היחידה להכשרה מעשית

לכבוד :סטודנטים שנה ג' תשפ"א
הנדון :לימודי עבודה סוציאלית והכשרה מעשית – בתקופת הקורונה
לקראת שנת הלימודים תשפ"א ,ברצוננו להציג את המתווה שמתוכנן ללימודים והכשרה מעשית,
בהתאם לניסיון של השנה החולפת תחת מגבלות נגיף הקורונה והוראות התו הסגול התקפות נכון
לרגע זה.
ההכשרה המעשית בשנה ג' ,מתקיימת במסגרות מגוונות ,יומיים בשבוע (ימי א' ,ג' 8 ,שעות בכל
יום) .כתמיד ,לאחר החלוקה לכיתות ,מורות השיטות יעבירו לכן את רשימת מסגרות ההכשרה
המעשית ויקיימו פגישות אישיות .לאחר המפגש תתבקשו להגיש רשימת העדיפויות שלכן ,כאשר
השיבוץ באחריות מורת השיטות ובהתאם לשיקולים שונים .חשוב שבעת בחירת מקומות ההכשרה
המועדפים ודירוגם ,תיקחו בחשבון את מדיניות בית הספר לעת הזאת:
א.

ההכשרה המעשית בשדה היא נדבך הכרחי בלימודי העבודה הסוציאלית ,ולכן היא תמשיך
לאורך השנה ,גם אם יהיה שינוי בסטינג ,במשימות ועוד (לדוגמא :הדרכות מרחוק במידת
הצורך).
בית הספר פועל ,וימשיך לפעול ,לפי ההנחיות של משרד הבריאות בנוגע למפגשים
והתקהלויות.
הציפייה שלנו היא שהסטודנטיות בהכשרה המעשית ינהגו בהתאם לכללי מסגרת ההכשרה
המעשית .כך ,במידה ויונהגו נהלי ריחוק או סגר כתוצאה מההתמודדות עם נגיף הקורונה,
הסטודנטיות ינהגו כפי שעובדי מסגרת ההכשרה המעשית בה הן משובצות נוהגים .לדוגמא:

•

במידה והעובדות הסוציאליות במסגרת יידרשו שלא להגיע לעבודה ,כך יעשו גם
הסטודנטיות (ונדאג למענה להכשרה בהתאם למצב).

•

במידה והעובדות הסוציאליות יידרשו להגיע לעבודה ,נצפה מהסטודנטיות להמשיך ולהגיע
למסגרת ההכשרה ולהמשיך בהכשרתן.

•

במידה והעובדות הסוציאליות עוברות לסיוע וטיפול מרחוק ,גם הסטודנטיות ינהגו
בהתאם.

•

אם ישיבות הצוות מתקיימות בשלב זה באופן מקוון ,על הסטודנטים להשתתף בהן גם כן.

ב.
ג.

ד.

יש להיערך לכך שייתכן וחלק מההכשרה המעשית תתקיים בצורה מקוונת (סיוע וטיפול
מרחוק) ,ותידרש גמישות – למשל ,מעבר למשימות מערכתיות ,קבלת פונים חדשים,
ובמידת הצורך מעבר למסגרת הכשרה אחרת ,שתאפשר המשך קיומה של ההכשרה
והלמידה.
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ה.

ו.

ז.

סטודנטית שנמצאת בקבוצת סיכון ומצבה הרפואי לא מאפשר לה להגיע פיזית למקום
הכשרה ,צריכה לעדכן בכך כבר בשלב זה את מורת השיטות על מנת שיעשה מאמץ להתאים
הכשרה שיכולה להתקיים מרחוק.
לצערנו ,לא נוכל להבטיח הכשרה מרחוק לסטודנטית שמישהו ממשפחתה מצוי בקבוצת
סיכון ,או שחשה חרדה ,אך ללא סיכון רפואי ידוע .במצב כזה תוכלו לבחור לפצל את
הלימודים .במידה וההיעדרות בשל הקורונה תהיה בתקופה קצרה במהלך השנה – תדרשו
להשלים את השעות החסרות במהלך הקיץ .נחדד כי שנת הכשרה בעבודה סוציאלית כוללת
שבעה חודשים מלאים שבהם ההכשרה מתקיימת כ 16-שעות בשבוע.
עליכן לקחת נקודות אלו בחשבון בעת בחירת ושיבוץ במסגרות ההכשרה לשנה הבאה.

קיימת אפשרות שההנחיות ישתנו עד תחילת שנת הלימודים ,וכן יהיו שינויים גם במהלך השנה.
כולנו תקווה שהלימודים וההכשרה המעשית בשנת תשפ"א יתקיימו ללא הפרעות משמעותיות.
כפי שהיה בשנה החולפת ,אנו בבית הספר לעבודה סוציאלית ,ובאוניברסיטת תל אביב ,נמשיך
לעשות כל שאפשר על מנת ששנת הלימודים תשפ"א תפתח ותסתיים במועד ,והמשימות הלימודיות
יושלמו.
בברכת בריאות איתנה,

פרופ' עינת פלד
ראשת בית הספר

פרופ' כרמית כץ
ראשת תכנית התואר
הראשון

ד"ר גיא שילה
ראש תכנית ההשלמות

רות פרנקנבורג
ראשת היחידה
להכשרה מעשית
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