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קבוצת גברים – מר צביקה יעקובי
סמסטר א'
תאריך

שעה

סיור

כתובת

01199102

93:22 – 96:22

סדנא קהילתית

מכללת מבח"ר

02190102

92:22 – 95:22

בית "הילה" מרכז
טיפול והתמכרויות
לנוער חרדי בסיכון
פתח תקווה

גד מכנס  2פתח תקווה
מבנה פנימי
שביל גישה מהרחוב

עו"ס משה כנפו
253-6362750

92129109

92:22 – 93:22

סיור עומק – קהילת
רטורנו

גבעת שמש – קהילת
רטורנו

עו"ס אלעד
בורובסקי –
253-0212102

20125109

92:22 – 90:22

22125109

21:22 – 93:22

סיור עומק  -בית
הגלגלים

92127109

93:22 – 96:22

סדנא קהילתית

סמסטר ב'
סיור קצר – מרש"ל בני
ברק

רחוב ר' עקיבא  23בני
ברק .קומה 9
דוד המלך  902הרצליה.
חניה בתשלום ליד
מרכז היום או
בתחבורה ציבורית
מהרכבת בהרצליה.
מכללת מבח"ר

פרטי התקשרות
עו"ס משה גמינר
250-6905217

עו"ס מיכל יוגב –
252-5129557
עו"ס רותי
קאטנוב -
253-3531529
עו"ס משה גמינר
250-6905217

במידה ועקב התפשטות נגיף הקורונה ,הסיורים לא יוכלו להתקיים בשירותים ,הם יתקיימו מרחוק באמצעות
תוכנת הזום ,או תוכנה אחרת .במקרה כזה ,על הסטודנטים לדאוג לפס רוחב אינטרנט מתאים ,למצלמה
שתהיה פתוחה לאורך כל הסיור והסדנא ולמיקרופון תקין.
ההגעה לסיורים הינה עצמאית .מומלץ להתארגן בקבוצות לנסיעה ברכב לקהילת רטורנו.
 יש להגיע לסיורים כ 92 -דק' לפני הזמן .סטודנטים שיאחרו יותר מ 92 -דק' ,לא יורשו להשתתףבסיור.
 נא עברו על דרישות לימודי השדה ,הכתובות בסילבוס לימודי השדה ,המצ"ב .שימו לב במיוחדלמשימות ההגשה ולמועדים שלהן.
את השאלות לפני הסיור ,יש לשלוח למתאם ל"ש ,למייל המופיע לעיל ,ולא למנהל הסיור.
המאמרים יישלחו אליכם כשבועיים לפני כל סיור עומק.
בהצלחה!

