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לכבוד
מורי השיטות ,מנהלי שירותי הכשרה מעשית ,מדריכות ומדריכים וסטודנטים
שלום רב,
הנדון :הכשרה מעשית בזמן קורונה

לאורך השנים מתקיימת בין המכללה האקדמית צפת והשדה ,שותפות אסטרטגית חשובה למען
המטרה המשותפת של הכשרת הדור הבא של העובדים והעובדות הסוציאליות.
בשנת הלימודים הקודמת ,בצל משבר הקורונה שפרץ לחיינו ,המשכנו לקיים ביחד בהצלחה רבה את
ההכשרה המעשית .הסטודנטים/יות שלנו סייעו במשימות החירום החדשות שנוצרו והמשיכו בקשר
עם מערכי הפונים ,הקבוצות והקהילות .למרות הקושי והאתגרים הרבים ,הסטודנטים הצליחו
לתרום לארגונים ולמדו רבות על תפקיד העבודה הסוציאלית בשעת חירום.
לקראת שנת הלימודים תשפ"א ברצוננו להציג לפניכם את מדיניות המכללה באמצעות היחידה
ללימודי שדה בחוג לעבודה סוציאלית בנוגע להכשרה המעשית ,בהתאם לניסיון של השנה החולפת
תחת מגבלות נגיף הקורונה והוראות התו הסגול של הרשויות המוסמכות.
א .ההכשרה המעשית הינה חלק בלתי נפרד מלימודי העבודה הסוציאלית ולכן תמשיך להתקיים
לאורך השנה בכל מצב משתנה ,בהתאמה לדרישות ובגמישות ,הן בהגעה לשירותים והן במפגש עם
מערכות הפונים (פיזי לעומת מקוון ועוד).
ב .אנו מבקשים להמשיך ולקיים את כל דרישות ההכשרה המעשית המפורטות בסילבוס לימודי שדה,
בהתאמה למצב .מצופה מהסטודנטים כי ינהגו על פי כל כללי מסגרת השירות (מסגרת ההכשרה) שבו
הם משולבים .במידה ויונהגו כללי ריחוק או סגר ינהגו הסטודנטים באותו האופן שעובדי הארגון
פועלים .במידה והעובדים יגיעו לשירות כך גם הסטודנטים ,במידה והעובדים עוברים לעבודה מרחוק
גם הסטודנטים יעברו לעבודה מרחוק .אנו מצפים כי הסטודנטים ישולבו בכל משימות החרום
השונות בהן משולבים עובדים סוציאליים ,לשם תמיכה סיוע ולמידה.
ג .במידה ונדרשת התאמה לעבודה מקוונת אנו מצפים כי השירות יערך לכך (גישה מרחוק למערכות
מידע ודיווח ,בנוגע לסודיות וכדו').
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ד .במידה והארגון פועל על פי קפסולות עבודה ,נבקש לקחת בחשבון ולשלב את הסטודנטים במערך
זה.
ה .הדרכה פרטנית צריכה להתקיים לאורך כל שנת הלימודים ,בצורה רציפה .במידת האפשר פנים אל
פנים ובמידה והמצב יחייב – באמצעים מקוונים אחרים ,שיאפשרו שיחה פנים אל פנים (לא שיחה
טלפונית).
ו .אנו צופים כי גם חלק מהכניסה ותהליך האוריינטציה של הסטודנטים ילווה באתגרים ואף בכניסה
לשירות מרחוק ,אנא היערכו לכך.
מורי השיטות עומדים לרשותכם בכל שאלה והתלבטות .נשמח לסייע בהתאמות ,בחשיבה על
פרויקטים תואמי מצב ובהתגייסות נוספת לתמיכה בעשייה השוטפת.
החודש נפרדנו מזוהר כהן ,שעמדה בראש היחידה ללימודי שדה בשנים האחרונות .אנו רוצים להודות
לה על עשייתה המקצועית ,הערכית והבלתי מתפשרת המהווה עוגן מקצועי לכולנו.

בתקווה לשנת לימודים ועשייה פוריה,

בברכה,

פרופ' ארנון בר-און
ראש החוג לעבודה סוציאלית

ד"ר רומאן ג'מאל-עבוד
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טלפון | 04-6927760/10 :פקס04-6927763 :

נציג הנהלת המכללה
המכללה האקדמית צפת

Tel: +972-4- 6927760/10| Fax: +972-4-6927763
דוא"ל:

החוג לעבודה סוציאלית

טלפון | 04-6927760/10 :פקס04-6927763 :

Tel: +972-4- 6927760/10| Fax: +972-4-6927763
דוא"ל:

