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 המדור להכשרה מקצועית

THE    DEPARTMENT OF   FIELD WORK TRAINING  

 قسم التدريب المهني                                                                   
 

 סטודנטים יקרים שלום רב,      

ם יחופשת הסמסטר שתתקי מהסטודנטים בהכשרה המעשית, במהלךמטרתו של מסמך זה הינה להבהיר מהן הציפיות 

  . 18/1/19-10/3/19 בתאריכים

הכלל המרכזי הוא שהכשרה מעשית מתקיימת בחופשת הסמסטר. אי לכך כל פעילות הנדרשת לשם המשך התערבויות 

 והטיפול בפונים צריכה להיעשות.  

 נמשכת על פני כשבעה שבועות. במהלך החופשה יתקיימו מועדי א' ומועדי ב'.   הסמסטרחופשת 

 , הציפיות מהסטודנטים הן: 18.1.2019-17.2.2019  בחודש הראשון לחופשה )במהלך מועדי א' (

יש לקיים את הפגישות עם הפונים ובעבודה קהילתית להמשיך בביצוע הפרויקטים. זה כולל עשייה בתחום  -פונים

הסוציאלי ולא רק מפגשים פנים אל פנים. כמו גם, יש לבצע פעילויות הקשורות לפרויקטים במגמה הפרטנית אשר אי 

 ע בתוצרי הפרויקט.  ביצוען יפג

ייעשה מאמץ להקל בעניין הדוחות )למשל, כתיבת סיכומים( כאשר הדבר מתאפשר. על המדריך מוטלת האחריות  -דוחות

 ובעיקר לאור המצב הלימודי של הסטודנט.   ,לקבוע את אופי הדוחות והכמות לאור מצב הפונים

ם להיעדר בתקופה זו מישיבות שההשתתפות בהן אינה חיונית יש הנחייה למדריכים, לאפשר לסטודנטי -פעילויות בארגון

 ישיבות אשר להן קשר ישיר עם הפונה, על הסטודנט להשתתף.  בלהתערבות עם הפונים. לעומת זאת, 

גם יעמוד במשימותיו בהכשרה כך ש ,מודרךהמודרך לבנות את מערכת העבודה של -על כל צמד מדריך -נוכחות בארגון

פשר למידה למבחנים. אם יש פעילות חשובה ביום של מבחן ניתן לצפות שהסטודנט יגיע לסוכנות תתא המקצועית וגם

 אחרי המבחן.  

ההכשרה  לשגרת הציפייה היא כי הסטודנטים יחזרו  10.3.201ב' ב  סמסטרועד לפתיחת  17.2.2019ה  מ החל  

'... במצבים בהם סטודנט ייבחן במועד ב', מצופה כי בתיאום עם 'וכוהמעשית, כולל השתתפות בישיבות, פעילויות בארגון 

 המדריך והסוכנות, יתאפשר לסטודנט להיבחן. 

גדול כדי לאפשר לכם ללמוד למבחנים ולהכין מטלות בתקופה זו. יחד עם זאת, על כולנו  נעשה מאמץחשוב לציין כי 

 . יםוהטיפול הפרויקטים, להבטיח את רצף ההתערבויות

 הצלחה, בברכת 

 ד"ר איריס צדוק 

 ראש המדור להכשרה מקצועית

        

 


