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  וקשרים בינלאומיים תרבותיות-מקצועיות השתלמויות                          
 

חינוך, הדרכת נוער,  ,עבודה סוציאלית: ע"י עובדים במדעי ההתנהגות 1960הוקם באירופה בשנת  CIF  ארגון
-מקצועיתפסיכולוגיה, סיעוד ומקצועות נלווים, במטרה לקדם את ההבנה והשלום בין עמים באמצעות השתלמות 

 . וידע בתחומם ניסיוןעם לעובדים תרבותית 
מקצועית ה השתלמותהת ייחודיות בכך שכולן מארחות את המשתלמים בבתיהם של חברי הארגון, יוההשתלמו

לת אוריינטציה למערכת הארגונית, החברתית, הכלכלית והפוליטית, ביקורים ופגישות עם אנשי מקצוע כולומובנית 
 תרבותי של המדינה המארחת.-חברתיתוך הקונטקסט בומקומות העבודה הפועלים עבודה הוהיכרות עם שיטות 

 
 (. CIPUSAמדינות )תכנית  8 -מדינות בעולם ובנוסף בארה"ב ב 23-כיום מתקיימות השתלמויות ב

את הטיסות,  תעלות למשתלם כוללה. לחמישה שבועותבועיים נע בין ששונה במדינות שונות ומשך ההשתלמויות 
 הן ללא תשלום. השתלמויותמספר מצומצם של . )דמי השתלמות(של ההשתלמות בסיסי ביטוח בריאות וכיסוי 

 בישראל לאנשי מקצוע מארצות שונות בעולם.ושה של – השתלמות במשך שבועייםהסניף הישראלי מקיים 
 

שהשתתפו אנשי קשר פועלים מדינות בכעשר מדינות, ו 32-יש כיום סניפים הפועלים ב CIF הבינלאומי  לארגון
 תרבותי אחת לשנתיים. -הארגון הבינלאומי מקיים כנס מקצועי בהשתלמות ופועלים להקמת סניפים חדשים.

מקצוע להשתתף הסניפים מסייעים לאנשי  בצרפת. 2019-יתקיים ב 33-והכנס ה ביוון השנהתקיים ה 32-הכנס ה
מרביתם  -ברחבי העולם השתלמויות ב השתתפוישראלים  250-למעלה מ בהשתלמויות, להדריכם וללוותם.

ובשובם יישמו שיטות וגישות  -, אסטוניה ולטביה  הודו ,סלובניה, פינלנד, שוודיה, הולנד, איטליהבארה"ב וכן ב
 בעבודתם.מקצועיות שנלמדו 

 
ובצידה הזדמנות לפתח ולקיים קשרים בינאישיים ומקצועיים  הפעילות בארגון היא התנדבותית וללא מטרות רווח

 בינלאומיים, לחוות חוויות תרבותיות ואנושיות מרתקות ולהכיר שיטות וגישות מקצועיות שונות.
  

 על תכניות ההשתלמות:
בכל השתלמות משתתפים  חלקן בחדשי הסתיו.בחודשי האביב ומדינות מקיימות תכנית השתלמות מרבית ה

יצירת קשרים בינלאומיים כן ממגוון מדינות וכך שמתקיימים היכרויות ולמידה נוספים ממדינות שונות משתלמים 
נוספים בעולם. מועמדים המתקבלים לתוכנית מחוייבים להשתתפות מיום תחילת התוכנית עד סיומה תוך 

מתבססת על התנדבות החברים( ומחוייבות לשמירה ההשתלמות )הקה המורכבת של תכנית התחשבות בלוגיסטי
  .ומקצועיותאישית על מהימנות 

בתכניות השתלמות בעולם לייצוג מדינת ישראל בארצות אחרות וכן ישראלים שתתפות נודעת להחשיבות רבה 
בכדי להכיר להם את המדינה ובכך לתרום לייצוג נכון זאת  .בארץהעולם מארצות אירוח משתלמים לחשיבות רבה 

 .1998אז שנת תכנית השתלמות מ תמקיימישראל . וללמידה הדדית בעולםעבודתנו המקצועית וחיובי של 
 שומרים על קשרים אישיים ומקצועיים אתנו.אף הפכו לשגרירים מלאי הערכה למדינתנו ובישראל המשתלמים 

ם לצאת להשתלמויות ובכך לחשוף את צדדיה החיובים של עבודתנו ומדינתנו, להכיר אנו מעודדים עובדים מקצועיי
עבודה סוציאלית בכל תחומי ההתמחות, שיטות חינוך ותחומי חינוך )כגון חינוך מיוחד, ברמה בינלאומית וללמוד 

ליצור קשרים מלאי  כך, ואחרים יעוץ חינוכי(, שיטות תרפיה באמנות, פסיכותרפיה ופסיכולוגיה ומקצועות נלווים
 משמעות וחוויה בלתי נשכחת.
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