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 תרבותיות וקשרים בינלאומיים-השתלמויות מקצועיות
 
  

 :ופעילותו הקמת הארגוןתולדות 
נולד כגרמני יהודי לרופא עיניים בעיר הסלינגן בגרמניה, גדל  ,(10.2.1979 – 14.3.1907)הנרי ברנרד אולנדורף 

בעיר דארמשטאט וקיבל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת היידלברג. חוקי ההפליה של הנאצים מנעו ממנו 
 .1938ב בשנת חודשים בכלא לפני שהיגר יחד עם אשתו לארה"מספר לעבוד ואף נכלא 

משרד החוץ האמריקאי להכין תוכנית לאנשי התבקש ע"י  1954בקליבלנד, אוהיו למד עבודה סוציאלית ובשנת 
מקצוע צעירים גרמניים. הנרי הינחה קורסים למדריכים צעירים ועובדים סוציאליים והחל לרקום את הרעיון של 

חילופי תכניות כיום, הארגון הבינלאומי מקיף מדינות רבות ומוביל  ותרבות. , ידעחילופי מידעלת ותכניהפעלת 
 ומקצועות נלווים. , חינוךבודה סוציאליתעותרבות לעובדים מקצועיים ב ידע מידע

ת אוריינטציה וכוללות ומובנת ייחודיות בכך שכולן מארחות את המשתלמים בבתיהם של חברי הארגון, יוההשתלמו
והיכרות עם , ביקורים בשירותים ת, הכלכלית והפוליטית, פגישות עם אנשי מקצועלמערכת הארגונית, החברתי

 תרבותי של המדינה המארחת.-חברתיהקשר התוך המהפועלים שירותים ועבודה השיטות 
מדינות, ובכעשר מדינות פועלים אנשי קשר שהשתתפו  32-יש כיום סניפים הפועלים ב CIFלארגון הבינלאומי 

 תרבותי אחת לשנתיים. -ים להקמת סניפים בארצותיהם. הארגון הבינלאומי מקיים כנס מקצועיבהשתלמויות ופועל
בצרפת. הסניפים מסייעים לאנשי מקצוע לצאת  2019יתקיים בקיץ  33-התקיים ביוון והכנס ה 32-הכנס ה

ביתם מר -ישראלים השתתפו בהשתלמויות ברחבי העולם  250-להשתלמויות, להדריכם וללוותם. למעלה מ
לישראל  בשובם. יוון, אסטוניה ולטביהשוודיה, הולנד, איטליה, סלובניה, פינלנד, הודו ,מדינות אחרות: בארה"ב ו

 נלמדו בהשתלמויות בעבודתם.יישמו שיטות וגישות מקצועיות ש
 (. CIPUSAמדינות בעולם ובנוסף בארה"ב )תכנית  23-כיום מתקיימות השתלמויות ב

דמי ות, ביטוח בריאות וטיס תעלות למשתלם כוללה. בשנה שבועותארבע לבועיים משך ההשתלמויות נע בין ש
 .השתלמותאין דמי מדינות מצומצם של מספר בשל ההשתלמות. בסיסי כיסוי השתלמות ל

  .1998מאז שנת  עד שלשה שבועייםלמשך לאנשי מקצוע מארצות שונות  תהשתלמובישראל מתקיימת בכל שנה 
 

 על תכניות ההשתלמות:
ממדינות שונות משתתפים מספר בכל השתלמות  חלקן בחדשי הסתיו.בחודשי האביב וההשתלמויות מתקיימות 

מועמדים  .ממגוון מדינותמשותפת והדדית בין משתלמים  למידהקשרים בינלאומיים ו ,היכרויותנוצרים כך ש
חוייבים להשתתפות מיום תחילת התוכנית עד סיומה תוך התחשבות בלוגיסטיקה השתלמות מהמתקבלים ל

  .ומקצועיתאישית מתבססת על התנדבות החברים ושמירה על מהימנות ההשתלמות ההמורכבת של תכנית 
אירוח  ,ישראל בארצות אחרות וכןמדינת בעולם לייצוג  יותבהשתלמום ישראלישתתפות נודעת להחשיבות רבה 

ולמידה  בעולםעבודתנו המקצועית כדי לתרום לייצוג נכון וחיובי של  ,זאת .בארץהעולם מארצות משתלמים 
 . הדדית

 ומקצועיים אתנו.הפכו לשגרירים מלאי הערכה למדינתנו ושומרים על קשרים אישיים בישראל אלה שהשתלמו 
ברמה לחשוף את עבודתנו ומדינתנו, להכיר וללמוד  ,אנו מעודדים עובדים מקצועיים לצאת להשתלמויות ובכך

חינוך מיוחד, יעוץ חינוכי(,  ,עבודה סוציאלית בכל תחומי ההתמחות, שיטות חינוך ותחומי חינוך )כגוןבינלאומית 
 . אחרים ומקצועות נלווים פסיכולוגיה, באמנות, פסיכותרפיהטיפול שיטות 

 
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.
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