתנאי שיוצג בפני ה

 היעדרות.  הסיבת 

להעדר   עד  תיוצב קהדרכה  מניתן  של    פעמייםת  במקרה  לעיל.  המפורטות  הסיבות  לפי  השנה  כל  במשך 

לידה )חופשת  מוצדקות  היעדרויות  בעת    , שלוש  שנידון  נושא  על  עבודה  כתיבת  או מחלה( תתאפשר  אבל 

ה.  ללימודי שד יחידה נהלת ה ומ  היעדרותה, במטרה להשלים את החומר וזאת תוך שיקול דעת של הקשרית 

 עמוד בתנאי המעבר של לימודי השדה.  הנ"ל לא תוכל לונים ריטריבק ד ומשלא תעסטודנטית 

 

 נגיף הקורונה  –במשבר בריאות  צבי חירום או סגרמ .7

 הכשרה בשעת חירום 

ל • ית  בצמל  ךעריהיש  וחכי  מההכשכן  ) לק  מקוונת  בצורה  תתקיים  המעשית  מרחרה  וטיפול  וק(   סיוע 

 ם אתגרים שלא תוכננו. ות  הן מבחינת הדרישות והמשימות  ואף התמודדות עמישלג וותדרש

• ( המתאים  הציוד  מבחינת  המקוונות  לשיחות  מראש  להתארגן  לדאוג  מיקרופויש  אוזניות(  מצלמה,  ן, 

תשתילה זהת)   הממתאי  תתקין  מרחב  ום(,  קנת  ליצירת  ולהיערך  טכנית  מבחינה  מיטבית  סביבה  לייצר 

 על סודיות. שלא לחשוף מרחב פרטי ולהקפיד  תמתבקש יתפרעות. הסטודנטא הסחות וללא הלל
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סגר  יםבמקר • יוכרז  אחרות  ,בהם  מגבלות  יוטלו  לפעול    ,או  השיש  להנחיות  מתנסה  בכפוף  בו  ירות 

ותת  .יתטודנטהס ההגעשפא במידה  ולהתגייס    יתהסטודנטל  ע   ,ותיר לש  הר  לשירות  ולהגיע  להמשיך 

 .  כולל משימות החירום שייקבעו ,השוטפות למשימות הארגוניות

יתאפשר   • לא  בהם  הפוניםבמקרים  עם  פנים  אל  פנים  במצב  בשל  ,מפגש  החמרה  או  את  סגר  לקיים  יש   ,

כל זאת בתיאום  .  פנים  ותראל  ה ניתןשב  בצורה  , וידאו/ סקייפ(  הפגישות בצורה מקוונת )זום/ וואטצאפ

 ה.כ עם המדרי

 הדרכה  בשעת חירום 

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

  ניתן לראות פנים. ישיהיה  בצורה שבה    ,)זום/ וואטצאפ וידאו/ סקייפ(  ןמקוו  אופןלקיים את ההדרכה ב

בדיקתם ועבודה עליהם    ,חות"כולל הגשת דו   ,רשה כנדההדרכך  משו  לשבוע  ת חא לשמור על רצף הדרכה  

 הדרכה.  ב

רק נוכחות עם   צעות זום.ההדרכה הקבוצתית למפגשים מקוונים באמם או סגר יעברו מפגשי חירו במקרה •

נוכחות במפגש. יש להקפיד גם במפגשי ההדרכה הקבוצתית על יצירת תשתית  כמצלמה פתוחה תיחשב  

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

 רום בחי תהיעדרויו

  ,כולל הדרכות  ,ת מרחוקרה המעשילהמשיך את משימות ההכש  העלי   ,לבידוד  ת נכנס  יתבמצב בו סטודנט  •

 תוך הכנה והתאמה למצב. 

   לימודי שדה.נוכחות ב   – 6ין בסעיף וה ההתייחסות כפי שמצתחול עלי ,חולה בקורונה ית במצב בו סטודנט •

ועל    ה,ציג אישור רלוונטי מרופא על מחלת תורונה,  חלת הק קבוצת סיכון לחלות במב  תית  המוגדרסטודנט  •

ה והיחידה ללימודי שדה. במקרים  כית. האישור יוצג בפני המדריש המעשרה  לעסוק בהכ מ  ה א מנועי כי ה

אלו   אפשרות  ית מעין  המעשית    ית הסטודנטעבור  בחן  ההכשרה  השלמת  ו/או  מרחוק  מעשית  להכשרה 

 להתחייב על אפשרויות אלו.    לבחודשי הקיץ עד להיקף השעות הנדרש. לא נוכ

שפחתה מצוי בקבוצת סיכון, או שחשה  ממישהו מלצערנו, לא נוכל להבטיח הכשרה מרחוק לסטודנטית ש •

 תוכל לבחור לפצל את הלימודים.    ,כזה אך ללא סיכון רפואי ידוע. במצבחרדה, 

 

 לימודי שדה:  תהפסק .8

  ,כהגיש בקשה מנומקת למדרית  , ההשנ  במהלך  ה של  דה שהלהפסיק את לימודי    תהמבקש  יתסטודנט  •

   .שדה ולראש תכנית ב"אלמנהלת היחידה ללימודי 

ל  • המדרייהפסקת  עם  תתואם  השדה  ובפרויקט.  כהמודי  בפונים  לפגוע  הסטודנ  מבלי  לקבל    תיט על 

י  פ כאישור מהיחידה ללימודי שדה שאין קשיים ובעיות המצריכים דיון עם היועץ לענייני סטודנטים )

 . הת לימודיהב"א על הפסק  מראש תכניתקבל אישור תלאחר מכן   .ית הספר(ר ב שמפורט באת

לי • הפסקת  של  הסטודנטית  מ במקרה  תוכל  התערבות,  שהצריכו  וסוגיות  קשיים  בעיות,  עקב  ודים 

 ודי השדה רק לאחר פניה מצדה ודיון עם היועץ לענייני סטודנטים.  לחזור ללימ 
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 ועית:צה והתנהגות מקאתיק .9

לג • הסטודנטית  התנ על  האתיקה  לות  לכללי  בהתאם  הסוציאלית  העבודה  מקצוע  את  ההולמת  הגות 

ה על  החלים  מצופה ע והמשמעת  הסוציאלית.  ורגישות    ובדת  הקשבה  אחריות,  לגלות  מהסטודנטית 

ים, ולאנשי הצוות בשירות בו היא משובצת. עליה להפנים את ערכי המקצוע, לשמור על  ביחסה לפונ

 והה, וליישם את נורמות ההתנהגות המקצועית. סרית גבפעול מתוך עמדה מוסודיות, ל

המדר  תטודנטיס • של  דעתם  חוות  פי  הקבוצתיתדהמ-יתשר הק  ו/או,  תהאישי   כהישעל    ה אינ   ריכה 

על    ן זמתוסיבות לעיל או עקב סיבות אחרות,  יאלית, עקב אחת מן הלמקצוע העבודה הסוצ  ה מתאימ

ה תכנית  לעני   להערכה במסגרתב"א  ידי ראש  זה    ם"דנטייני סטו"ייעוץ  בהליך  וההחלטות שיתקבלו 

שלה השדה  לימודי  להפסקת  להביא  לימודיהו לאלתר    עלולות  להפסקת  לעבודה י בב  אף  הספר    ת 

 סוציאלית.   

 

שמחובר   ,מטעם היחידה ללימודי שדה במהלך השנה יועברו בלוח האינטרנטי ותכל ההודעות לסטודנטי  .10

 לדואר האלקטרוני. 

             

או בהתנסות בלימודי    ,בשאלות, ספקות, התלבטויות או קשיים בהדרכה ותהסטודנטי   ותתים נתקללעי  .  11

מומלץ לא לדחות את  לשיתוף והתייעצות.   קשריתמיד ל ינהפנ תאלו  ות. חשוב ורצוי שסטודנטי דהש

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

 

 ערך הקשר עם השדה: מ .12

שדה ללימודי  היחידה  של  ה  תפקידה  הנחיה,  ייעוץ,  למדר כוו כוללת  וסיוע  בכל  נה  וסטודנטיות  יכות 

ומנהל  המדריכה  הסטודנטית,  בין  רצוף  קשר  מקיימת  היחידה  שדה.  ללימודי  הקשורים  ת  הנושאים 

ציאלית. לצורך כך,  בבית הספר לעבודה סו  הנהלההשירות בו מתקיימת ההכשרה, ובין צוות ההוראה וה

קשרית,   בשר  שאמונתה  בהכשרתה  הסטודנטית  את  ללוות  שה  דה,תפקידה  למגוון  יא  ולוודא  נחשפת 

ומיישמת אותן הלכה למעשה בהתאם   ההזדמנויות הלימודיות הנדרשות לצורך התפתחותה המקצועית, 

 יות האתיקה המקצועית ודרישות השירות בו היא משולבת.  להנח 

ב  שבכל  עוד,  התלבטות  נדגיש  קושי,  היחידה    -עיה,  לצוות  לפנות  והמדריכות  הסטודנטיות  מוזמנות 

 , כמיטב יכולתנו, לסייע במציאת מענה הולם. עשהדי שדה, ונ ימולל

 מנהלת היחידה ללימודי שדה: 

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

 מתאמת לימודי שדה: 

  ות שדה לבין הלימודים האקדמיים במכללה, לאתר סוכנויות ומדריכ תפקיד המתאמת לתווך בין לימודי ה

הסטולש  שדה,ללימודי   את  למקומות  נט דבץ  ולמדריכותיות  הקשריות,  הכשרה  את  המדריכות    וללוות 

 י השדה. הסטודנטיות בכל ההיבטים הקשורים בלימודו

 מתאמת לימודי שדה שנה ב: 

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



 
 

7 

 

 ה למדעי הרווחה והבריאות   הפקולט 
Faculty of Social Welfare & Health Sciences 

 בודה סוציאלית בית הספר לע
School of Social Work 

 חרדיות לים ותכנית מבח"ר לחרד
 שדה ה ללימודי  היחיד

 
 
 
 

 

 

 ת: מדריכה קבוצתי-קשרית

הקשר הלכאמור  ית  תפקיד  בין  מפגשי  ללדה  יחיתווך  לקיים  והסטודנטית,  המדריכה  לבין  שדה  ימודי 

והס המדריכה  עם  להיפגש  המדריכה,  את  ללוות  למדריכה  מדריכות,  לסייע  ההכשרה,  במקום  טודנטית 

ליקטים שנדרשת בהם התערבות מצד היחידה ללימודי השדה,  ולסטודנטית בהתמודדות עם סוגיות וקונפ 

 בוצת סטודנטיות בהדרכה קבוצתית.  ק ריךלהדטודנטית, ות לסלהוות יועצת אישי

 שנה ב':  קשריות

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

 limudey.sade.3@gmail.com, דוא"ל:  4239522-052גב' דנית לודוויג, נייד: 

 . צהשוב האלי ית ת בקשר עם הקשרלהיו כהוכל מדרי יתעל כל סטודנט

 

 :מועדים להגשת הטפסים המלווים את תהליך ההדרכה  .13

 .  רך השנהיך ההדרכה לאותהל את המלווים  םפסי להלן תאריכי הגשת הט

לעבודה סוציאליתהאינטרנט של    תריד מאלהור  יתעל הסטודנטאת הטפסים   תדריך  "ולא מתוך ה)  ביה"ס 

 . "(למדריך

  PDF ק לקובץ כל הטפסים שיוגשו לקשרית, יועברו אליה באמצעות כתובת המייל. על כל טופס להיות סרו

שנס לאד.  אח כריתקבלו טפסים  בודדיקו  באופן  שנסם,  דפים  הפוך,  רקו  הדלא קריא,  לפי סדר  או  לא  פים, 

 .   בהתאם לשנת הלימודים הטופסמהאינטרנט את  ות מוריד ןחשוב לוודא שהנכ   .מצעות ווטסאפשנשלחו בא

ולהגישם בהתאם לכתובת   בתאריכים שנקבעו ליעדם הטפסיםעל הגשת  הקפידל ותמתבקש ןהנכ

 . המעבר לשנה ג'  .המתאימה

 : הספר  בית באתר 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)  ייםדכנה ע ערכטפסי ה  2  במצו"לתשומת לבכן,   •

 ל זו. " לשנה נטייםוווהינם רל

mailto:limudey.sade.3@gmail.com
http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/field-study
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 ת הלימודים. הלך שנם וההערכות הנדרשים בממצורף לוח הזמנים להגשת הטפסי

 למי מגישים  מועד הגשה הערכההסוג 

ראשוני הפורמט   –  חוזה  עפי 

תוספת מצו"בהחדש   כולל   ,

 לזמן קורונה

   02.11.20עד 
אצי  המדרישמר  הקשרית  גה  הצ  לשם  כהל  ביקור  בעת 

 בשירות 

   הגשת מסמך פרופיל קהילתי

  

עד 

16.11.2020 

למדריי בהדרכה כה וגש  והתייחסות  אצל יו  לבדיקה  שמר 

 המדריכה לשם הצגה בעת ביקור הקשרית בשירות 

של  תכנית פרויקט    עבודה 

 י קהילת 
 הסטודנטיתי  "ויישלח במייל לקשרית ע PDFייסרק כקובץ  10.12.20 עד

 י הסטודנטית"ויישלח במייל לקשרית ע PDFייסרק כקובץ  10.12.20 עד נוכית חי   נהחאב

א' סמסטר  תוספת +    הערכת 

 מצו"ב ורונה עדכנית לזמן ק
 ויישלח במייל לקשרית עי הסטודנטית PDFייסרק כקובץ    18.02.21עד   

הסטודנט ת א   יתהערכת 

 ההדרכה 
 17.03.21עד   

ויישלח    PDFקובץ  ק כסרייק  העתה +  כ רילמד  רמסהמקור יי 

 י הסטודנטית "במייל לקשרית ע

ב' סמסטר  תוספת +    הערכת 

 מצו"ב עדכנית לזמן קורונה 
 י הסטודנטית "ויישלח במייל לקשרית ע PDFייסרק כקובץ  16.06.21עד   

הקהילתי הפרויקט  , סיכום 

"וורד"   ההנחיות   ע"פבקובץ 

 .באתר

 16.06.21עד   

אלתיהיקדה  "עבו  קורסב  רצהמל  יוגש ייסרק ,  רגונית"ת 

ע  PDFכקובץ   לקשרית  במייל  הסטודנטית" ויישלח    ויוצג  י 

 ת הספר ובאתר בי  במסגרת היום הבית ספריכפוסטר 

 16.06.21עד    קבוצתית ה הדרכה ה הערכת 
כקובץ  הקשרית,    י"ע   מולאי במייל    PDFייסרק  ויישלח 

 למתאמת 

הסטודנט את   יתהערכת 

 ת הקבוצתי ההדרכה  

 טית לקשרית הסטודנ  "יע  מסריי 16.06.21עד 

 

 .  יתקשרבטרם מסירה ל ,רכותהע כל אחת מהעותק של  ןאצללהשאיר  יותסטודנטעל ה

 השלים" בלימודי שדה .ציון כירות "ז, יימסר למיתהקשר י ם ע"הערכות הנ"ל ובדיקת  בלת כלאחר קרק ל

 

 

 : החופשות בלימודי שדה .14

 ם ללוח החופשות האוניברסיטאי פרט למקרים הבאים: התאב תימוי שדה מתקיהחופשות בלימוד

הסמסטר בתיאוםהסטעובדות    בחופשת  החופשה,  כל  לאורך  שבוע,  בכל  אחד  יום  עם    ודנטיות  מראש 

דורשים מעו נוספת, על הסטודנטית לעבוד  המדריכה. אם הטיפול בלקוחות או הפרויקט הקהילתי  רבות 

 גם בימים נוספים. 

התייחסות  תקית   חהפסחופשת  כל    לאורך ותוך  המדריכה  עם  בתיאום  יום אחד,  בת  הכשרה מעשית  ים 

 לצרכי הארגון. לצרכי המטופלים ו
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 בס"ד

 2020/2021לוח שנת הלימודים תשפ"א 

 נשים  –תכניות מבח"ר 

 

 18.10.20יום ראשון, ל' תשרי, תשפ"א,  תחילת הלימודים: 

 , יום חופשה. 13.12.20א, "יום ראשון, כ"ז כסלו, תשפ חופשת חנוכה: 

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

 . 13:30הלימודים יסתיימו בשעה 

 13:30הלימודים מתקיימים כרגיל עד השעה  – 25.12.20א, "יום שישי, י' טבת, תשפ צום עשרה בטבת: 

    22.01.21א, "יום שישי, ט' שבט, תשפ  סיום סמסטר א': 

א, ", עד יום שישי, ל' שבט, תשפ24.01.21א, "מיום ראשון, י"א שבט, תשפ  מועד א': *בחינות סמסטר א': 

12.02.21  

 02.2124.א, "אדר, תשפ י"ב, רביעי, עד יום 14.02.21א, "מיום ראשון, ב' אדר, תשפ מועד ב':

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

  .28.2.21עד יום ראשון ט"ז אדר, תשפ"א,  26.02.21א, "י"ד אדר, תשפ שישייום מ : )ושושן פורים(  חופשת פורים

  

  סמסטר אביב –סמסטר ב' 

 . 01.03.21א, "אדר, תשפ י"ז ,שנייום  תחילת הלימודים: 

. הלימודים  02.04.21א, "ניסן, תשפ שישי, כ', עד יום 22.03.21א, "ניסן, תשפ' ט, שנימיום  חופשת פסח: 

      21.04.05א "ניסן, תשפ ג, כ"שניביום  יתחדשו

 . 18:00לימודים עד השעה  – 07.04.21,  "אפתשניסן,  ה, כ"רביעייום   ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:                     

 . 18:00לימודים עד השעה  -  21.04.13, "אפתש ' אייר,א, שלישייום                            ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל:  

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

 אין לימודים.  -  21.04.15א, "' אייר, תשפג, חמישייום  חופשת יום העצמאות:

 אין לימודים.  - 30.04.21יום שישי, י"ח אייר, תשפ"א,  ל"ג בעומר:

 05.2117-16.ן, תשפ"א, סיו' ו ינא, עד יום ש"מיום ראשון ה' בסיון, תשפ                                          :חופשת חג השבועות

 06.2120.א, "' תמוז, תשפי ראשון,יום   סיום סמסטר ב':

 07.2111.א, ", תשפב' באב, ראשון, עד יום 06.2121.א, "תמוז ,תשפ "א, ישנימיום   מועד א':  *בחינות סמסטר ב':

 07.2125.א, "אב, תשפ ראשון, ט"ז, עד יום 07.2112.א, "' אב, תשפג, שנימיום  מועד ב':

 . 18.07.21, ט' באב, 27.06.21בחינות בימי צום: י"ז בתמוז  ו לא יתקיימ

 . 09.08.21, עד יום שני, א' באלול, תשפ"א, 19.07.21מיום שני י' באב, תשפ"א,  הזמנים: חופשת בין 

 יתקיימו בחינות מועדי ב'. 07.2125-19.בין התאריכים  

 21.10.10יום ראשון, ד' חשון, תשפ"ב,                :"בפפתיחת שנת הלימודים תש

 

  לתאריכים המצויניםבמועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר * 
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 יה ומשמעותית  ישנת לימודים פור ןצוות היחידה ללימודי שדה מאחל לכ

 בברכה,

 

 מלכה רוזנבוים           ,ד"ר שרון נחמני

 מתאמת לימודי שדה שנה ב'           שדה מנהלת היחידה ללימודי

 


