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קורס שיטות התערבות ב'


לימודי שדה שנה ב'

א .מטרות הקורס:
לימודי השדה בשנה ג' מהווים שנה שנייה של התמקצעות וחשיפה נוספת של הסטודנט לעבודת העובד הסוציאלי הלכה
למעשה .מטרת ההכשרה בשנה ג' לחשוף את הסטודנטים למגוון התמודדויות מקצועיות וטיפוליות עם פונים בשלבים שונים
של חייהם ולהתנסות במגוון גישות וכלים עם הפונה .כמו כן ניתנת לסטודנטים אפשרות לעבוד עם הפונים בכמה מתודות:
פרטנית ,קבוצתית ומערכתית.
שנת ההכשרה השנייה בשדה מאופיינת בעבודה בשירותים העוסקים בתחום התמחות ספציפי כמפורט :שיקום ,בריאות הנפש,
זקנה ,בריאות ,אלימות ,ילדים ,נוער ,התמכרויות ותקון .תכני ההכשרה כוללים :הכרות עם השרות במסגרתו עובד הסטודנט,
ועם תחום הידע המסוים הרלוונטי לשירות .השתתפות בישיבות צוות ,הכרות עם שירותים נוספים הקשורים לשרות הספציפי
ונותנים מענים לפונים בהם מטפל הסטודנט .למידה והכרות של מערכות הפונה וצרכיו ,כתיבת הערכת פונה ,עריכת חוזה
טיפולי ובניית תכנית טיפול והשתתפות בוועדות ודיונים מקצועיים רלוונטיים.
הכשרת הסטודנטים מלווה בהדרכה מקצועית על ידי מדריכים מוסמכים ,במשך כשעה וחצי עד שעתים בכל שבוע.
במקביל ,מתקיים קורס שיטות התערבות מתקדמות בעבודה סוציאלית .בנוסף ,לכל סטודנט קורס מלווה המותאם
לתחום ההתמחות הספציפי של מקום הכשרתו.
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ב .לימודי השדה – הנחיות ,נהלים וחובות:
תחילת ההכשרה המעשית :יום חמישי 26.10.17
ימי ההכשרה בשדה הם ראשון וחמישי .סטודנטים שיעבדו בימים אחרים יסכמו זאת עם המדריך.
הסטודנטים צריכים לעבוד  16שעות בשבוע כולל יום עבודה אחד בשעות אחר הצהרים או בהתאם לצרכי השירות.
שעות העבודה מוקדשות לעבודה ישירה עם הפונים ,עם המערכות ,רישום בתיקים ומכתבים ,הכנת דוחות ,הדרכה פרטנית
,השתתפות בפעילות השירות והדרכה .הסטודנט יוכל לרשום את הדוחות בביתו.
מספר הפונים האינטנסיביים בהם יטפל הסטודנט יהיה  7בכל זמן נתון .לאחר שבוע ימים יקבל הסטודנט  2פונים לטיפול
ובמהלך שלושת השבועות הבאים יקבל את יתרת הפונים.
הסטודנט יוכל להשתתף בהקמה והנחיית קבוצה בשירות במקום  2פונים וזאת בהתאם לצרכי השירות ,הערכת המדריך
ויכולת הסטודנט.
דוחות
מיפוי קהילתי – הסטודנט יכין מיפוי קהילתי (ניתן בקבוצה או בזוגות) וימסור למדריך בתום  3שבועות מתחילת השנה (לוטה
טופס)
הסטודנט יגיש מידי שבוע לאורך כל השנה דוח תהליכי אחד והשאר דוחות סיכומים .הדוחות יוגשו לפני ההדרכה במועד
מוסכם ומתואם עם המדריך/ה .הדוח יוגש מודפס .הדו"ח הבדוק יוחזר לסטודנט לפני מועד ההדרכה.
בחופשת הסמסטר דוחות יוגשו כרגיל.
שלושה שבועות לפני תום שנת הלימודים הסטודנט יגיש דוחות סיכומים בלבד ויכתוב סיכומי טיפול על כל אחד ממטופליו אשר
יוגשו למדריך.
במידה וסטודנטים עם ליקויי למידה יתקשו להכין דוחות יש לפנות ליחידה ללימודי שדה – למדריך/ה הבכיר/ה להתייעצות
למציאת התאמות נכונות.
הדרכה
הסטודנט ילווה בהדרכה אישית ,אחת לשבוע ,במועדים קבועים ,במקום בו לא תהיינה הפרעות חיצוניות .משך ההדרכה בין
שעה וחצי לשעתיים.
היעדרות מלימודי שדה
הסטודנט חייב להודיע למדריך על כל היעדרות ,ולקבל את אישורו .על היעדרות מעל לשבוע מכל סיבה שהיא יש להודיע
למתאמת לימודי השדה.
יציאה למילואים מחייבת הודעה מראש עם קבלת הצו .תקופת ההיעדרות לצורך מילואים תושלם.
סטודנטית בהיריון ,שאמורה ללדת במהלך השנה ,עליה להודיע על כך למתאמת לימודי השדה בראיון השיבוץ ,או במהלך
השנה ,ברגע שיודעת על כך .הסטודנטית זכאית לארבעה שבועות חופשת לידה .את הזמן החסר תשלים עם שובה להכשרה
המעשית.
שמירת היריון -סטודנטית בשמירת היריון תוכל להיעדר עד  4שבועות מההכשרה בשדה.
סטודנטית שתיעדר מעבר לתקופה זו תצטרך לדחות את ההכשרה לשנת הלימודים הבאה ותשולב מחדש במקום הכשרה
מתאים.
סטודנט\ית שנישא\ת במהלך שנת הלימודים יהיה\תהייה זכאי\ת לשבוע חופשה.
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במידה והמדריך נעדר מהעבודה מעל לשבוע ,עליו לידע את מתאמת לימודי השדה ולדאוג לכך שהסטודנט יוכל לפנות לעו"ס
שיהיה כתובת קבועה ומוסמכת לתקופה זו.
הערכות
 .1הערכת ביניים :באמצע סמסטר א' .הטופס מאפשר למדריך ולסטודנט לבדוק את העמידה במטלות ולדון על הקשר ועל
ההדרכה.
 .2הערכת סמסטר א' :תעשה עד תום השבוע הראשון של סמסטר ב'.
 .3הערכת סמסטר ב' :תעשה עד תום השנה.
תזכורת והנחיות מדויקות בצירוף הטפסים ישלחו לקראת המועד.
מילוי הטפסים הוא חובה ,סטודנט לא יוכל לסיים את לימודיו ללא טפסי הערכה .על הטפסים להגיע ליחידה בהתאם לתאריך
שנמסר ,במידה ומדריך לא עומד בלוח הזמנים  ,עליו לקבל אישור לדחיית השבת הטופס מהיחידה ללימודי שדה.
בסיום שנה על הסטודנט למלא את שאלון הערכת לימודי השדה .מילוי שאלון זה והגשתו מהווה תנאי להזנת ציון עובר
בהכשרה המעשית.
עבודה קהילתית
הסטודנט לא מחויב בפרויקט קהילתי ,במקום ההכשרה הפרטנית.
הסטודנטים יעבדו בעבודה קהילתית ביום ב' אחר הצהרים בשירותים קהילתיים ויודרכו על ידי מלווים קהילתיים מתוך
השירות.
במידה והסטודנט עושה את עבודתו הקהילתית באותו שירות ,הוא יוכל לעשות זאת בימי ראשון וחמישי בהמשך לשעות
עבודתו הפרטנית בתנאי וזה מתאים לצרכי הפרויקט ולא פוגע בהכשרה הפרטנית.
חופשת סמסטר וחופשות בחגים
לוח חופשות תשע"ח:
תאריך
מתאריך 30.3.18 :עד 6.4.18

חופשת פסח .לא תתקיים הכשרה מעשית

יום חמישי19.4.18 ,

חופשת יום העצמאות

יום ראשון20.5.18 ,

חופשת חג שבועות

סיום סמסטר א' :יום ראשון18.1.18 ,
סיום סמסטר ב' והכשרה מעשית ב28.6.18-
בחופשת הסמסטר ( מיום  19.1.18עד  )4.3.18מומלץ לאפשר לסטודנטים לעבוד יום אחד בשבוע ,בהתאם לאפשרויות
בארגון .ניתן לשנות את היום בהתאם לבחינות.
סטודנטים שעושים הכשרה מעשית בבתי ספר ימשיכו לעבוד כרגיל יומיים בשבוע .בתקופה זו יש לתת עדיפות לפגישות
עם הפונים .בחופשת סמסטר הדוחות יוגשו כרגיל.
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רצוי לתת שבוע חופש לצורך לימוד לבחינות או לצורך התאווררות והתחזקות לקראת הסמסטר השני .במידה והעבודה בשירות
לא מאפשרת הקלות אלו או במידה והסטודנט נעדר מההכשרה במהלך סמסטר א' מכל סיבה שהיא ,הסטודנט יצטרך להגיע
כרגיל .יש לתאם זאת עם היחידה ללימודי שדה.

השתתפות המכללה בהוצאות נסיעה להכשרה מעשית – מדיניות המכללה בנושא לשנה"ל תשע"ז תפורסם בסמוך למועד
פתיחת שנת הלימודים.
פניות למתאמת לימודי השדה ,ענת גנץ  , anatga@telhai.ac.ilאו בנייד052-5798042 :
תיאום פגישה יעשה באמצעות אדווה קדוש ,רכזת היחידה ללימודי שדה – 8181665
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