
  

  2020 יואר

  "פתש ,שה א' –קורס ותכית חשיפה לארגוי החברה האזרחית 

  ,רב ם שלוםות/ילסטודטי

 ארגוי החברה האזרחית, שילווהעבודה סוציאלית ב' ייערך קורס בושא בבסמסטר כידוע, 

דרישות (כחלק מ ולהיכרות עם ארגוים אל ם)סיוריחשיפה (בהכשרה מעשית שתתקיים כ

  להלן פרטים ראשוים אודות התכית.. )לשה א' ההכשרה המעשית בשדה

  . 17-8, בין השעות והסיורים בימי ה' ,61-41', בין השעות דיתקיים בימי  הקורס

ועמידה בחובות ההכשרה כתאי בסיסי לסיום הקורס  חובהסיור היה כל ימי ההוכחות ב
  .הרשומים מטה ספציפייםההתאריכים שימו לב ושרייו את  .המעשית

  הרשמה לקורס:החיות 

עו"ס ועה  פרופ' רוי קאופמן,  ידי צוות המרצים הבאים:- קבוצות על שלושהקורס ילמד ב

. על כל סטודט/ית להרשם לאחת מהקבוצות לפי בחירתכן/ם או ו"ס אורי כרמלעו קרא- ברקאי

  על בסיס מקום פוי.

  חלוקה לסיורים:

, עו"ס רלי רכזת הסיורים - קרא- , בהדרכתן של עו"ס ועה ברקאיבשש קבוצותבצעו הסיורים ית

תאיר ועו"ס  , עו"ס תמר אהרוןהילה צוויאג, עו"ס יותם רשף, עו"ס לוי אלה ברדעו"ס מזרחי, 

  . יוקוביץ

  החלוקה לקבוצות הסיורים תישלח בשבוע הראשון של תחילת הסמסטר. 

  

  הלים

  . והכשרה מעשיתכתאי בסיסי לסיום הקורס  חובההיה הוכחות לאורך הסיורים 

ולעת שלו למדריכת קבוצתכן/ם  מבעוד מועדבכל בעיה הקשורה לסיורים, יש לפות  . 1

 hmaasit@bgu.ac.ilהיחידה להכשרה מעשית. זאת באמצעות המייל רכזת  – אבוחצירא

 תהיעדרולמרצה אליו/ה רשמתן/ם.  מבעוד מועדס, יש לפות בכל בעיה הקשורה לקור . 2

 מכלל השיעורים.  20%מהקורס על פי התקות האקדמי עד 

   Moodle - עדכוים על ימי הקורס והסיורים יפורסמו באתר קורס חברה אזרחית במערכת ה . 3

 א לשים לב להודעות שוטפות.

 התכית תוה לשיויים בהתאם לתאים משתים.  . 4

  



  :הסיוריםשל  לוחות הזמים

פי החלוקה לקבוצות סיור. - יום אורייטציה לסיורים, על -  9-15בין השעות  12.3.2020 - יום ה'

וכחות ביום זה היא תאי . ישלחו בהמשך מדויקיםבאולם כסים ב', פרטים ייערך באויברסיטה, 

הוראה  תבוועדיועלו לדיון  סטודט/ית שלא יגיעו ליום זה, הכרחי להשתתפות בקורס ובסיורים.

   .סיורים של ההכשרה המעשיתם בעל המשך השתתפות

(יפורסם יחד  לחלק מהקבוצותיום סיור בבאר שבע והסביבה  ,17-8בין השעות  - 19.3.2020 - יום ה'

  עם החלוקה לקבוצות)

 ותמהקבוצהותר לחלק יום סיור בבאר שבע והסביבה  , 17-8בין השעות  -  26.3.2020 - יום ה'

  (יפורסם יחד עם החלוקה לקבוצות)

אשר היו בסיור באר שבע  לקבוצות סיור בחברה הבדואית 17-8ין השעות ב - 26.3.2020 - יום ה'

  (יפורסם יחד עם החלוקה לקבוצות) 19.3.2020בתאריך ה 

לקבוצות אשר היו בסיור באר שבע  סיור בחברה הבדואית 17-8ין השעות ב 2.4.2020 - יום ה'

  26.3.2020 בתאריך ה

  מיקום מדויק יפורסם בהמשך.יום בושא ארגוי שים.  , 8-16בין השעות  -  14.5.2020 - ום ה'י

  .פריפריהבושא  , יום סיור8-17בין השעות  - 21.5.2020 - יום ה'

  , יום בדגש סוגיות חברתיות וסיכום תוכית החשיפה.0017-9:00:בין השעות  - 11.6.2020 - יום ה'

  כל הימים הרשומים לעיל כימי הכשרה.  יש לשריין את*

  .סגלייתכו שיויים בלו"ז בהתאם לשיקולי ה*

  

   nbarkai@post.bgu.ac.il רכזת הסיורים - ועהיתן לפות ל במהלך חופשת הסמסטר לשאלות

  

  תית!חווייתית ומשמעו ,מאחלים לכולו התסות מעייתאו 

  .תכית החשיפה לארגוי החברה האזרחיתצוות הקורס ו

  

  

  

  


