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 מטרה 

 תלהיות מסוגלכה בסיומה של השנה, צרי יתבשנה זו מושם דגש על העבודה הפרטנית עם פונים. הסטודנט

ן ולבצע התערבות במספר מישורים, להתמצא בסוכנות הרווחה לבצע אבחון מערכתי של פונים ובעיות, לתכנ

להפנים את הערכים הבסיסיים של המקצוע ולהיות  יתובעקרונות העבודה הסוציאלית. כמו כן, על הסטודנט

  בתהליך הטיפולי. יה בעל מודעות עצמית לחלק

למשפחות, לפרטים, בתפקידי סיוע  תהעומד תסוציאלי תלעובדהדרושות  מקצועיותפיתוח מיומנויות  .א

 קהילות.לקבוצות ול

המבוססת על  מקצועיתזהות  שובסייע בגיולאחרים ובכך ל הלפתח מודעות לעצמ יתסטודנטלעזור ל  .ב

 .ערכי המקצוע

 שום הרקע התאורטי הנלמד בכיתה.יי .ג

 

כיר את תפקיד תשבועות הראשונים של ההכשרה, ה 3שתלב בסוכנות ב ית תהסטודנט -אוריינטציה .1

מיפוי של שירותים  יתערוך הסטודנטתהשירות. במקביל  יסוכנות ואת העמיתים בהתאם לאופהעו"ס ב

 במהלך השנה. ה ים לעבודתי, שיהיו רלוונטכהבקהילה בהנחיית המדרי

, כשעל לפחות שניים המקרים לטיפול 4-6קבל לאורך השנה בין ת יתהסטודנט -מס' מקרים לטיפול .2

 מקרים 2לקבל לפחות  יתעל הסטודנט. מן, המטופלים בו זמניתמהם להיות מקרים תהליכיים לאורך ז

תעשה באופן  יתשל הסטודנט ההעברת שאר התיקים לטיפול .שבועות מתחילת השנה 3עד ה לטיפול

טפל עד ית תהמטרה שהסטודנט השירות.וצרכי  יתהדרגתי, בהתאם לקצב ההתפתחות של הסטודנט

בהם אופי ההתערבויות הוא קצר מועד, יש לדאוג למגוון  בסוכנויות מקרים בו זמנית. 4-לסוף השנה ב

 מקרים ברצף כל השנה.  4התערבויות ככל שניתן ול

תנסה גם תו למד במהלך השנה מיומנויות התערבות שונות בעבודה הפרטנית והמערכתיתת יתסטודנטה .3

 בהתערבויות מקוונות בהתאם למצב הקורונה וההנחיות בהתנהלות המגיפה. 

  ה, תפיסותיהקבל הדרכה שבועית פרטנית במשך שעה במהלכה יעובדו חוויותית יתהסטודנט .4

 .הולזהות גורמים מקדמים ומעכבים בתהליך התפתחות הבמטרה לעזור לה והתנסיותי

חשף במהלך ת במוקד למידה הרלוונטי לתחום יתשתלב הסטודנטתבהתאם לסוכנות  -מוקדי למידה .5

לא בכל התחומים קיימים מוקדי למידה, אז האחריות על הסמסטר למפגשי ידע בתחום. לציין, כי 

 .כההקניית הידע תהיה של הסוכנות והמדרי
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 :דרישות

. שעות שעות ליום 8 ,וחמישיבימי ראשון  שוניםה םלהכשרה מעשית בשירותיישתלבו הסטודנטים  .1

 ההכשרה יקבעו על פי פעילות המקום. 

על אתה(  –)אני דו"ח תהליכי פגישת ההדרכה  לפניגיש בכל שבוע ת יתהסטודנט -גשת דו"חות ה .2

 יתלדרוש מהסטודנט תרשאי כה. המדריהמקרה אחד מתוך המקרים התהליכיים אשר בטיפול

גם את  כהגיש למדרית ית. הסטודנטהלהגיש דו"ח תהליכי על מקרה נוסף, על פי שיקול דעת

 יתות ולהחזירם לסטודנטלבדוק את הדו"חכה על המדרי לא מוגש עליהן דו"ח.שסיכומי הפגישות 

 .בליווי הערות לימודיות, כבסיס לתהליך הלמידה

יש לציין כי  .הבכיר כהגם הם בקבוצות הדרכה ומלווים מקצועית ע"י מדרי ותנמצא ותהמדריכ .3

על סוגיות מקצועיות שקשורות  העימ ות, ומתייעצההבכירכה בדיווח שוטף למדריות הם מחויב

 .הולתהליכי למידת יתלסטודנט

תנסה במספר התערבויות במהלך השנה בהתאם להנחיית היחידה להכשרה מעשית ת יתהסטודנט .4

להתערבויות חדשניות  יתדרש הסטודנטתילאור מגפת הקורונה לעתים  והשירות. כהבשיתוף עם המדרי

 . תומול השרות בו נמצא יהמול מטופל יתוממוקדות נוכח המצב וזוהי חלק מאחריותו של הסטודנט

כה שעות( בתיאום מראש עם המדרי 8להכשרה מעשית ליום בשבוע ) יתגיע הסטודנטתבחופשת סמסטר  .5

גיש תקבל הדרכה ות יתעם הפונים והשירותים השונים. הסטודנט הדאג לשמור על רצף עבודתתו

 דו"חות כנדרש במהלך הסמסטר. 

להמציא אישורים יש  במקרה של מחלה, מילואים או לידה נוכחות בימי ההכשרה היא חובה. .6

פעמים בסמסטר, יובא הנושא לדיון  2בכל מקרה של היעדרות מעל מתאימים ליחידה להוראה בשדה. 

להשלים ימים אלו בתיאום עם מקום ההכשרה ועם  יתתבקש הסטודנטתבמידת הצורך, לראש היחידה ו

 היעדרות לא מאושרת תוביל לכישלון בהכשרה המעשית.ראש היחידה. 

לבוש הולם בהכשרה בהתאם לכללי השירות בו נעשית ההכשרה. כלומר להימנע מלבוש יש להקפיד על  .7

 חשוף מאוד, נזמים בפנים ובחלקי הגוף, ולבוש העלול לפגוע ברגשות המטופלים.

כפי שנקבעו ב"קוד האתיקה לסודיות ולהתנהגות על פי כללי האתיקה המקצועית  תנדרש יתהסטודנט .8

וכן הקוד האתי  "1996ים בישראל" ו"חוק העובדים הסוציאליים, המקצועית של העובדים הסוציאלי

 .של אוניברסיטת בן גוריון הנמצא באתר האוניברסיטה

חלה  יתבמידה וישנם בעיות / קשיים  ו/או אי עמידה בהסכם ההדרכה במקום ההכשרה על הסטודנט .9

 רכי ההתמודדות.האחריות לפנות ליחידה להכשרה מעשית, לעדכן ולבחון עם צוות היחידה את ד

 

 הכשרה מעשית לנוכח מגפת הקורונהדגשים ל

 ההכשרה תתנהל עפ"י ההנחיות שיהיו במהלך שנת הלימודים הנגזרות מהנחיות משרד הבריאות .1

להקפיד על הנחיות הסוכנות ועל כללי משרד הבריאות  יתוהסטודנט כהעל המדרי .והאוניברסיטה

בדיקות  \תו ירוק \יש את הזכות לדרוש תעודת מתחסן  לארגונים השונים ובהתאם לעדכונם מעת לעת.

  .ועל הסטודנטית למלא אחר דרישות הארגון

דרש תבמידה ו העל מנת לשמור על קשר רציף עם מטופליה לעשות ככל שביכולת יתעל הסטודנט .2

לבידוד. יש להתייחס לסעיף זה כבר בשלב ההתקשרות עם המטופלים ולייצר דרך מקוונת לשמירה על 

 שר הטיפולי )וידאו, טלפון, וכד' בהתאם למקובל על המטופל(הק

יים ידרשו לבידוד, אז יש לקיים תלשמור על רצף ההדרכה גם אם אחד מהש כהוהמדרי יתעל הסטודנט .3

 פ/ זום וכד'(.את ההדרכה בשיחת וידאו )סקיי

תדון  דרש למספר פעמים של בידוד במהלך השנה, היחידה להכשרה מעשיתת יתבמידה והסטודנט .4

 בהארכת הכשרתו והשלמת השעות בהתאם. 

במידה והסטודנט יימצא כחולה יהיה זכאי לחופשת מחלה עפ"י חוק, ובהתאם למספר ימי ההעדרותו  .5



 
 הערכת הישגים בהכשרה מעשית

 

 שימה ביבליוגרפית:ר
 

הכשרה, ובהתאם  יתכה בהתאם לשירות בו עושה הסטודנטהמדרירשימה ביבליוגרפית תימסר במהלך השנה ע"י  

 .יתצורכי הלמידה של הסטודנטמוקד הלמידה ולל

  

  .סמסטר ב'בסוף ו בסוף סמסטר א' ית:בהכשרה המעש תפקודםפעמיים בשנה על  ותמוערכ ותהסטודנטי

 .ההבכירכה ובפיקוח של המדרי יתבשיתוף הסטודנט כההערכה מתבצעת ע"י המדרי

 בהכשרה מעשית משנה לשנה מעבר תנאי

 על מנת לעבור משנה לשנה יש לקבל ציון עובר בהכשרה מעשית בשני הסמסטרים. 

' בהכשרה ובקורס המעבדה שהינו קורס בסמסטר א' לא יוכל להמשיך לסמסטר ב תשנכשל יתסטודנט .1

לוועדת ההוראה המחלקתית בבקשה  לפנות תרשאי יתהסטודנט המלווה את ההכשרה המעשית בשדה.

לחזור על  דרשתיא ילחזור על ההכשרה המעשית, ה הבמידה והוועדה תאשר ל לחזור על ההכשרה המעשית.

קורסי  את שארהעוקבת.  קורס מעבדה בשנת הלימודים ועל שנת הכשרה מלאה

 קבל ציון עובר בהכשרה המעשית ובקורס מעבדה.תבמידה  רק להשלים, וכלת יתהסטודנט הלימוד

פנה ת יתבמידה והסטודנט במחלקה. הוכל להמשיך את לימודיתבסמסטר ב' לא  תשנכשל יתסטודנט .2

ופן באה ל אם לאשר בבקשה לחזור על ההכשרה המעשית, הוועדה תשקול לוועדת ההוראה המחלקתית

את  העוקבת. בשנת הלימודים הלחזור על שנת הכשרה מלאה ועל קורס המעבדה שמלווה אות  חריג

קבל ציון עובר בהכשרה המעשית ובקורס תבמידה ו רק להשלים, וכלת יתהסטודנט לימודה קורסי  שאר

 מעבדה.

 במחלקה. יהעל רקע של בעיות אתיקה, וועדת ההוראה במחלקה תדון בהמשך לימודה שנכשל יתסטודנט 

 
 


