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הכשרה מעשית הסבה שנה א’
שנת הלימודים הראשונה בלימודי הסבה לעבודה הסוציאלית מאופיינת בכניסה אקטיבית של
הסטודנט לעבודת השדה במסגרת ההכשרה המעשית .במהלך שנה זו הוא מתנסה בעולם העבודה
הסוציאלית ברמות התערבות שונות ,בהיקף של שני ימי הכשרה מעשית בשבוע ( 16ש"ש).
המטרה היא לבנות הכשרה למקצוע ,המשלבת בצורה אינטגרטיבית את לימודי התיאוריה
והפרקטיקה .הלמידה היא דו כיוונית :מהלמידה בהכשרה ,לתיאוריה הנלמדת במכללה ולהפך –
מתיאוריה הנלמדת בקורס השיטות ובקורסים האחרים וניסיונות ליישמה בשדה על פי צרכי
הפונה והשירות.
התפיסה עליה מבוססת תכנית הלימודים וההכשרה המעשית היא הגישה הכוללנית (הגנרית)
בעבודה סוציאלית ,הרואה את הלקוח על רקע הסביבה בה הוא חיי ופועל בהיבט רב מימדי .לאור
זאת הסטודנט לומד לראות את מערכת הלקוח (פרט/משפחה/קבוצה/קהילה) בהתייחס לתפקידים
השונים אותם ממלא הפונה במערכות השונות של חייו (המערכות השונות עמם הוא נמצא בקשר
ויחסי הגומלין בניהם) .הערכת בעיות הפונה נעשית בהתייחס להגדרת הבעיה ברמות ההתערבות
השונות -פרט ,משפחה ,קבוצה וקהילה.

מטרה
המטרה המרכזית של ההכשרה המעשית בהסבה שנה א' ,היא להכשיר את הסטודנט למפגש
טיפולי עם מערכות לקוח בעלי מאפיינים ובעיות שונות .מטרה נוספת הנה לימוד יסודות הקשר
הטיפולי כמרכיב משמעותי ומרכזי לכל התערבות טיפולית .בנוסף על כך ,ההכשרה בשדה נועדה
לתרום להתפתחות המודעות העצמית והחברתית של הסטודנט ,מתן ידע ומיומנויות ,יחד עם כלים
לפיתוח והעצמה של כישוריו העצמיים.

מודל ההכשרה המעשית
משאבי הלמידה המרכזיים הם המדריך בשדה והמורה לקורס שיטות ההתערבות בכיתה .למעשה
קיים "משולש" ,המורכב ממדריך – סטודנט – מורה השיטות ,אשר נמצאים בקשר קבוע
ומעבירים ביניהם מידע ועדכונים בצורה שוטפת על מנת ליעל את הלמידה.
האחריות הכוללת על התהליך הינה של מורה השיטות ,שאף אחראי על מתן הציון (עובר/נכשל)
בהכשרה המעשית ,בהתבסס על ההערכות והדיווחים של המדריך.
מורה שיטות התערבות

סטודנט

מדריך
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מורה השיטות יהיה בקשר טלפוני עם המדריכים לצורך מעקב אחרי התקדמות תהליך ההכשרה
של הסטודנט .במסגרת המעקב ,המורה יבדוק את מספר מערכות הלקוח של הסטודנט ומידת
האינטנסיביות של הטיפול ,השתלבות הסטודנט בצוות ובסוכנות ,חוויות הלמידה בהן התנסה
הסטודנט מעבר לטיפול הישיר בלקוחות .כמו כן ,יוודא האם הסטודנט מקיים את חלקו בחוזה
ההדרכה -הגעה בזמן ושהיה של  8שעות ביום ההכשרה ,הגשת דוחות תהליכים ודוחות סיכום
שיחה בזמן ,וכן יתעדכן ויעדכן לגבי התמודדות עם קשיים שעולים בתהליך הלמידה.
כמו כן ,מורה השיטות יערוך ויתאם במהלך השנה ביקור בכל אחד מהשירותים בהם משולבים
הסטודנטים.

ביטוח סטודנטים בעת ההכשרה המעשית:
הסטודנטים מבוטחים בהיותם במסגרת תפקידם בהכשרה המעשית.
הביטוח חל מתחילת השנה האקדמית ועד סופה .במידה ונדרשת הארכת תקופת הביטוח בשל
הארכת תקופת ההכשרה יש להעביר בקשה ליחידת הוראת השדה באמצעות מורת השיטות.
הביטוח מכסה כל פעילות שנעשית במסגרת ההכשרה המעשית בכל שעה ובכל אופן של פעילות
(כולל ביקורי בית ,ערבי צוות וכדומה).
יש לציין כי אין אישור לקיום יום הכשרה או השלמת הכשרה ביום שבת מסיבה ביטוחית.

תהליך ההשתלבות בהכשרה המעשית בהסבה שנה א’
הסטודנטים מתחילים את ההכשרה המעשית בשבוע השלישי של הסמסטר הראשון -ביום ה'
 29.10.2020הסטודנט יעבוד במסגרת ההכשרה המעשית במשך שני ימי עבודה מלאים בשבוע (16
ש"ש).
בהתחשב במשבר הקורונה והשלכותיו ,מתווה ההכשרה יותאם לשגרת הקורונה בשדה.
בהתאם לכך:
 .1הכשרה מעשית היא חלק הכרחי בתהליך הלמידה .סטודנט שמסיבות כאלה או אחרות
(מצב רפואי שלו ,מצב רפואי של בני משפחתו מגבלות נסיעה בתחבורה ציבורית ועוד) לא
יוכל להגיע פיזית להכשרה מעשית בשגרת הקורונה ,ידווח על כך מראש -לפני תחילת שנת
הלימודים למורה השיטות ויתקיים דיון לגבי פיצול או דחיית הלימודים .לא ניתן לקיים
הכשרה מעשית מרחוק ובאופן מקוון בלבד ונדרשת הגעה פיזית למקום ההכשרה.
 .2ההנחה היא כי המחלקות לשירותים חברתיים תפעלנה והעובדים הסוציאליים נחשבים
כעובדים חיוניים .המשמעות הינה כי המחלקות ,העובדים והסטודנטים ממשיכים לעבוד
בנוכחות פיזית במחלקה בהתאם להוראות משרד הבריאות והנחיות משרד הרווחה גם
במצבי סגר מלא או חלקי .בהתאם לכך ,ההכשרה המעשית תתבצע בפועל בשדה
והסטודנטים נדרשים להגיע פיזית למחלקות.
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 .3מתכונת העבודה במחלקות תלויה בהנחיות משרד הבריאות ובנהלים הפנימיים בכל
מחלקה לש"ח .על הסטודנטים להצטרף להוראות המחלקה כולל אפשרות לעבודה
"בקפסולות" ,בשעות הבוקר/צהריים/ערב על פי צורך.
 .4בהתאם לכך הסטודנטים יצטרכו להתאים את אופי המפגש שלהם עם מערכות הלקוח
בהתאם להנחיות במקום ההכשרה:


מפגש פנים מול פנים עם מערכות הלקוח במחלקה או בביקורי בית.



מפגש באופן מקוון עם מערכות הלקוח (לאורך כל ההכשרה ,או בתקופות
נדרשות).

בהתאם לשני המתווים הללו והאפשרות למעבר ביניהם במהלך השנה:
על המדריך-
א .לבחור מערכות פונה שניתן יהיה לפתח איתן תהליכי התערבות משמעותיים (בין
אם בקשר פנים מול פנים ובין אם במקוון) .כלומר -גם כאשר ההתערבות תיעשה
במקוון ,עליה לאפשר שיח משמעותי ,מעמיק וביחידת זמן העומד בהגדרות מפגש
טיפולי .במידה ולא ניתן לעמוד במתווה זה ,יש לשנות/להוסיף מערכות פונה
נוספות שיאפשרו למידה של תהליך התערבות משמעותי.
ב .איתור הבעיה ותכנון ההתערבות מעבר לרמת הפרט (פרויקט קהילתי) צריכה
להיעשות גם היא בהתאמה לשגרת הקורונה בה אנו מצויים ולאפשרות כי
תתאפשר הפעלה פרונטאלית או מקוונת בהתאם להוראות השעה .יש לבחור
מראש את הפרויקט כך שיוכל לצאת לפועל בשני המתווים.
על הסטודנט-
א .לעסוק בכל התכנים המרכזיים של הכשרה מעשית המפורטים בסילבוס הנוכחי.
ב .לקחת חלק פעיל במעורבות ובמענה לצרכי שגרת החירום בשירות.
במצבים חריגים בהם נסגר השירות או חלקו –
א .יש לעדכן מיידית את מורה השיטות .ההודעה תועבר ליחידת הוראת השדה ותתקבלנה
החלטות בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,ראש החוג ויחידת הוראת השדה.
ב .על המדריך והסטודנט לקחת בחשבון כי תיתכן דרישה להשלמת ימי ההכשרה.
ג .במידה ולא תתאפשר חזרה והשלמת ימי ההכשרה ,תישקל האפשרות להחליף את
מקום ההכשרה.
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שלושת השבועות הראשונים בשדה ,מיועדים לאוריינטציה ולהכרות עם השירות על יחידותיו
השונות .בתקופה זו מצופה מהמדריך לאפשר לסטודנט להיחשף למפגשים וקשרים עם בעלי
תפקידים שונים ומגוונים בשירות ומחוצה לו הפועלים בשיתוף עם השירות וכן עם לקוחות
השירות .כך למשל ,הסטודנט ישתתף בישיבות צוות ,ישיבות להמשך טיפול ,ויצטרף למדריך
לפגישות עם עמיתים או פונים.
בשבוע השלישי להכשרה יקבל כל סטודנט מערכת לקוח ראשונה לטיפולו וימים ספורים לאחר מכן
מערכת לקוח נוספת .עד סוף סמסטר א' הסטודנט יהיה מעורב בלפחות  4מערכות לקוח .במהלך
השנה מצופה מהסטודנט להתנסות בתהליך התערבות עם לפחות חמש מערכות לקוח .אחת מהן
לפחות התערבות ארוכת טווח ,ואחת הנה מערכת לקוח מעבר לרמת הפרט (מערכת לקוח
קהילתית).
במקביל לתהליך ההכרות עם השירות ועם המענים השונים שהסוכנות מספקת ללקוחות,
הסטודנט מצופה להתחיל לאתר צורך שלא ניתן לו מענה ומאפיין מספר לקוחות של השירות (בעיה
חברתית) .במהלך ההכשרה הסטודנטים יתבקשו להגדיר את הצורך ,לתכנן ולבנות לו מענה וכן
להפעיל (בעצמם או בתיווכם) את תכנית ההתערבות שתוכננה (פירוט לגבי התערבות שמעבר
לרמת הפרט בהמשך).
בשבוע הראשון של ההכשרה המעשית ,על המדריך לערוך עם הסטודנט חוזה הדרכה בין מדריך
למודרך ,העוסק בחובות הסטודנט (ימים ,שעות ודוחות) ובחובות המדריך בהדרכה (נספח א').
יחידת זמן למפגש טיפולי היא  60דקות .כאשר קיים צורך להתאים את יחידת זמן הטיפול לצרכי
המטופל ,יש לעשות זאת לאחר התייעצות עם המדריך והפעלת ושיקול דעת.
ביקור בית ישמש ככלי עבור הסטודנט בהיכרות ובקשר שלו עם הפונה או בהתאמה לצרכי הפונה.
ביקור בית אינו פתרון למצוקת מקום בשירות .סטודנט לא יערוך ביקור בית אצל פונה שעשוי
להעמיד בסיכון את בטחונו האישי של הסטודנט (אלימות מילולית ,פיזית או מינית) .על המדריך
לשקול את הצורך בליווי הסטודנט לביקור הבית (נהלי בטיחות ליציאת הסטודנט לביקור בית
נספח ב').

תכנים מרכזיים בהכשרה המעשית בהסבה שנה א’
הכרות עם שירות סוציאלי – מבנה ,מדיניות ,בעלי תפקידים ,הגדרת סמכויות,
.1
בסיס חוקי ,שירותים בקהילה עמם הוא נמצא בקשר ,אפיוני פונים וכדומה.
הכרות עם הקהילה הגיאוגרפית והפונקציונאלית בתוכה פועל השירות:
.2
מפגשים עם אנשי מקצוע ,נציגי פונים וגורמים אחרים הפועלים בקהילה ,זיהוי צרכים,
תכנון והפעלת פרויקט.
תהליך התערבות שיטתי ומתוכנן -יישום כל שלבי תהליך ההתערבות השיטתית
.3
הכולל :התמקדות באיסוף מידע ,פיתוח ראיה אבחנתית ,פיתוח יכולת להעלות השערות
אבחנתיות ולבדוק אותן ,בניית תכנית התערבות ,סיום התערבות ופרידה.
יש חשיבות לחשיפת הסטודנט בהכשרה למגוון הזדמנויות למידה ,מעבר למפגשים עם פונים
ומפגשי הדרכה .יש לאפשר לו להשתתף בישיבות ובהשתלמויות המתקיימות בשירות לצפות
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במידת האפשר בפגישות של עובדים סוציאליים עם פונים ואנשי מקצוע אחרים ,לצפות
בהתערבויות קבוצתיות ,בפגישות ובישיבות מחוץ לסוכנות ולאפשר לסטודנט הזדמנויות מגוונות
ללמידה אחרת.
יש חשיבות לעודד את הסטודנט ליוזמה ואקטיביות כבר בשלב האוריינטציה וכן חשוב ליצור
עבורו הזדמנויות למידה לאורך כל תקופת ההכשרה.

ההיבט הרב תרבותי
המכללה בצפת מאופיינת ברבגוניות תרבותית של הסטודנטים הלומדים בה .גם ההכשרה המעשית
מתקיימת בשירותים הפועלים במגזרים שונים באזור הצפון .מגמה מרכזית בפיתוח ובחינוך
המקצועי היא פיתוח רגישות לתרבויות אחרות ,הסתכלות על תופעות מנקודות מבט של תרבויות
שונות וביסוס ההבנה של חשיבות התאמת האבחנה ,ההערכה וההתערבות לחברה ולסביבה
התרבותית בה היא מתקיימת.
הציפייה היא שבהכשרה המעשית הסטודנטים יחשפו לנושא ובמידת האפשר יקבלו לקוחות
ממגזרים שונים .בנוסף ,מצופה שהסטודנטים יופנו לקריאת חומרים רלוונטיים בנושא זה.

הדרכה
כל סטודנט יקבל שעה וחצי הדרכה אישית בשבוע על ההתערבויות הפרטניות שלו.
תפקידה של ההדרכה לאפשר לסטודנט לצמוח ולהתפתח כאיש מקצוע לעתיד .הדבר כולל פיתוח
היכולת שלו להתבוננות עצמית ,לראות ולבחון את עצמו כנותן עזרה ,לבחון את התמודדותו
במצבים רגשיים פשוטים ומורכבים .לזהות אצלו מוקדי כוח וקושי ,לפתח את יכולות האמפטיה,
ההכלה וכן את היכולת ליצירת קשר עם מגוון פונים.
תפקיד המדריך הוא ללמד את הסטודנט כלים ומיומנויות להסתכלות פנימית וכן ליצור במסגרת
ההדרכה את המקום שיאפשר זאת.
במקביל מצופה מהסטודנט ללמוד מיומנויות מקצועיות של יצירת קשר ,איסוף מידע ,בניית תכנית
התערבות והפעלתה .תפקיד המדריך ,בנוסף להדרכה ישירה על מקרים" ,לתרגם" ולהמשיג את
החומר שנלמד בקורס השיטות מהתיאוריה לפרקטיקה – כך שהסטודנט ילמד כיצד מיישמים
בפועל עם מערכת הלקוח ,את הנלמד בתיאוריה (בשיעור) וירכוש מיומנויות התערבות.
כל שירות מאופיין בתחומי ההתערבות בהם הוא מתמקד ,אוכלוסיות ייחודיות עמן הוא עובד,
גישות תיאורטיות וטכניקות התערבות מועדפות .חשוב להפגיש את הסטודנטים עם נושאים אלו
ולהפנות את הסטודנט לחומרי קריאה מתאימים .בדרך זו ילמדו להתעדכן וללמוד בהמשך חייהם
המקצועיים וכך גם יפנימו את חשיבות הלמידה של תכנים הרלוונטיים לשירותים ולאוכלוסיות
אותם יפגשו בעתיד.

תיעוד הפגישות
הדוחות מהווים בסיס מרכזי למפגש ההדרכה .על הסטודנט לכתוב דוח לאחר כל פגישה שהוא
מקיים עם כל מערכת לקוח ולהגישו למדריך במועד שיקבע בחוזה ההדרכה.
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דוח אחד בשבוע יהיה דוח תהליכי וכל שאר הדוחות יהיו דוחות סיכום שיחה .סך הכול נדרש
מהסטודנט להגיש לפחות  10דוחות תהליכיים עד סוף סמסטר א' ולפחות  25דוחות תהליכיים עד
סוף שנת ההכשרה .עמידה בדרישה זו הינה תנאי למילוי הערכת אמצע וסוף השנה.
הדוח התהליכי יפרט ברמה של פרוטוקול ("אני – אתה") את השיחה עם הלקוח .בנוסף יתייחס
הסטודנט בכתב לרגשותיו ,מחשבותיו והתנהגותו הן שלו והן של המטופל לגבי המפגש בכללותו.
בסיכום יציב מטרות ונושאים למפגש הבא (דוגמת דוח תהליכי בנספח ג') .הדוחות התהליכיים
לאורך השנה ירשמו על מטופלים שונים שנמצאים בטיפולו של הסטודנט (ולא על מטופל ספציפי
אחד בלבד) .יחד עם זאת ,על המדריך לקבל מספר דוחות תהליכים רצופים על מטופל אחד ,כדי
לאפשר התבוננות על התהליך הטיפולי.
בדוחות סיכום השיחה ,הסטודנט ירשום את עיקרי הפגישה עם הלקוח :הנושאים המרכזיים שעלו,
התרחשויות משמעותיות ,מיומנויות התערבות עיקריות בהן השתמש ,וכן מחשבות ,רגשות
עיקריים וכן יציב את המטרות למפגש הבא (דוגמת דוח סיכום שיחה בנספח ד').
המדריך נדרש לתת משוב כתוב לסטודנט על כל הדוחות המוגשים לפני מפגש ההדרכה  -משוב
כתוב זה מהווה בסיס להדרכה וכן כלי להתבוננות על תהליך התפתחותי אותו עובר הסטודנט
במהלך שנת ההכשרה.

יש להגיש דוחות תהליכיים ודוח סיכום שיחה באופן מלא גם בחופשת הסמסטר.
חשוב להדגיש שהדוחות אינם מהווים תחליף לרישום המקובל בשירות בתיק הלקוח ,ויתויקו
בתיק נפרד (בכדי לא לחשוף אותן ללקוח על פי זכותו לפי החוק) .סיכומי הפגישות בתיק הלקוח
ירשמו ע"י הסטודנט כמקובל.
כל סטודנט נדרש להגיש למורה שיטות שני דוחות תהליכיים (אחד בכל סמסטר) לאחר קבלת
משוב המדריך על הדוח .מועד הגשת הדוחות 30.12.20 :ו.28.4.21 -

הערכות
במהלך השנה ימלא המדריך תכנית הדרכה ושתי הערכות כתובות על הסטודנט שתועברנה עד
התאריכים שנקבעו לידי מורי קורס השיטות (על ידי הסטודנט).
 .1בתאריך  9.12.20יגיש המדריך את תוכנית ההדרכה למורה השיטות .תכנית ההדרכה
תמקד את מטרות ההדרכה לשנה הקרובה בהתייחס לתכנית ההכשרה של הסבה שנה
א’ ולצרכיו הספציפיים של הסטודנט( .מבנה תכנית הדרכה מצורפת בנספח ה').
 .2בתום סמסטר א' ,תעשה הערכת ביניים שתתייחס להתקדמותו של הסטודנט,
התפתחותו כאיש מקצוע וקביעת יעדים להמשך ההדרכה .ההערכה תוגש למורה
השיטות בשיעור שיטות הראשון של סמסטר ב' בתאריך ( 3.3.21טופס ההערכה
מצורף בנספח ו').
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 .3בתום השנה ,יעשה המדריך עם הסטודנט הערכת סוף שנה שתסכם את הישגיו של
הסטודנט ואת התהליך שעבר במהלך שנת לימודיו בהכשרה המעשית .ההערכה תוגש
למורה השיטות בשיעור האחרון של הסמסטר יום ד' ה( 23.6.21 -טופס ההערכה
מצורף בנספח ז').
 .4בתום השנה ימלא הסטודנט משוב על המדריך והסוכנות באמצעות טופס משוב (טופס
המשוב מצורף בנספח ח') .מורה השיטות יסכם את עיקרי הדברים ויעביר את משובי
הסטודנטים ביחד עם המשוב של מורה השיטות על המדריך והשירות .הסטודנט ימסור
את המשוב למורה שיטות בשיעור האחרון בתאריך .23.6.21
** מומלץ לסטודנט לשמור העתקים של טופסי ההערכה חתומים

הכשרה לסטודנטית בהריון


לפני התחלת הכשרה מעשית המדריך יעודכן על כי הסטודנטית שבהדרכתו נמצאת בשלבי
הריון ועל תאריך לידה משוער ,לצורך הבניית תכנית הדרכה מותאמת.



תכנית ההדרכה המותאמת תיבנה בשיתוף של המדריך ,הסטודנט ומורה השיטות
ותתייחס לתשומות למידה נדרשות לצרכי המטופלים ,השירות ולצרכי הסטודנטית.



תכנית ההדרכה המותאמת תתועד בכתב ותיכנס לתיק אישי של הסטודנטית.



היעדרות מהכשרה מעשית בגין היריון ולידה תפורט בהמשך

תכנון התערבות מעבר לרמת הפרט
א .תדריך למיפוי ולהכרת השירות
מטרת המיפוי והכרת השירות הינה סיכום ראשוני של ההיכרות הפורמאלית והבלתי פורמאלית
עם השירות בו מתבצעת עבודתו המעשית של הסטודנט.
המיפוי יתבסס על מידע שייאסף באמצעות תצפיות אישיות ,תיעוד קיים בשירות ,ראיונות עם בעלי
תפקידים ,ראיונות עם לקוחות ונציגי ארגונים משיקים ,התבוננות וביקורת אישית .בתחילת
המיפוי יש לציין את המידע עליו מתבסס המיפוי ,ולאורך המיפוי יש לציין את משיג המידע
ומקורו.
מיפוי השירות יתבצע בהנחיית המדריך ובמשותף על ידי כל הסטודנטים העושים את עבודתם
באותו שירות ,אך כל סטודנט יוסיף את ההתבוננות וביקורת האישית שלו למיפוי.
את המיפוי יש להגיש למדריך בשדה עד לתאריך  .18.11.20על המדריך לתת משוב על המיפוי
ולהחזירו לסטודנט לתיקון במידת הצורך .את המיפוי המתוקן יש להגיש למורה השיטות לעיון
ומעקב עד לתאריך ( 2.12.20הנחיות לתדריך למיפוי השירות נספח ט').
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ב .הכרת הקהילה ופרופיל קהילתי:
פרופיל קהילתי משמש כלי להבנה ולהכרת המציאות הקהילתית הקיימת ולניתוח הגורמים
המשפיעים בקהילה גאוגרפית .זהו תהליך של איסוף מידע והערכה לקראת בנייה של תכנית
התערבות הנותנת מענה ברמה שמעבר לפרט  -הפרויקט הקהילתי (נספח י').
מטרות:
 .1היכרות אישית עם האנשים המרכיבים את הקהילה -יצירת קשר בין העובד הסוציאלי
לחברי הקהילה ,בניית מערכת יחסים של אמון ,הבנה ותחילתו של קשר שעליו תיבנה
עבודה משותפת.
 .2היכרות עם הקהילה -גילוי החיים במקום ,הבנת אופי הקהילה ולמידת מאפייניה
ומשמעותם לאיכות החיים של החברים.
 .3הכרת השירותים העיקריים הקיימים בקהילה ובסביבתה (הציבוריים ,העמותות ,ארגוני
החברה האזרחית וארגונים למטרות רווח).
 .4הערכה ואבחון ההקשר החברתי של הקהילה -כיצד משפיעים שלושת הסעיפים שלעיל על
חיי האנשים בקהילה? מה טעון שינוי? כיצד? עד כמה? מי ניתן ורצוי לערב על -מנת לשנות?
מיהם המוסדות והגורמים הפועלים בקהילה ומשויכים לה? מיהם בעלי התפקידים
המשפיעים והמשמעותיים בקהילה? זיהוי כוחות המקדמים והבולמים שינוי בקהילה.
התוצר:
הפרופיל הקהילתי מאפשר תכנון התערבות למתן מענה קהילתי מקומי עבור ועם אוכלוסיית היעד
הנבחרת.
שיטות מומלצות לחקירה ולאיסוף מידע על הקהילה:
-

מפגשים -עם יחידים וקבוצות נותני שירותים ,מנהיגים ,מנהיגים רוחניים ,מתנדבים ,חברי
ועדים ,פוליטיקאים ,פעילים ,וועדים.

-

מחקר רקע -איסוף מידע מתוך מקורות קיימים כתובים או אלקטרוניים (איסוף חומרים
על העיר /עירייה /שכונה /קהילה ,השירותים הקיימים בה ,מתי והיכן מתקיימים אירועים
קהילתיים).

-

מיפוי שירותים – אילו שי רותים ציבוריים ,עמותות ,שירותי דת וארגונים עסקיים קיימים
בקהילה?

-

ארגון וניתוח ממצאים חברתיים על הקהילה :מיפוי תופעות חברתיות שליליות ומיפוי
נכסים קהילתיים קיימים (למשל :ארגוני חברה אזרחית מקומיים ,מוסדות ,ארגוני דת,
צדקה ורווחה ,מגזר עסקי ,קבוצות של בעלי עניין ונכסים פיזיים ואנושיים בקהילה) –
באמצעות קבוצות מיקוד ,ראיונות אישיים ותצפיות.
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את הפרופיל הקהילתי יש להגיש למורה קורס התערבות קהילתית בעבודה סוציאלית ,לאחר
קבלת הערות המדריך ,עד תאריך 9.12.20
היקף המטלה :עד  5עמודים ,רווח כפול ,פונט .David
על המדריך לעבד ביחד עם הסטודנט/ים את חוויותיהם והתרשמותם בעת בניית הפרופיל הקהילתי
תוך שימת דגש להתרשמות הסטודנטים מתגובות התושבים ,אנשי שירותים ופוליטיקאים.
התרשמות מהמקום והאווירה ,הקשר ודימוי המקום בעיני התושבים; בעיות מרכזיות בקהילה;
השפעת הסביבה על היחיד מבחינת ערכים ,נורמות ,יחסים ,תקשורת ומטענים רגשיים; דימוי על
השירותים והקשר בין תושבים לשירותים; ידע על אפשרויות ותכניות בקהילה ומידת השימוש
בהם; עניין בהתארגנות והשפעה על הנעשה; התבוננות על קבוצות בקהילה; יחסים ביניהן וטיב
פעולתן ותקשורת (פורמאלית ,בלתי פורמאלית).

ג .התערבות קהילתית
 .1הגדרה :פרויקט קהילתי מוגדר כתהליך חברתי וארגוני שזמנו קצוב ,מסגרת תקציבו מוגדרת
ובמקרים רבים ההתארגנות לביצועו מצריכה שיתופי פעולה של כמה ארגונים עם אנשי מקצוע
ונציגי קהילה (בהם וכהן.)2012 ,
 .2הנחיות:
א .מוקדי התערבות :ההתערבויות ייבחרו מתוך קשר והיכרות עם אוכלוסיית יעד מוגדרת ,כגון:
הורים לילדי מועדונית ,משפחות חד-הוריות ,קשישים בעלי מוגבלות ועצמאיים ,קבוצת פעילים
בשכונה ,עולים חדשים ,אנשים לקראת השמה בעבודה ועוד.
ב .מעורבות הסוכנות :תהליך ההכנה לפרויקט הקהילתי יעשה לפני כניסת הסטודנטים לשירות.
בחירת נושא ההתערבות לפרויקט הקהילתי הינה באחריות המדריך ומנהל השירות .הבעיה
שתבחר ותכנית ההתערבות צריכים לקבל אישור מורה השיטות ובנוסף המדריך צריך לחתום על
הצעת הפרויקט של הסטודנט.
איתור הבעיה ותכנון ההתערבות יעשה במהלך סמסטר א' .הפעלת הפרויקט יעשה החל מסוף
סמסטר א' ובמהלך סמסטר ב'.
כאשר הפרויקט מתוכנן להימשך מעבר לשנת לימודים אקדמית ,יש להגדיר ספציפית את תפקיד
הסטודנט בהתייחס לדרישות ההכשרה המעשית בסילבוס ואת נקודת הסיום והיציאה של
הסטודנט מהפרויקט .במקרה הנ"ל יש לדאוג להמשך ליווי הפרויקט לאחר סיום שנת הלימודים
האקדמית .יש לקבל את גיבוי וקידום הפרויקט הקהילתי מהממונים והצוות באמצעות הצגת
הפרויקט ,קבלת החלטות משותפות וכדומה.
על מנת לאפשר לסטודנט להיות מעורב בתהליך הבניית הפרויקט הקהילתי רצוי להכין יותר
מאלטרנטיבה אחת של הצעה לפרויקט ,דבר שייצר חווית בחירה ושיתוף הסטודנט בתהליך.
ג .היבטים תקציביים :על המדריך לדאוג לגיבוי תקציבי לצורך השגת מטרות הפרויקט ע"י הגדרת
היקף התקציב המשוער ואישור ההנהלה לקיומו .במידה ואין אישור יש לפעול לקבלת תקציב מגופים
אחרים באישור הממונה על השירות או לדאוג לאיתור פרויקט חלופי הניתן ליישום.
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ד .טיפים לתשומת לב:


רצוי להימנע מבחירת מוקדי התערבות הקשורים לאוכלוסיית יעד "קשה במיוחד" ,כגון:
אוכלוסיית נוער מנותק אשר קיים קושי לאתרו.



לא רצוי לבחור נושאי התערבות הדורשים מיומנויות מקצועיות וארגוניות מורכבות  ,כגון:
הקמת עמותה ,ריכוז וועדה וכו' ,וכן אין לבחור נושאים הנמצאים במחלוקת בין ארגונית
(פוליטית ,ריב סמכויות).

*נערך ע"י גב' סופי אוריה בנימין בהתבסס על :תדריך למדריכים במתודה הקהילתית ,בהוצאת
אוניברסיטת חיפה.

ד .לוח זמנים שנתי לתכנון פרויקט קהילתי ולהפעלתו
א .שלבי תכנון הפרויקט
במהלך סמסטר א'


אוריינטציה לשירות ותדריך למיפוי השירות.



פריסת הנושאים האפשריים וקבלת החלטה על נושא ההתערבות מעבר לרמת הפרט
בהסכמה משותפת של הסטודנט ,המדריך ומנהל השירות.



הגדרת אוכלוסיית היעד ותכנון ראשוני של הפרוייקט.



קבלת גיבוי תקציבי להשגת מטרות הפרויקט.



קריאת חומר תיאורטי ויישומי בנושא.



התייעצות עם אנשי מקצוע בנוגע למענים קיימים לאוכלוסיית היעד הניתנים במסגרת
השירות ומחוצה לו (ארגוני חברה אזרחית ,עמותות וארגונים למטרות רווח).



הגדרה אופרטיבית של הבעיה או המצב הבעייתי שאובחן.



הגדרת מטרות התערבות ויעדים.



הגדרת אלטרנטיבות של אוכלוסיות יעד ובחירת זו העדיפה לפרויקט/התקציב.



הגדרת אמות מידה למדידת התקדמות הפרויקט ותפוקותיו לקראת היעדים.



ניתוח שדה הכוחות (זיהוי גורמים מעכבים /מקדמים פתרון לבעיה ,מתוך השירות ומחוצה
לו).



הקמת מערכת פעולה -איתור וגיבוש הגופים ,הארגונים ,המסגרות ,הקבוצות או היחידים
שעימם נמצא העובד הסוציאלי בקשר במאמציו להשיג את מטרות השינוי.
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בניית תכנית פעולה הכוללת שיטות ואסטרטגיות להשגת יעדים ,כולל משאבי תקציב-
ריכוז ידע רלוונטי ,איתור מקום ,קביעת היקף כוח אדם ,הערכת קשיים והגדרת זמן.



בניית קריטריונים להערכת ההתערבות -השגת יעדים ,הישגים מחוץ ליעדים ,משמעות
הפרויקט בהתייחס לפרויקטים דומים ,משמעויות עתידיות של הפרויקט.

יש להגיש את הצעת הפרויקט עד ליום ד'  20.1.21למורה השיטות ולמדריך ולקבל את
אישורם (ראה נספח יא').
שלבי ביצוע הפרויקט
סמסטר ב':


ביצוע ההתערבות המתוכננת במסגרת הפרויקט ,תוך שימוש בכלים להערכה שוטפת.



איתור דילמות העולות בשטח וניתוחן.



סיום הפרויקט-פרידה ממערכת הלקוח ,קבלה ונתינת משוב.



הערכה וסיכום פרויקט.



הצגת ההתערבות הקהילתית בפני צוות השירות.



פרידת הסטודנט מהגופים המעורבים בפרויקט וממשתתפיו.



יש להבנות "תיק פרויקט קהילתי" כך שהתהליך יתועד עבור השירות ויהיה בהמשך גם
מקור מידע לסטודנט בתהליך הסיכום והעיבוד של הפרויקט שבוצע (ראה נספח יב').

הסטודנט יעסוק בתכנים בהתערבות קהילתית לפחות  2שעות מידי שבוע.
מסגרת הזמן בהדרכה לדיון בסוגיות בהתערבות שמעבר לרמת הפרט לפחות 3
שעות בחודש.

הצגת הפרויקט במסגרת המכללה
 .1הסטודנט יגיש דף מידע על הפרויקט לצורך פרסומו בחוברת הפרויקטים המאגדת את הפרויקטים של
כל סטודנטים לעבודה סוציאלית באותה השנה.
נוסח דף המידע יעשה במתכונת אחידה ויובא לאישור מורת השיטות (הנחיות להכנת דף המידע
לאוגדן הפרויקטים ופורמט לדוג' מצורפים בנספח יג')
דף המידע יוגש למורה השיטות עד ליום ד' .19.5.21
דף המידע יועבר ע" מורה השיטות ליחידת הוראת שדה לצורך הפקת חוברת הפרויקטים השנתית
עד יום ד' .2.6.21
 .2הסטודנטים יכינו פוסטר בנושא הפרויקט שבוצע על ידם .הפוסטר יוצג באירוע סיום שנה שיתקיים
ביום ד' ( 16.6.21הנחיות לקראת הצגת הפרויקט ביריד הפרויקטים בנספח יד').

11

החוג לעבודה סוציאלית

המיצג יאושר על ידי המדריך והנהלת השירות בטרם הצגתו באירוע.
את הפוסטר יש להגיש למזכירות יחידת הוראת שדה ,עד ליום רביעי  9.6.21בשעה .13:00
פוסטרים שיוגשו לאחר מועד זה ,לא יתקבלו ולא יוצגו ביריד הפרויקטים והדבר
ייחשב כאי עמידה באחת ממטלות קורס שיטות.

התערבות קבוצתית
מהלך הסמסטר הראשון הסטודנטים לומדים קורס העוסק במושגי יסוד של עבודה קבוצתית תוך
דגש על התערבות קבוצתית בעבודה סוציאלית.
בהסבה שנה א’ סטודנטים אינם נדרשים להנחות קבוצה ,אך במידה ומתאפשר להם להיות נוכחים
כצופים בקבוצות המתקיימות בשירות ,הדבר יכול להוות תרומה לימודית משמעותית עבורם.

לוח זמנים אקדמי להכשרה מעשית לשנה"ל תשפ"א ( 2020-2021הסבה
שנה א’):
במהלך השנה הסטודנט הינו חלק מהשירות הסוציאלי בו הוא משובץ ועובד בכל הימים בהם
השירות עובד .להלן לוח חופשות בהתייחס לחופשות הלימודים במכללה ולהמשכיות העבודה עם
הלקוחות בשדה.
סטודנטים בשנה ב' מחויבים ל 25-ימי הכשרה מעשית בסמסטר א' 5 ,ימי הכשרה מעשית
בחופשת הסמסטר ו 28-ימי הכשרה מעשית בסמסטר ב' .
סה"כ  58ימי הכשרה בשנה.
מצורפת טבלת נוכחות סטודנטים בהכשרה מעשית בשנת הלימודים תשפ"א.

היעדרות מהכשרה מעשית:


היעדרות בגין מחלה ,מותרת עד פעמיים בסמסטר ומחייבת הצגת אישור רפואי למדריך.



על כל היעדרות יש לעדכן במייל את מורה שיטות ההתערבות.



ימי היעדרות של הסטודנט מסיבות מוצדקות או מעל יומיים בגין מחלה בסמסטר ,יש
להחזיר בחופשת הסמסטר או בתום שנת הלימודים בתאום עם המדריך ועם מורה קורס
השיטות.



מותרת היעדרות של עד שלושה שבועות בגין הריון ולידה .יש להשלים את הזמן הנ"ל בתוך
שנת הלימודים או לאחר סוף שנת הלימודים ,בתאום עם המדריך ומורה השיטות .תכנית
ההכשרה המותאמת תתועד בכתב ותכנס לתיק אישי של הסטודנט.



ניתן להחליף ימי הכשרה ,אבל אין אפשרות שימי ההכשרה יהיו עוקבים ,כולל בהשלמות
של ימים חסרים.
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מידי חודש על המדריך לדווח על נוכחות כל סטודנט ליחידת הוראת השדה לצורך תשלום ביטוח
לאומי .את הדיווחים יש להעביר ביום האחרון של כל חודש( .הדיווחים מועברים לחשבות
המכללה ועל כן יש להקפיד על דיווח במועד).
סמסטר א' תשפ"א
יום ב'
2.11
9.11
16.11
23.11
30.11
7.12
14.12
21.12
28.12
4.1
11.1
18.1

יום ה'
29.10
5.11
12.11
19.11
26.11
3.12
10.12
17.12
24.12
31.12
7.1
14.1
21.1

חופשת סמסטר בין התאריכים -24.1.21-28.2.21בחופשת הסמסטר הסטודנט יגיע לשדה פעם
אחת בשבוע .על הסטודנט לתאם את יום ההכשרה באופן המאפשר קיום כל מפגשים הטיפוליים
וכן מפגש ההדרכה .לאורך כל השנה כולל בחופשת הסמסטר על הסטודנט להגיש דוחות כנדרש-
דוח תהליכי אחד ודוחות סיכום שיחה על כל מטופל אתו נפגש.
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב'
1.3
8.3
15.3
22.3
5.4
12.4
19.4
26.4
3.5
10.5
 17.5חופשת שבועות
24.5
31.5
7.6
14.6
21.6

יום ה'
4.3
11.3
18.3
25.3-3.4
חופשת פסח בהכשרה
8.4
 15.4חופשת יום העצמאות
22.4
 29.4חופשת לג בעומר
6.5
13.5
20.5
27.5
3.6
10.6
17.6
24.6
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הלוח הינו בהתאם ללוח החופשות של המכללה .כאשר מתקיימות חופשות במקומות
ההכשרה ,חגים של דתות אחרות או סיבה אחרת הקשורה בשירות (חופשות ארוכות יותר
בחופשת החגים בפנימיות ,עיצומים של עובדים סוציאליים ,ימי צוות בהם לא משתתפים
הסטודנטים וכדומה) בגינה לא ניתן לקיים את ההכשרה המעשית כסדרה ,על הסטודנט
להשלים את ימי ההכשרה שהפסיד בתאום מראש עם המדריך בשירות ולידע את מורה קורס
השיטות .על המדריך לוודא כי הסטודנט השלים את מלוא ימי ההכשרה כנדרש.
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נספחים
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נספח א'
חוזה ראשוני בין מדריך לסטודנט-תשפ"א
החוזה ימולא בין המדריך לסטודנט בשבוע הראשון להכשרה
שם המדריך__________________:
שם השירות__________________:
שם הסטודנט_________________:
שנת לימוד___________________:
תאריך______________________:
חובת הסטודנט
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7

ימי לימוד בשדה ( 16ש"ש):
יום ___________:בין השעות________________________:
יום ___________:בין השעות________________________:
להופיע בזמן ללימודי השדה.
למלא את שעות העבודה הנדרשות כמוזכר בסעיף .1
לשמור על הגעה רציפה לימי ההכשרה.
להשתתף בפעילויות שוטפות הנדרשות מסטודנט כעובד בשירות -ישיבות ,מעקב פונים ,קבלת קהל
וכדו' (נא לפרט):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________.
להופיע בזמן לפגישות ההדרכה ,לישיבות ולמפגשים עם הפונים או גורמים רלוונטיים אחרים,
לרשום דוחות כמקובל בסוכנות  .נא לפרט:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
להגיש דוחות המיועדים להדרכה לפני מועד ההדרכה .הדוחות יוגשו מידי יום _________:
ב _______________(מקום).
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 .8לבוא מוכן למפגשי ההדרכה (לקרוא חומר מקצועי בהתאם להנחיות המדריך ולהעלות בעיות
בהדרכה)
 .9לא להוציא תיקים או חומר אחר מהסוכנות שלא ברשות מפורשת בכתב של המדריך או גורם
אחראי בסוכנות (נא לציין את שמו) ____________________________________.
 .10לא להוציא או לפרסם ידע על כלי (או חלק מידע על כלי) שפותח בסוכנות או במסגרת לימודי
השדה בסוכנות ללא אישור בכתב מהנהלת הסוכנות.
 .11לשמור על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה האחרים של המקצוע.
הערה :אי כיבוד סעיף אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל עלול לגרור כישלון בהכשרה מעשית.
חובת המדריך
 .1לאפשר התנסות פרטנית ,קהילתית\קבוצתית ומערכתית בהיקף של __________ שעות.
 .2לבחור את הפונים המתאימים לטיפולו של הסטודנט ,להדריכו בתחומי העבודה השונים ולאפשר
לו חשיפה לאירועים לימודיים נוספים.
 .3להופיע בזמן שנקבע לפגישות ההדרכה
 .4לקבל דוחות הדרכה לפני מועד ההדרכה
 .5לקרוא דוחות לפני מפגש ההדרכה ,לתת משוב בכתב לדוח כולל נקודות לדיון עם הסטודנט
בהדרכה ,וכן ,למסור את המשוב לסטודנט לפני פגישת ההדרכה לצורך עיון והכנה.
 .6להקצות שעה וחצי בשבוע להדרכה ,ביום__________ בין השעות _____________________,
מקום______________ ולהיות פנוי לחלוטין לסטודנט ולצרכיו הלימודיים וההתפתחותיים.
 .7לשמור על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה האחרים של המקצוע בקשר עם הסטודנט
 .8לשתף את הסטודנט בהערכה שוטפת על מנת שידע את מצבו ,צרכיו הלימודיים ,נקודות החוזק
והנקודות שטעונות שיפור.
 .9להיות בקשר שוטף עם מורת קורס שיטות.
 .10לדווח בצורה שוטפת למורת שיטות על ההתקדמות ועל הלמידה של הסטודנט
 .11להשתתף בימי עיון ובישיבות מדריכים של קבוצת השיטות.

חתימת המדריך_______________________:
חתימת הסטודנט_______________________:
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נספח ב'
נהלי בטיחות ביציאת הסטודנט לביקורי בית
א .נהלי בטיחות ביציאת הסטודנט לביקורי בית:
 .1סטודנט יערוך ביקור בית ,רק לאחר שהשתתף וצפה בביקור בית שנערך ע"י ועם עו"ס
(המדריך או עו"ס אחר מהשירות).
 .2סטודנט לא יערוך ביקור בית אצל פונה שהתנהלותו עלולה להעמיד בסיכון את ביטחונו
האישי של הסטודנט (לדוגמא :אלימות מילולית ,אלימות פיזית ,אלימות מינית וכד').
 .3בהדרכה יועלה ויעובד נושא ביקור הבית ככלי לשימוש הסטודנט בהכרות ובקשר שלו עם
הפונה.
ב .נהלי בטיחות ביציאה לסיורים בשירותים נוספים במסגרת ההכשרה:
 .1מאחריות המדריך לוודא כי איש הקשר בשירות בו נערך הסיור /הביקור ,תיאם ו -וודא
את הנכונות של ההנהלה לקבלת הסטודנטים לביקור בשירות.
 .2לקוחות השירות אינם בהכרח מודעים לביקור הסטודנט ולמטרותיו ,ולכן עשויים להגיב
למפגש בצורות שונות ולעיתים בהתנגדות סמויה או גלויה .לכן ,על המדריך להבטיח
מראש כי איש קשר מטעם השירות יחכה לסטודנטים בכניסתם וילווה את הסיור
וההסתכלות שלהם בשירות לכל אורכו.
 .3הדבר מקבל משנה תוקף בכל הנוגע לאוכלוסיות מיוחדות (פיגור ,בריאות נפש ,עבריינות
וכדומה) שם קיים סיכון גבוה יותר להתנהגות בלתי צפויה מצד המטופלים בשירות
שעלולה לערער את תחושת הביטחון של הסטודנטים .לכן ,בשירותים אלו יש יתר חשיבות
לליווי צמוד של איש קשר מטעם השירות מרגע הגעתם (בכניסה לשירות) ולאורך התצפית
וההסתכלות של הסטודנטים –כולל במפגש עם לקוחות השירות -ועד ליציאתם משערי
השירות.
 הנהלים הקיימים מתייחסים למניעה ולצמצום של מצבי אלימות ,כלפי סטודנטים לעבודהסוציאלית ,בסוכנויות ההכשרה המעשית .יש לדעתנו להוסיף נהלים המתייחסים למצבים בהם
כבר התרחש אירוע אלים ולתגובתנו אליו:
ג .נהלים המתייחסים למצבים בהם הסטודנט נחשף לאירוע אלים בזמן ההכשרה
 .1היה וסטודנט חווה אירוע אלים אשר הופנה כלפיו מכל סוג שהוא :אלימות מילולית או
פיסית ,עליו לדווח מידית למדריך הישיר שלו בסוכנות ולמורה שיטות.
 .2היה והסטודנט חש מאוים על ידי מקבל שרות בכל צורה שהיא ,עליו לדווח ישירות ובאופן
מידי למדריך.
 .3היה והתפתח אירוע אלים כלפי הסטודנט ,בתוך הסוכנות או במסגרת יציאתו בתפקיד
(פגישה ,ביקור בית וכ"ו) ,עליו לסיים את המפגש באופן מידי ,לפנות לאיש אבטחה במקום
(במידה ויש) ולעדכן בזמן אמת את המדריך בסוכנות.
 .4היה והסטודנט נכח באירוע אלים ,אשר הופנה כלפי מישהו בסביבתו בתוך הסוכנות או
במסגרת יציאתו בתפקיד ,עליו לדווח ישירות ובאופן מידי למדריך.
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.5

.6

.7
.8

במקרים בהם התרחש אירוע אלים כלפי סטודנט ,על המדריך לטפל מידית באירוע ולדווח
בזמן אמת למורה לשיטות התערבות ו/או ליחידת ההכשרה המעשית במידה ונבצר ממנו
להשיג את מורה השיטות.
במקרים בהם היה הסטודנט עד לאירוע אלים כלפי מישהו בסביבתו בתוך הסוכנות או
במסגרת יציאתו בתפקיד ,על המדריך לעבד את החוויה עם הסטודנט ולעדכן את המורה
לשיטות התערבות.
מורה שיטות התערבות ,יחליט ביחד עם המדריך והסטודנט באיזו התערבות לנקוט
בהמשך לאירוע שהתרחש.
מורה השיטות יעדכן את יחידת הוראת השדה בכתב באירוע שהתרחש.
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נספח ג'
דוח תהליכי-התערבות ברמת הפרט
תאריך ___________
שם הסטודנט________________ :
שם הפונה__________________ :
פגישה מס'__________________ :
מקום המפגש________________ :
מטרת המפגש:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

*יש למתוח קו אחרי
כל פיסקה.
לניתוח

תוכן
השיחה

ניתוח תגובות הפונה
רגשות

מחשבות

התנהגות

ניתוח תגובות הסטודנט
רגשות

מחשבות

התנהגות

אני

נקודות
והתייחסות:
אני
 .1תיאור הסביבה
הוא
_____________________________________________________________________
אני
_____________________________________________________________________
הוא
__________________________________________________________
אני
הוא

הוא
אני
 .2האווירה במהלך השיחה
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
 .3משך המפגש
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
 .4צרכים/בעיות שזוהו ונצפו ע"י הסטודנט
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
.5השערות ושאלות (המרמזות על חשיבה הערכתית) העולות לגבי התכנים ,ההתנהגויות והרגשות
שהתרחשו בשיחה
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
 .6מטרות ,מחשבות וכיוונים למפגש הבא או לבדיקה נוספת
__________ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
. 7אחר________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________

נספח ד'
דוח סיכום שיחה -התערבות ברמת הפרט
(השאלון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים יחידים או לרבים כאחד!)
שם הסטודנט________________ :
שם הפונה___________________:
מספר פגישה___________ :
תאריך_______________ :
מקום המפגש______________________ :
משך המפגש___________________ :
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מטרת המפגש-_________________________________________ :
___________________
 .1תאר את הסביבה ,ההתנהגות והאווירה במהלך השיחה
.2

פרט בקצרה את מוקדי השיחה ,וכן צרכים  /בעיות שהועלו (על ידי הפונה ועל ידך)

.3

האם אתה מרגיש שהמפגש היה :א .קצר מדי; ב .ארוך מדי; ג .באורך הזמן המתאים -
הסבר

.4

האם היה למפגש מוקד? כן  /לא .אם כן ,מה היה המוקד?
כן  /לא

.5

האם אתה מרגיש שהפונה קבל את מה שעבורו בא?
האם אתה חושב שהפונה הפיק תועלת מהמפגש?
אם כן ,מה קיבל? אם לא ,מה מנע ממנו לקבל את מה שרצה?

.6

כן  /לא
האם השיחה הייתה זורמת ,הדדית והמשכית?
אם כן ,תאר איך זה זרם ואיך הזרימה וההדדיות הושגו .אם לא -מה מנע זרימה והמשכיות?

.7

תאר בקצרה איך הרגשת  -לפני ,במשך השיחה ובסיומה

.8

האם יש בעיות הקשורות בשיחה זו ,שהיית רוצה בהן עזרה?

.9

עכשיו ,כשהיה לך זמן לחשוב על השיחה ,מה היית עושה אחרת אם יכולת לחזור עליה?

 .10בהתבסס על מה שאתה יודע עכשיו ,מהן מטרותיך  /תוכניותייך למפגש הבא?
* מבוסס על שאלות להערכה עצמית (תרגום ד"ר נאוה ארקין – לפי מונסן ,עובד ע"י גב' סופי
אוריה בנימין)

נספח ה'
תכנית הדרכה
מטרת תכנית ההדרכה הינה להגדיר באופן אישי ומותאם את יעדי ההדרכה של הסטודנט
בהכשרה המעשית בשדה  .כתיבת תכנית ההדרכה מצריכה שימוש בדוגמאות לתיאור והנמקה.
 .1פרטים אישיים
של הסטודנט
.3
 .2פרטי השירות

גיל ,מין ,מצב משפחתי ,פרטים נוספים רלוונטיים ,רקע אישי הרלוונטי לתפקודו
של המודרך (מקום מגורים ,עולה חדש ,ניסיון קודם ביחסי עזרה) .השכלה
כללית ,התנסות מקצועית מוקדמת ,ידע ומיומנויות.
תיאור השירות ,התפקוד הנוכחי המיועד לסטודנט ,מדור ,אזור ואפיונים
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מיוחדים.
 .3השתלבות
ראשונית בסוכנות
 .4קשר ההדרכה
הראשוני




התאמה לנורמות ודרישות של הסוכנות.
תיאור מסגרת ההדרכה.



התנהלות הסטודנט בקשר ההדרכה;
אחריות ,מחויבות (נכונות להשקיע ,הקפדה על לוח זמנים; הגשת דוחות
וכו');
פתיחות  -יכולת לשתף להביא עצמו ,לתת ולקבל ,ביקורת ומשוב;
מוטיבציה ,סקרנות;
דפוסי תלות עצמאות ( ראליות /לא ראליות)
ציפיות מקשר ההדרכה



היבט רגשי -היכולת לביטוי רגשי (אמפטיה ,רגישות ,פתיחות ,יכולת
טובה ביצירת קשר).



היבט חשיבתי -יכולת חשיבה מופשטת ,הבחנה בין עיקר לטפל ,הכללה,
היקש (כפי שבאות לידי ביטוי בכתב ובע"פ).



היבט התנהגותי  -דפוסי הסתגלות וביצוע :עצמאות /תלות ,קושי
בהתחלה ,התמדה ,יוזמה ,אקטיביות /פסיביות ,חשש מטעות ,נכונות
לקחת סיכון ונטייה לפעול.


 .6סיכום וקביעת
מטרות ההדרכה




סגנון למידה – למידה מיטבית עבור הסטודנט (דרך חוויה ,קריאה,
הסבר בע"פ וכו').
ניסוח מטרות ההדרכה ויעדיה;
אמות מידה להערכת הצלחת ההדרכה.

 .7הערות הסטודנט





הערות הסטודנט על תכנית ההדרכה
חתימת הסטודנט
חתימת המדריך





 .5אפיוני הסטודנט

נספח ו'
הערכת המדריך את הסטודנט
סמסטר א' הסבה א' תשפ"א
תאריך ____________________:שם הסטודנט________________:
שם המורה  _________________:שם המדריך_________________:
שם הסוכנות________________:
פעילות הסטודנט בשירות
מספר מערכות הלקוח שהיו בטיפול הסטודנט_______
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מספר דוחות תהליכיים שהוגשו במהלך השנה (נדרשים כתיבה של לפחות  8דוחות תהליכיים עד
כתיבת הערכה של סוף סמסטר א' ) ____________
במידה והוגשו פחות אנא רשמו את הסיבה לכך:
_____________________________________________________________________
_______________________________
מאפייני הפונים:
_____________________________________________________ .1
_____________________________________________________
______________________________________________________.2
______________________________________________________
______________________________________________________.3
________________________________________________________
_______________________________________________________.4
מספר הלקוחות שהטיפול בהם נפסק ______
פרט____________________________________________________ :
_____________________________________________________
השתתפות בישיבות צוות /פגישות בין מקצועיות
_________________________________________________________
מסגרת ההדרכה:
תדירות מפגש ההדרכה__________________ :
במקום ________________________
ביום ________________________
זמן ומשך ההדרכה ______________________
*נערך ע"י פרופ' יעל גירון וד"ר דפנה פרומר בהתבסס על טפסי הערכה של בתי הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת תל אביב ,האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת חיפה.
דוחות:
מועד הגשה:
סוגי הדוחות שהסטודנט כותב:
הערות:
____________________________________________________________________
דיווח:
מגיש דוחות בזמן כן לא חלקית
פרט_____________________________________________________:
מגיש דוחות מאורגנים ובהירים כן לא חלקית
פרט_____________________________________________________:
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מעביר חומר הקשור בטיפול בפונים (כגון :מכתבים ,דוח סוציאלי וכו') כן לא חלקית
פרט_____________________________________________________:
רושם ומעדכן תיקי פונים כן לא חלקית
פרט_________________________________________________ ____:
מפתח דירוג
5
במידה רבה
מאד

4
במידה רבה

3
במידה בינונית

2
במידה מעטה

1
במידה מעטה
מאד או בכלל לא

השתלבות הסטודנט בסוכנות:
הכרת השירות :המבנה הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,מטרות ,מדיניות ,דפוסי עבודה ,תפקידי
4
5
העו"ס (מומלץ להיעזר במיפוי שירות כמדד נוסף להערכה):
1
2
3
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
הבנת הקשר של השירות עם מערכות אחרות :הכרת תפקידי המערכות איתם עובד השירות ,
יצירת קשרי עבודה עם שירותים בקהילה ,התמודדות יעילה בקשר עם השירותים השונים:
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
__________________________________________
מעורבות הסטודנט בשירות :קיום יחסי עבודה תקינים עם חברי הצוות ,מעורבות בשירות ושימוש
במשאבי השירות:
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
______________________________________________
הערכת השירות :זיהוי ליקויים והעברת ביקורת עניינית ,הערכת פעולותיו של השירות לשם השגת
מטרותיו:
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
הערכת הפרק השתלבות הסטודנט בסוכנות :עובר/נכשל

(נא הקף בעיגול)

הסטודנט כאיש מקצוע
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תכנון העבודה וניצול יעיל של הזמן:
1
2
3
4
5
__________ ___________________________________________________________
_______________________________________________
העמדת צרכי הלקוח בקדימות גבוהה תוך הפעלת שיקול דעת:
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
חיפוש ושימוש בידע רלוונטי לפעולתו המקצועית:
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
נכונות לתת שירות מקצועי במקרי חרום:
1
2
3
4
5

הערכת הפרק של הסטודנט כאיש מקצוע :עובר/נכשל

(נא הקף בעיגול)

הסטודנט בתהליך ההתערבות
מיומנויות מקצועיות
יצירת קשר מקצועי עם פונים מגוונים 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
זיהוי וקליטת מסרים מילוליים ובלתי מילוליים1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
מתן אפשרות ללקוח לבטא מגוון רגשות1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
התייחסות מתאימה למסרים ולרגשות שעולים ע"י הלקוח 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
הקשבה ללקוח והתאמת קצב ההתערבות לצרכיו1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
______________________________________________
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מודעות עצמית לרגשותיו ולעמדותיו בהתייחס לפעילותו המקצועית 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
שימוש בטכניקות ראיון מותאמות למערכת הלקוח ולהתערבות הטיפולית 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
ניהול הריאיון תוך שמירה על המסגרת 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
שיתוף הפונים בכל שלבי ההתערבות 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
התאמת התייחסותו למרכיבים חברתיים ותרבותיים של הפונים1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
מיומנות כתיבה מקצועית (כתיבת דוחות ,עדכון תיקים  ,דוחות סוציאליים) 1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
הערכת פרק המיומנויות המקצועיות של הסטודנט :עובר/נכשל (נא הקף בעיגול)

הערכה פסיכו סוציאלית
איסוף מידע על הלקוח ,סביבתו ובעיותיו ממקורות שונים 1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________
_____________________________
זיהוי אי הלימה בין צרכים למענים 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
זיהוי הכוחות של הלקוח 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
________________________________________________
זיהוי משאבים בסביבת הלקוח 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
______________________________________________
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זיהוי מוקדי ההתערבות מעוגנים בהערכה פסיכוסוציאלית1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
______________________________________________
העלאת השערות לגבי גורמים המשפיעים על מצבו של הלקוח 1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________
_________________________________________________
ציון לפרק הערכה פסיכו סוציאלית  :עובר/נכשל (נא הקף בעיגול)
ביצוע תהליך ההתערבות
בנית תכנית התערבות הנגזרת מההערכה הפסיכו סוציאלית1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
יזום פעולות למען הלקוח1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
סיוע ללקוח לשנות דפוסים התומכים בהמשך הבעיה1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
יישום טכניקות מגוונות לקידום תהליך ההתערבות1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
הסטודנט מפתח תוכנית טיפולית תוך גילוי גמישות לצרכי הפונים 1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________
______________________________________________
גילוי גמישות כתוצאה משינוי בלתי צפוי בתוכנית ההתערבות1 2 3 4 5 :

פרידה וסיום
סיום תהליך ההתערבות ועיבוד הפרידה עם הלקוח1 2 3 4 5 :

___________________________________________________________________
_________________________________________________
ביצוע הערכה שיטתית של תהליך הטיפול עם הלקוח והמדריך 1 2 3 4 5
____________________________________________________________________
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הערכת הפרק ביצוע תהליך ההתערבות :עובר/נכשל (נא הקף בעיגול)

מיומנויות תכנון ההתערבות מעבר לרמת הפרט (פרויקט קהילתי)
תמיד לעיתים
קרובות
מאוד

באיזו מידה....

לעיתים
קרובות

לעיתים לעיתים
רחוקות

לעיתים
רחוקות
מאוד

לא
רלוונטי

זיהוי צרכים :הסטודנט
מסוגל לזהות צרכים מעבר
לרמת הפרט
איסוף מידע :הסטודנט מבצע
תהליך איסוף מידע שיטתי
ומקיף
תכנון :לסטודנט יכולת תכנון
שיטתי של כל שלבי הפרויקט
בהתאם לתוכנית

הערכת הפרק הסטודנט בתהליך ההתערבות מעבר לרמת הפרט :עובר  /נכשל (נא הקף בעיגול )

מאפיינים אישיים בעבודה המקצועית
במידה רבה
מאד

במידה רבה

אמינות :
מחויבות :
יושרה :
מסירות
אחריות
סובלנות
גמישות
מודעות עצמית
יוזמה
התמודדות
במצבי עמימות
ולחץ
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במידה
מעטה
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יכולת חשיבה
יצירתית

הערות:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
הסטודנט בהדרכה:
מגיע בזמן לפגישות ההדרכה כן לא חלקית
פרט______________________________________________________:
חלקית
לא
יוזם העלאת תכנים ומביא שאלות ונושאים לדיון  :כן
פרט____________________________________________________:
לא חלקית
מקבל משוב וביקורת ולומד להשתמש בהם :כן
פרט_____________________________________________________
פתוח לשיתוף בעמדות ,רגשות וקשיים עם הפונים
פרט_____________________________________________________:
עושה שימוש מקצועי בתכני ההדרכה בתהליך ההתערבות תוך שיקול דעת:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

הערכת הסטודנט בהדרכה:

עובר/נכשל

(נא הקף בעיגול)

סיכום והערכה:

 .1כישורים בולטים של הסטודנט בהתייחס לידע ,עמדות ומיומנויות:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
 .2מוקדים להמשך למידה והתפתחות מקצועית :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________
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 .3תאר בקצרה אפיונים מקצועיים ייחודיים של הסטודנט  :בשלות ובגרות ,פתיחות ,רגישות,
הסתגלות ,גמישות ,חשיבה ,מעורבות חברתית ,יצירתיות ,יכולת שינוי ,התמודדות עם מצבים
מורכבים ומצבי לחץ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .4פרט את הפוטנציאל של הסטודנט להמשך למידה והתפתחות מקצועית :
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .5הערך את איכות יחסי ההדרכה (הקף בעיגול) :

 .6הערכה כללית של הסטודנט בתחום קשר ההדרכה (יכול הסטודנט לפתיחות וגילוי יוזמה
בהדרכ
טובים בינוניים למטה מבינוניים גרועים
טובים מאד
מצוינים
ה,
שימוש
מאורגן וממקד בהדרכה ,שימוש במקורות למידה נוספים ,שמירה על מסגרת ההדרכה ודיווחי
הסטודנט)___________________________________________________________:
___________________________________________________________________
___________________________________________________
 .7הסכמת הסטודנט :באיזה מידה את/ה מסכים להערכה 1 2 3 4 5 :
פרט:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________.

סיכום ההערכה :עובר/נכשל/ספק עובר
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חתימת המדריך

חתימת הסטודנט

_______ _____________
תאריך_____________________

חתימת המורה ___________________

_______________________

תאריך_______________________

נספח ז'
הערכת המדריך את הסטודנט
סוף שנה הסבה א תשפ"א
תאריך____________________:
שם הסטודנט________________:
שם המורה _________________:
שם המדריך_________________:
שם הסוכנות________________:
פעילות הסטודנט בשירות
מספר מערכות הלקוח שהיו בטיפול הסטודנט_______
מאפייני הפונים:
_____________________________________________________ .1
_____________________________________________________
______________________________________________________.2
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______________________________________________________
______________________________________________________.3
________________________________________________________
_______________________________________________________.4
מספר הלקוחות שהטיפול בהם נפסק ______
פרט____________________________________________________ :
_____________________________________________________
השתתפות בישיבות צוות /פגישות בין מקצועיות
_________________________________________________________
מסגרת ההדרכה:
תדירות מפגש ההדרכה__________________ :
במקום ________________________
ביום ________________________
זמן ומשך ההדרכה ______________________

*נערך ע"י פרופ' יעל גירון וד"ר דפנה פרומר בהתבסס על טפסי הערכה של בתי הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת תל אביב ,האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת חיפה.
דוחות:
מועד הגשה:
סוגי הדוחות שהסטודנט כותב:
הערות:
____________________________________________________________________
מספר דוחות תהליכיים שהוגשו במהלך השנה (נדרשים לפחות  20דוחות תהליכיים מתחילת שנה)
____________
במידה והוגשו פחות אנא רשמו את הסיבה לכך:
_____________________________________________________________________
_______________________________
דיווח:
מגיש דוחות בזמן כן לא חלקית
פרט_____________________________________________________:
מגיש דוחות מאורגנים ובהירים כן לא חלקית
פרט_____________________________________________________:
מעביר חומר הקשור בטיפול בפונים (כגון :מכתבים ,דוח סוציאלי וכו') כן לא חלקית
פרט_____________________________________________________:
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רושם ומעדכן תיקי פונים כן לא חלקית
פרט_____________________________________________________:
מפתח דירוג
1
2
3
4
5
במידה מעטה
במידה מעטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה
מאד או בכלל לא
מאד
הסטודנט כאיש מקצוע
תכנון העבודה וניצול יעיל של הזמן:
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
העמדת צרכי הלקוח בקדימות גבוהה תוך הפעלת שיקול דעת:
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
חיפוש ושימוש בידע רלוונטי לפעולתו המקצועית:
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
נכונות לתת שירות מקצועי במקרי חרום:
1
2
3
4
5

הסטודנט בתהליך ההתערבות
מיומנויות מקצועיות
יצירת קשר מקצועי עם פונים מגוונים 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
זיהוי וקליטת מסרים מילוליים ובלתי מילוליים1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
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מתן אפשרות ללקוח לבטא מגוון רגשות1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
התייחסות מתאימה למסרים ולרגשות שעולים ע"י הלקוח 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
הקשבה ללקוח והתאמת קצב ההתערבות לצרכיו1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
______________________________________________
מודעות עצמית לרגשותיו ולעמדותיו בהתייחס לפעילותו המקצועית 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
שימוש בטכניקות ראיון מותאמות למערכת הלקוח ולהתערבות הטיפולית 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
ניהול הריאיון תוך שמירה על המסגרת 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
שיתוף הפונים בכל שלבי ההתערבות 1 2 3 4 5 :
____________ _________________________________________________________
_______________________________________________
התאמת התייחסותו למרכיבים חברתיים ותרבותיים של הפונים1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
מיומנות כתיבה מקצועית (כתיבת דוחות ,עדכון תיקים  ,דוחות סוציאליים) 1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
הערכת הפרק המיומנויות המקצועיות של הסטודנט :עובר/נכשל (נא הקף בעיגול)
הערכה פסיכו סוציאלית
זיהוי אי הלימה בין צרכים למענים 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
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זיהוי הכוחות של הלקוח 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
________________________________________________
זיהוי משאבים בסביבת הלקוח 1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
______________________________________________
זיהוי מוקדי ההתערבות מעוגנים בהערכה פסיכוסוציאלית1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
___________________________________
ציון לפרק הערכה פסיכו סוציאלית  :עובר/נכשל (נא הקף בעיגול)
ביצוע תהליך ההתערבות
בנית תכנית התערבות הנגזרת מההערכה הפסיכו סוציאלית1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
יזום פעולות למען הלקוח1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
סיוע ללקוח לשנות דפוסים התומכים בהמשך הבעיה1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
יישום טכניקות מגוונות לקידום תהליך ההתערבות1 2 3 4 5 :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
הסטודנט מפתח תכנית טיפולית תוך גילוי גמישות לצרכי הפונים 1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________
______________________________________________
גילוי גמישות כתוצאה משינוי בלתי צפוי בתוכנית ההתערבות1 2 3 4 5 :

פרידה וסיום
סיום תהליך ההתערבות ועיבוד הפרידה עם הלקוח1 2 3 4 5 :
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___________________________________________________________________
_________________________________________________
ביצוע הערכה שיטתית של תהליך הטיפול עם הלקוח והמדריך 1 2 3 4 5
____________________________________________________________________

הערכת הפרק ביצוע תהליך ההתערבות :עובר/נכשל (נא הקף בעיגול)

מיומנויות התערבות מעבר לרמת הפרט (קבוצתי\קהילתי)
תמיד

לעתים
קרובות
מאד

לעתים
קרובות

גיוס משאבים ושווק:
הסטודנט מגלה יכולת
לגיוס משאבים ולשיווק
התכנית
שיתוף מערכות בקהילה:
הסטודנט מגלה יכולת
לניהול משא ומתן אפקטיבי
עם מערכות רלוונטיות
בקהילה
בצוע התוכנית :הסטודנט
מגלה יכולת להוציא לפועל
את התוכנית שתוכננה
יוזמה  :הסטודנט מגלה
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רחוקות

לעתים
רחוקות
מאד

לא רלוונטי
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יוזמה בתהליך ביצוע
התוכנית
עבודת צוות :הסטודנט
מגלה יכולת לעבוד בשתוף
פעולה עם הגורמים
הרלוונטיים לביצוע
התוכנית
הערכת התערבות:
הסטודנט מגלה יכולת
להערכת התוכנית ,הסקת
מסקנות והמלצות

הערכת הפרק הסטודנט בתהליך ההתערבות מעבר לרמת הפרט :עובר  /נכשל (נא הקף בעיגול )

מאפיינים אישיים בעבודה המקצועית
במידה רבה
מאד

במידה רבה

במידה
בינונית

אמינות :
מחויבות :
יושרה :
מסירות
אחריות
סובלנות
גמישות
מודעות עצמית
יוזמה
התמודדות
במצבי עמימות
ולחץ
יכולת חשיבה
יצירתית
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הערות:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
הסטודנט בהדרכה:
חלקית
לא
יוזם העלאת תכנים ומביא שאלות ונושאים לדיון  :כן
פרט____________________________________________________:
לא חלקית
מקבל משוב ובקורת ולומד להשתמש בהם :כן
פרט_____________________________________________________
פתוח לשיתוף בעמדות ,רגשות וקשיים עם הפונים
פרט_____________________________________________________:
עושה שימוש מקצועי בתכני ההדרכה בתהליך ההתערבות תוך שיקול דעת:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

הערכת הסטודנט כלומד :עובר/נכשל

(נא הקף בעיגול)

סיכום והערכה:
 .8כישורים בולטים של הסטודנט בהתייחס לידע ,עמדות ומיומנויות:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
 .9מוקדים להמשך למידה והתפתחות מקצועית :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________
 .10תאר בקצרה אפיונים מקצועיים ייחודיים של הסטודנט  :בשלות ובגרות ,פתיחות ,רגישות,
הסתגלות ,גמישות ,חשיבה ,מעורבות חברתית ,יצירתיות ,יכולת שינוי ,התמודדות עם מצבים
מורכבים ומצבי לחץ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________
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 .11פרט את הפוטנציאל של הסטודנט להמשך למידה והתפתחות מקצועית :
___________________________________________________________________

 .12הערך את איכות יחסי ההדרכה (הקף בעיגול) :

מצוינים

טובים מאד

טובים

בינוניים למטה מבינוניים

גרועים

 .13הערכה כללית של הסטודנט בתחום קשר ההדרכה (יכול הסטודנט לפתיחות וגילוי יוזמה
בהדרכה ,שימוש מאורגן וממקד בהדרכה ,שימוש במקורות למידה נוספים ,שמירה על מסגרת
ההדרכה ודיווחי
הסטודנט)___________________________________________________________:
___________________________________________________________________
___________________________________________________

 .14הסכמת הסטודנט :באיזה מידה את/ה מסכים להערכה 1 2 3 4 5 :
פרט:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________.

סיכום ההערכה :עובר/נכשל/ספק עובר
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חתימת המדריך

חתימת הסטודנט

____________________
תאריך_____________________

חתימת המורה ___________________

_______________________

תאריך_______________________

נספח ח'
משוב הסטודנט על המדריך והסוכנות -תשפ"א
סטודנט/ית יקר/ה,
אנו משקיעים הרבה מחשבה ומאמץ כדי לקיים שדה הכשרה מעשית שיהיה מקצועי ,מלמד
ומפתח .כדי שנוכל להמשיך ולעשות זאת אנו זקוקים למשוב ממך על תהליך ההכשרה ועל חויותך
בשירות במהלך ם שנת ההכשרה שנסתיימה עכשיו.
כך נוכל לפעול להמשך פיתוח שדה המאפשר חוויות למידה תורמות ומפתחות בהמשך.
יש להגיש את המשוב למורת השיטות בשיעור האחרון של הסמסטר ובהמשך המשוב מועבר
ליחידת הוראת השדה ואיננו נשלח למדריך.
בתודה,
יחידת הוראת שדה
פרטי רקע כלליים
נא למלא את הפרטים הבאים
 .1שם ממלא הטופס_______________________ :
 .2שם המדריך/כה__________________________ :
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 .3שם הסוכנות___________________________ :
 .4שם המורה בקורס שיטות___________________ :
 .5באיזו מידה היית מרוצה מהשיבוץ שלך להכשרה מעשית?

א.
.6

.7

.8

1

2

3

4

5

בכלל לא

במידה מועטה

במידה סבירה

במידה רבה

במידה רבה
מאד

מסגרת ההדרכה
הפגישות ההדרכה היו בתדירות של:
 .1פעם בשבוע
 .2אחר ,נא לפרט___________ :
משך הזמן הממוצע שהוקדש בשבוע לפגישות ההדרכה הוא:
 .1שעה וחצי
 .2אחר ,נא לפרט_____________ :
ההדרכה התקיימה בדרך כלל:
 .1בסוכנות שבה התקיימה ההכשרה
.2במקום אחר :פרט _____________

באיזו מידה....

 .9היו הפרעות בזמן ההדרכה
(כמו שיחות טלפון ,כניסת
עובדים וכד')
 .10ההדרכה התבססה על
הדוחות שבכתב
 .11המדריך/ה שלט/ה בידע
מקצועי רלבנטי
 .12המדריך/ה בא/ה מוכן/ה
לפגישות עמך?
 .13המדריך עזר/ה לי
להשתלב בסוכנות
 .14המדריך/ה כיוון/ה אותי
לספרות מקצועית
 .15המדריך/ה סיפק/ה לי
הזדמנויות למידה (כגון:
סיורים ,תצפיות ומפגשים)
 .16המדריך/ה הפעיל/ה
טכניקות הדרכה מגוונות
(כגון :ניתוח והצגת
מקרים)

בכלל
לא

במידה
מועטה

במידה
סבירה

במידה
רבה

במידה
רבה
מאד

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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.17
.18
.19
.20
.21
.22

המדריך/ה עודד/ה אותי
ליזום דברים חדשים
המדריך/ה עודד/ה אותי
להביע רגשות ודעות
המדריך/ה סייע/ה לי
בתכנון וארגון משימות
ההכשרה
המדריך/ה התאים/ה את
סגנון ההדרכה לסגנון
הלמידה שלי
המדריך/ה קידם/ה את
ההתפתחות המקצועית
שלי
המדריך/ה נתן/ה לי משוב
רלבנטי לעשייה מקצועית

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ב .תכני ההדרכה ותרומתם להצלחת ההכשרה
נא לציין באיזו מידה מה שמצוין בכל אחד מההיגדים הבאים מייצג את ההתנסות שהייתה לך
בהדרכה.

.23
.24
.25
.26
.27
.28

המדריך/ה לימד/ה אותי
לתאם את עבודתי עם אחרים
בסוכנות ומחוצה לה
המדריך/ה עזר/ה לי ליישם
ידע תיאורטי וניסיון מעשי
בתהליך ההתערבות
בעקבות ההדרכה רכשתי
ערכים מקצועיים
ההדרכה תרמה להעלאת
המודעות שלי לבעיות
חברתיות
ההדרכה עזרה לי להבין את
תפקיד העובד הסוציאלי
בפגישות ההדרכה רכשתי
מיומנויות מקצועיות (כגון:
קשר עם פונה ,איסוף מידע,
תכנון והערכה)

בכלל לא

במידה
מועטה
2

במידה
סבירה
3

במידה
רבה
4

במידה
רבה מאוד
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

ג .יחסי הדרכה
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נא לציין את מידת הסכמתך עם כל אחד מההיגדים הבאים.

.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35

בכלל לא

במידה
מועטה
2

במידה
סבירה
3

במידה
רבה
4

במידה
רבה מאוד
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

המדריך/ה הפעיל/ה עליי
סמכות בצורה מותאמת
במצבים שדרשו זאת
המדריך/כה נתן/ה לי תמיכה
רגשית במצבים שדרשו זאת
המדריך/ה התייחס/ה אליי
בכבוד ובסובלנות
המדריך/ה סייע/ה לי בפיתוח
המודעות העצמית שלי
כאיש/אשת מקצוע
המדריך/ה אפשר/ה לי לתת
לה/ו משוב
המדריך/ה אפשר/ה לי לפנות
לעובדים אחרים לשם
התייעצות
חילוקי דעות עם המדריך/ה
נפתרו בצורה בונה

ד .שביעות רצון
באיזו מידה אתה מרוצה

בכלל לא

במידה
מועטה
2

במידה
סבירה
3

במידה
רבה
4

במידה
רבה מאוד
5

1

2

3

4

5

1

 .1מהקשר שנוצר עם
המדריך/ה?
 .2מההדרכה שקיבלת

 .3אם היו שואלים אותך על המדריכה היית אומר ש....
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 לתשומת לבך – אנא התייחס/י לסוכנות ולא למדריך
 .1באיזו מידה הסוכנות סיפקה
הזדמנויות למידה מגוונות
(סוגי אוכלוסיה ,תחומי
בעיה ,טכניקות ומישורי
התערבות)
 .2באיזו מידה סיפקה הסוכנות
מספר מתאים של התנסויות
למידה
 .3באיזו מידה הסוכנות אפשרה
לסטודנטים להיות מעורבים
עם הצוות (ע"י השתתפות
בישיבות צוות ,מוכנות הצוות
לעזור להם וכד')

מעטה
מאד
1

מעטה

בינונית

רבה

2

3

4

רבה
מאד
5

לא
יודע
0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

44

החוג לעבודה סוציאלית

 .4באיזו מידה הסוכנות סיפקה
תנאים פיזיים נאותים
לביצוע עבודת הסטודנטים
(חדר ,גישה לטלפון וכו')
 .5באיזו מידה את/ה שבע/ת
רצון מהסוכנות כמקום
להכשרת סטודנטים
 .6באיזו מידה האווירה
בסוכנות מאפשרת חשיבה
ביקורתית ופותחת פתח
לביצוע תוכניות

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

ה .תפוקות מההכשרה
נא לציין באיזו מידה מה שמצוין בכל אחד מההיגדים הבאים מייצג את ההתנסות שהייתה לך
בהכשרה.

.4
.5
.6
.7

המדריך/ה לימד/ה אותי לתאם
את עבודתי עם אחרים
בסוכנות ומחוצה לה
בעקבות ההכשרה רכשתי ערכים
מקצועיים
ההכשרה תרמה להעלאת
המודעות שלי לבעיות חברתיות
ההכשרה עזרה לי להבין את
תפקיד העובד הסוציאלי

בכלל לא

במידה
מועטה
2

במידה
סבירה
3

במידה
רבה
4

במידה
רבה מאוד
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

תודה ובהצלחה בהמשך דרכך המקצועית
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נספח ט'
תדריך להכרה ולמיפוי שירות
.1

שם השירות ומיקומו
א .שם וכתובת  -ציינו את מירב הפרטים המזהים :שם השירות ,כתובת ,שם מנהל
השירות ,אתר אינטרנט של השירות שם המדריך ,כתובת מייל ומספר נייד שלו.
ב .נגישות והנגשת מידע לשירות ברשתות החברתיות .מה ניתן ללמוד ובאיזה היקף על
השירות?
ג .מיקום ונגישות – היכן ממוקם השירות – בקרבת שירותים אחרים או בריחוק מהם.
באזור מגורים או באזור תעשיה .דון באיכות השילוט ,במידת בהירותו ,בנוחות הגישה,
בנוחות שעות הקבלה ובקווי תחבורה ,האם הלקוחות זקוקים לתחבורה כדי להגיע
לשירות ומה נגישותם ,נגישות לאנשים עם מוגבלויות
ד .מבנה ותנאים פיסיים – תאר את המבנה שבו ממוקם השירות :דון בגודל המבנה ,ברמת
הבנייה ובמידת ההתאמה של המקום לתפקיד השירות .התייחס למספר החדרים ,לחדרי
ההמתנה ,לגורמי צפיפות ורעש ,אם יש כאלה.

.2

המבנה הארגוני – ניתן לתאר את השירות באמצעות תרשים
א .לאיזה מגזר – ציבורי ,עמותה שלא למטרות רווח ,עסק למטרות רווח ,מעורב (פרט) –
שייך השירות.
ב .היררכיה של תפקידים בתוך השירות (מקצועי ,מנהלי).
ג .הבסיס החוקי שעל פיו פועל השירות.
ד .מערכות הפיקוח (מקצועית ומנהלית).
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ה .המשאבים העומדים לרשות השירות ומקורותיהם (תקציבים ממשלתיים ,תקציבים
של רשות מקומית ,עמותות ,תרומות ,השתתפות עצמית של הלקוחות וכיו"ב).
ו .מקום העבודה הסוציאלית בסוכנות (ראשונית ,משנית).
.3

מטרות ומדיניות השירות
א .המטרות המוצהרות והסמויות של השירות.
ב .הקריטריונים לקבלת שירות.
ג .סוגי השירותים הניתנים ובאיזה היקף.
ד .תהליכי פנייה או הפנייה לקבלת שירות.

.4

אוכלוסיית היעד
א .מאפיינים דמוגרפים של אוכלוסיית הפונים.
ב .בעיות וצרכים אופייניים שמביאים הפונים.
ג .קהילת היעד – אם השירות ממוקם בקהילה אך הוא מעניק שירותים לאוכלוסייה גם
מהסביבה? נתונים סטטיסטיים של השירות והמשתמשים בשירותיו השונים.

.5

שיטות ודרכי עבודה
א .דרכי התערבות אופייניות לטיפול בבעיות הפונים – על הרצף מיקרו < > מאקרו.
ב .מידת האחידות בדרכי ההתערבות עם הפונים.
ג .שיתוף ומעורבות לקוחות בשירות – האם קיימת נציגות לקוחות בשירות? כיצד נבחרה
ומה הם תפקידיה? במידה ואינה קיימת מה הרציונל לכך?

.6

השירות וסביבתו
ב .קשרים עם ארגונים אחרים בקהילה – ציבוריים ,ארגוני מגזר שלישי כולל ארגוני דת -
וטיב קשרים אלה.
ג .מידת ההתאמה בין מאפייני השירות לקהילה בה הוא ממוקם ולאוכלוסיית היעד.
(יש להתייחס להיבט של רב תרבותיות)

.7

הערכת השירות והתרשמות (חלק אישי של כל סטודנט):
א .תאר כיצד היית/ה חש/ה כפונה בשירות זה.
ב .מהם להערכתך המאפיינים האידיאולוגיים ,הערכיים ו/או החברתיים הדומיננטיים של
השירות (מסורת ,עמדות ,אינטרסים ,בעיות וכו')
ג .מה הם לדעתך כוחותיו וחולשותיו של השירות בנושאים שהכרת במסגרת המיפוי?
נמק/י?
ד .כיצד אתה רואה את השתלבותך בשירות? מה נדרש ממך ומה נדרש מגורמים אחרים
כדי לקדם את השתלבותך?
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היקף המיפוי כ 5-עמודים.
העבודה תכתב ברווח כפול גודל גופן 12



עיבוד מתוך סדן ,א )1987( .קובץ תדריכים בעבודה קהילתית .ירושלים ,משרד העבודה
והרווחה.

נספח י'
הנחיות לכתיבת פרופיל קהילתי –
לקראת גיבוש הצעה לפרויקט הקהילתי
דר' יוסי כורזים
[הפרופיל הקהילתי יוגש למרצה "התערבות קהילתית" לאחר אישור וחתימת המדריך/ה]

חומר רקע
* רזון ,ש , )2016( .מהי קהילה ומיפוי מצב העוני בקהילה ( ערכת למידה לעובד מיצוי
זכויות בקהילה ,במרכז עוצמה מורחב  -גרסה פנימית ראשונה) ,משרד הרווחה
* סדן ,א ,)2009( .עבודה קהילתית – שיטות לשינוי חברתי ,חלק ב' ,פרק ב' ,הכרות עם הקהילה,
עמ' 133-143
* סדן ,א (עורכת) ( ,)1987קובץ תדריכים בעבודה קהילתית :השרות לעבודה קהילתית ,משרד
העבודה והרווחה ]1[ .תדריך להכרת קהילה ]2[ ,תדריך להכרת שרות ]3[ ,אבחנה של מצב קהילתי
* קליינמן ,ד .וקמינסקי ,ש ,)2006( .יש לנו קהילה – מדריך למיפוי ואבחון קהילתי ,משרד
הרווחה ,אשלים (ג'ויינט ישראל) ותוכנית קדימה (שותפות קהילתית רב-תחומית לילדים ונוער
בסיכון ומניעת אלימות במשפחה).
& * Minkler, M. (Ed.), (2012). Community organizing and community building for Health
Welfare. (Chapt. 9: Community Assessment, & 10: Capacity Mapping). Rutgers University
Press.

* Rothman, J. (1996), The Interweaving of Community Intervention Approaches, Journal of
Community Practice, Vol. 3, No. 3/4, pp: 69-99
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חלק א' –רקע כללי (עמוד השער)



שם השירות וכתובתו
שם הסטודנט/ים



שם המדריך/ה  +חתימתו/ה על הפרופיל הקהילתי



הגדרת גבולות הקהילה :כל היישוב? אחת משכונות היישוב? איזור גיאוגרפי אחר שהוגדר
לסטודנט/ית?



מפה – גדולה ומפורטת ככל האפשר( .לצרף כנספח)

חלק ב' – מרכיבי המיפוי העיקריים ( -בקצרה :לא יותר מ 5 -עמודים)
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

רקע היסטורי; ציוני דרך מרכזיים; לגיטימציה לנרטיבים שונים.
מאפיינים פיזיים :מגורים ,מבני ציבור ,אזורי מסחר ותעשיה.
מאפיינים חברתיים-דמוגרפיים :מס' תושבים; הקשר שלהם למקום; הרכב אוכלוסיה
ויחסי הגומלין בין הקבוצות/החמולות; קבוצות גיל; הכנסה והשכלה; תנאי דיור
ותחבורה; מקומות מפגש; שיטות תקשורת; אחר [?]....
ערכים ואידיאולוגיות :מידת דתיות; דפוסי בחירה לכנסת ולרשות המקומית; מיקום
ברצף האידיאולוגי.
שירותים ,מוסדות וארגונים בקהילה ובסביבתה :שירותים ציבוריים; עמותות – כולל
ארגונים לשינוי חברתי; עסקים וארגונים למטרות רווח  -בתחומי החינוך ,הרווחה,
הבריאות – כולל בריאות הנפש ,התרבות והפנאי – כולל מועדונים ומתנסים ,הדת
והמסורת – כולל שירותים חברתיים שהם מגישים; אחר [?]...

ו .מבנה הכוח בקהילה :כוח פוליטי; מנהיגות פורמאלית ולבלתי פורמאלית; ארגוני חברה
אזרחית.
ז .בעיות וצרכים עיקריים בקהילה :של יחידים; משפחות; קבוצות; קהילות – בעיני
הלקוחות ,התושבים והעובדים המקצועיים.
ח .מיפוי הכוחות ,היכולות וההזדמנויות בקהילה :בקרב יחידים וארגונים קהילתיים.
ט .תוכניות פיתוח :פיזי ,כלכלי ,חברתי
י .סיכום ואבחון המצב החברתי בקהילה ,על-פי סעיפי המיפוי הקהילתי.
יא .כיוונים ראשוניים (אלטרנטיבות אחדות) לתוכנית פעולה ולפרויקט קהילתי בתחומי
הרווחה( .בעמוד נפרד)
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נספח יא'
נוסח להגשת הצעה לפרויקט קהילתי
פרק א' – מבוא


שם הפרויקט – כותרת והסבר קצר



שם מגיש ההצעה ,שם המדריך ושם הסוכנות

פרק ב' – הרציונאל לפרויקט


תיאור קצר של הבעיה  /הצרכים  /המצב (הבעיה היא ש ...היא מתאפיינת ב ...אם לא
נתערב אז)...



תיאור האוכלוסייה שתהנה מהפרויקט



פתרונות קודמים



מה נכתב בספרות ביחס לתחום הבעיה ולצורך שזיהית?
במה הספרות התיאורטית סייעה להבנה מעמיקה יותר של התחום/סוגיה בה בחרת?
במה ידע זה חיזק או סתר את עמדתך הראשונית?



פרק ג' – הצבת מטרות ויעדים



מטרות (לפחות )2



יעדים לכל מטרה (תרגום מדיד של המטרות)



אמצעים למדידת ההתקדמות לקראת היעדים (מדדים להערכה)

פרק ד' – מערכת הפעולה


מיהם השותפים לתכנון הפרויקט וביצועו – אנשי מקצוע ,תושבים ,ארגונים נוספים.

פרק ה' – תכנית הפעולה


תיאור תכנית הפעולה להשגת המטרות והיעדים.



מיקום הפרויקט – היכן ימוקם הפרויקט ומה הנימוקים לקביעת המיקום.
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פירוט שלבי הביצוע העיקריים ולוח זמנים – בהתאם למטרות וליעדים.

פרק ו' – תקציב


כוח אדם



ציוד

 מנהלה ושונות
פרק ז' – הערכה
 שלבי הערכה ולוחות זמנים
 שיטות הערכה

נספח יב'
תדריך לבניית תיק פרויקט קהילתי
תיק הפרויקט יכיל את כל החומר הקשור לפרויקט אותו מפעיל הסטודנט:


שם הפרויקט ,המשתתפים בו והגוף האחראי.



פרופיל קהילתי  /סקר צרכים /ראיונות.



חומר רקע על הפרויקט :ידע תיאורטי הקשור לנושא הפרויקט ,תהליך ההחלטה על
הפרויקט ,והרציונל לבחירת הנושא.



אוכלוסיית היעד ומאפייניה.



פירוט כל שלבי תכנון הפרויקט  -הגדרת הבעיה או הצורך ,הצבת מטרות ויעדים ,צוות
הפעולה ,כוחות בולמים/מקדמים ,תקציב ,תכנית עבודה וכו'.



תיעוד תכתובות ,פרוטוקולים וסיכומי מפגשים הקשורים לפרויקט.



רשימות :ארגונים שותפים ,אנשי צוות פעילים ,מתנדבים ,לקוחות ועוד( .כתובות,
טלפונים ,מיילים)



הערכה ,סיכום והמלצות.



אחר.................. :
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נספח יג'
הנחיות להכנת דף המידע לאוגדן פרויקטים:
* הגשה ע"י כלל הסטודנטים .יוגש למורי השיטות עד לתאריך 19.5.21
דף מידע-
דף המידע יכיל פרטים על הפרויקט  ,יצורף לספר הפרויקטים השנתי ויועבר במייל לכלל
המדריכים ומנהלי השירותים.
 עמוד אחד מודפס ,רווח  1.5בין השורות.
 כל הכותרות :בפונט , Guttman yad brash -גודל  12מודגש ,קו תחתון
 תוכן :בפונט –  – Davidגודל .11
הכותרות-שם השירות ,מנהל השירות ,מדריך/ה ,מפעילי הפרויקט (מדריכים  ,סטודנטים,
עו"סים מלווים) .כותרות אלו יכתבו בצד הימני של המסמך.
כותרת מרכזית :שם הפרויקט
כותרות משנה בתוכן :אוכלוסיית היעד ,הגדרת הבעיה ,מטרות הפרויקט ,יעדי הפרויקט ,מערכת
פעולה (כל השותפים בפרויקט -צוות היגוי ,ארגונים שותפים ,גורמי מימון) ,תיאור מהלך התוכנית,
תוצאות ,הערכה -לקחים ומסקנות לעתיד ,הערות.

פורמט לדוגמא:
שם השירות :ביטוח לאומי -מחלקת שיקום
מנהלת השירות :גב'....
מדריכה :גב'...
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מפעילי הפרויקט :הסטודנטים_____ ,_____ :
קבוצת העצמה לנפגעי עבודה מבוגרים
אוכלוסיית היעד :בני  50עד  60שאיבדו את היכולת לעסוק במקצועם כתוצאה מתאונת עבודה ואינם
יכולים לחזור לעבודתם הקודמת.
הגדרת הבעיה :קושי להשתלב בעולם העבודה משום היותם מבוגרים ,כך שהניסיון המקצועי שרכשו
במהלך חייהם לא עוזר להם והם צריכים לעסוק בתחום חדש ,אך עדיין יש להם  10-15שנות עבודה ,ולכן זו
אוכלוסייה "שנופלת בין הכיסאות".
מטרות הפרויקט :יצירת קבוצת תמיכה אשר תספק להם כלים להתמודדות עם הנכות וחשיבה על
כיווני תעסוקה חדשים התואמים את המגבלות ,ותעצים אותם בתהליך.

יעדי הפרויקט:
.1גיוס משתתפים לקבוצת התמיכה ובדיקת התאמתם לקבוצה.
.2גיוס תקציב ומציאת מקום הולם לקיום הקבוצה.
.3בניית תכנית חד שבועית בת  10מפגשים אשר תספק להם כלים להתמודדות ,תסייע בחשיבה על
כיווני תעסוקה ,ותספק תמיכה וסיוע של המשתתפים אחד לשני בהתמודדות.
מערכת פעולה :מחלקת השיקום בביטוח לאומי שדאגו למימון של הכיבוד ולמבנה בו התקיימה
הקבוצה .העו"ס והסטודנטיות.
תיאור מהלך התוכנית :בשלב הראשון ניסינו לגייס משתתפים באמצעות שיחות עם עובדי
השיקום ואיתור אנשים מתאימים דרך מידע שיש לגביהם במחשבים בביטוח לאומי .בשלב השני נבדקה
התאמתם לקבוצה .בשלב השלישי גויס תקציב קטן באמצעות פניה לעו"ס ממח' השיקום ונמצא מקום
להעברת הקבוצה בתוך מבנה הסניף של ביטוח לאומי .לאחר מכן נבנו התכנים שהועברו בקבוצה .הקבוצה
החלה לפעול .לאחר סיום הקבוצה נעשתה הערכה של תוצאות הקבוצה הן במישור הקבוצתי והן במישור
האישי לגבי כל משתתף וניתנו המלצות להמשך.
תוצאות :נוצר גרעין קבוע של משתתפים שהגיעו למפגשים .אחד המדדים שלנו להצלחה היה
שהמשתתפים ישמרו על קשר עם מחלקת השיקום על מנת שנוכל להמשיך באופן פרטני את התהליך שהחל
בקבוצה ואכן  6מתוך  7המשתתפים נמצאים בקשר עם עובדי שיקום .כמו כן במהלך הקבוצה  3מן
המשתתפים הגיעו להחלטות לגבי המשך השיקום וחשבו על תחומים חדשים בהם הם רוצים לעסוק.
הערכה -לקחים ומסקנות לעתיד :הקבוצה התנהלה בצורה טובה ויעילה והשיגה את
מטרותיה .עם זאת בשל אילוצים טכניים של זמן נאלצנו לקצר את מספר המפגשים ל 8-והיה נראה כי
המשתתפים זקוקים לעוד  2-4מפגשים על מנת להעמיק את התהליך .כמו כן לא הצלחנו לגייס די
משתתפים .כמות המשתתפים הקטנה אפשרה לנו ליצור אווירה אינטימית אך גם גרמה ללחץ שמא לא יגיעו
מספיק משתתפים ולא תוכל להתנהל הפעילות הקבוצתית המתוכננת.
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נספח יד'
הנחיות לקראת הצגת פוסטר הפרויקט ביריד:
את הפוסטר יש להגיש למזכירות יחידת הוראת שדה עד ליום רביעי  9.6.21בשעה
 .13:00פוסטרים שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו ולא יוצגו ביריד הפרויקטים
והדבר יחשב כאי עמידה באחת ממטלות קורס שיטות.
 שמרו על איזון בין החלק היצירתי לתוכן המילולי. גודל הפוסטר :בריסטול או קרטון ביצוע בגודל סטנדרטי (.)100X70 יש לבחור פוסטר צבע לבן. יש לעצב את הפוסטר לאורך . יש לכתוב בכתב דיוויד ,גודל אות .36 על הפוסטר להעביר בתמציתיות מסר חזותי רחב ביותר עבור הצופים על כל הפרמטריםהמופיעים מטה:





שמות המציגים..................... :
שם המדריך.............................. :
שם השירות............................... :



כותרת (שם המייצג את מהות הבעיה וההתערבות/מענה).

אוכלוסיית היעד :הגדרת האוכלוסייה שסובלת מהבעיה ואשר עבורה הוצע המענה.
 תקציר הבעיה.
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ההתערבות  /המענה המוצע.
זיהוי הרציונל להתערבות :מדוע נבחרה ההתערבות הספציפית.
מטרות ההתערבות
משוב הלקוחות על המענה המוצע

ניתן לעצב את הפוסטר כיד הדמיון ובכל צורה יצירתית שתבחרו
(דפי מידע ,תמונות ,הסברים ,סרטים וכדו')
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