
  
 

 העמותה הישראלית לאחווה מקצועית בינלאומית )ע"ר(
Council of International Fellowship (CIF) Israel 

 
 

 2017מאי  –תכנית ההשתלמות אפריל 
 

 , ירושלים4הגעה והתכנסות המשתלמות במלון עדן, רח' גלעדי באפריל )ששי( :   28
                             jerusalem.co.il-in-http://www.hotel        .06724999-20טל 

                                                                                                                  
 ורית בירן בירושלים עד יום ששי ואז תגיע למלון.תתארח אצל ד,  26.4.17אגנטה משבדיה תגיע ביום רביעי 

 
בבוקר. איסוף ואירוח עד צהרים והעברה לאוטובוס  4.15. נחיתה בשעה  28.4.17באוונה מהודו תגיע ביום ששי 

 .נילי –עדנה. איסוף מתחנה מרכזית למלון  –לירושלים 
 

ומשם עליה להגיע  15.10נחיתה בשעה ממינכן.  354. טיסת אל על  28.4.17סלימה מהולנד תגיע ביום ששי 
 רותי. –, איסוף ממרכז העיר למלון חנה -והכוונה מהשדה  איסוף. למלון בירושלים

 
במונית נשר  תגיעומתוכננות פסידה טיסות ה.  20.00נחיתה בשעה   29.4.17בת תגיע ביום שברברה מארה"ב 

 . 22.15למלון בשעה 
 

 שבת אצל דורית ומרק. אגנטה, באוונה וסלימה יתארחו לארוחת
 

 וכל מי שרוצה להצטרף. סיור בעיר העתיקה עפ"י בחירה בליווי רותי באפריל )שבת( : 29

ארבעת "עוסי"ים שלום" עם וחברי נציגי , משפחות מארחות, יתקיים מפגש של חברי העמותה 18.30ה בשע
אישיות ומקצועיות של ת תכנית ההשתלמות וכן הצגוהסברת מלון להיכרות אישית, אולם בהמשתלמות ב

 (.קל )החברים מתבקשים להביא כיבוד המשתלמות
 

 , , מגדלי הבירה39רח' ירמיהו  טציה במשרד הרווחהמפגש אוריינ: 12.00 – 10.00 באפריל )ראשון( : 30

 ירון. "יע שרדלמ איסוף .(חריות נילי דרור)בא 440חדר  4קומה                                        ערב יום הזיכרון
 הסעה לנקודת מפגש עם בשוק מחנה יהודה ולאחר מכן עם ירון: סיור 15.00 – 12.00                                   

  לבית חנינה.כדי להסיען ברוך                                                             
  וחנה(. )באחריות ברוך חנהו : סדנא למשתלמות בהנחיית ברוך 16.30 – 19.00                                   

  ?-בהשתתפות נעמי ו "מנהיגות מחזקת שלום"הנושא:                                    
 מיד זאב-לכיוון פסגתשפונה  443נמצא על כביש בבניין ה בבית חנינהסדנא תתקיים ה                                   

 תה.עיריית ירושלים בנליד גן ילדים חדש שאחרי הפנייה                                    
  Jerusalem Consortium for Research & Development -JCRDעמותת  כתובת:ה                                   

    )דף הסבר מודפס באנגלית למשתלמות(. הינבית חנ ,רח'  אל מאמון                                                
 לגני התערוכה בתל אביב לטקס יום הזיכרון האלטרנטיבי עם הנינח: הסעה מבית 19:00                                   

 .חברים נוספים                                              
                                     

 מסגרת למתבגרים ומבוגרים עם - (" לשעברהכפר השבדי") "ישראלאלוין "ביקור ב: 9.00:          )שני( במאי  1

 . , ירושלים20מוגבלויות התפתחותיות. הנרייטה סאלד          יום הזיכרון                    
 . וקההתעסבגן החושי ובמרכז ביקור  ,(052-6024404: 'נטגעם ג'נט עליון )טל. פגישה                                   
 ע"י למלון איסוף  שעות(. 3-וסיור עצמאי כאו ג'נט  רותיהסעה ביקור ב"יד ושם" ): 11.30                                  

 חנה.בתהעצמאות  חגיגות יוםבילוי ל 6.00(. שרה שרמן אוספת בשעה 15.00) ירון                                             
 

  איסוף וליווי מרים ונילי. –מוזיאון ישראל וביקור ב עזיבת המלון: 10.00    :  במאי )שלישי( 2

 ונילי(.מרים  -הסעה ) 2.00 – 1.00בשעה באוטובוס מתחנה מרכזית לחיפה יציאה                יום העצמאות
 .צפויים להגיע לחיפה להודיע למוחמד מתי                                  

   (. + לילה במלון בטבריה לילות 4מרה ע"י מוחמד )תבית באיסוף מתחנה מרכזית חיפה ל                                  
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 .מוחמד(אחריות ) בעיר סיור מרכז קשר למשפחה ואלימות במשפחה + :השתלמות בנצרת     :  במאי )רביעי( 3

                                

 דיור ובית ספר לאנשים עם מוגבלות  יפנימייה, מערכ –מרה: מעון אלנהדה תהשתלמות ב    :במאי )חמישי(  4

 שכלית התפתחותית )אחריות מוחמד(.                                                             
 

 קום מיוחד שלמ -עמותת בית אלנעמה הסמים ושיקום אסירים בחיפה בבעיית      :   במאי )ששי( 5

 בשילוב כנסייה לשיקום אסירים, מכורים לסמים וגם  -מתנדבים ששיפצו בניין בחיפה                                  
 הערבי,  המגזרחדד, מפקח ראשי של  הרצאה ודיון עם ד"ר ואליד +אכסניה לדיירי רחוב                                  

 נסיעה לטבריה ולינה במלון  .+ ארוחת צהרים סיור בחיפה+  הרשות למלחמה בסמים                                 
 לאונרדו + ארוחה )אחריות מוחמד(.                                 

בכל המפגשים המקצועיים לאפשר למשתלמות לחלוק מניסיונן ומקצועיותן, להציג את הידע 
 ר חילופי ידע ומידע. חילופין אלה הם עיקר ההשתלמות ברוח הארגון הבינלאומי.שלהן ולאפש

 

 )אחריות מוחמד(., חזרה למלון בטבריה ובכפר הדרוזי בוקעאתא, ארוחת צהריםבצפון טיול        במאי )שבת(: 6

 

  (.לאיסוף עם עדנהמוחמד לתל אביב )תאום מטבריה יציאה באוטובוס  : 9.00     במאי )ראשון(: 7

  סמינר הקיבוצים.כביש חיפה איסוף מתחנת אוטובוס : 10.15                                
 בסיום: באוונה לבלהה ביפו.. )עדנה( סיור ביפו ובשוק הפשפשים                                           

 ברברה )חנה( וסלימה )אילנה(.: מעדנהאיסוף  :ערב –אחה"צ                                 

 
 , לילות( 7) אגנטה משבדיה –בצפון תל אביב עדנה   :משפחות מארחות

 ,לילות( 5) ברברה מארה"ב –בראש העין  חנה                                 
 ת(לילו 5) וונה מהודואב –( ביפו שמאי בלהה) אילת                                 

 לילות(. 2+  4סלימה מהולנד ) –בהרצליה  עופרה+  אילנה                                 
 

 .(ריות אילנה)אח בהרצליה ביקור במעון לנשים מוכות :12.00 – 11.00  :    במאי )שני(   8

 .ג'ודי. באוונה ברכבת להרצליה ואיסוף משם :איסוף וליווי                                                        
 : פגישה עם מנהל אגף הרווחה בהרצליה.14.30 – 13.30                                
 זמן פנוי.למשפחות המארחות ועדנה מחזירה                                                         

 

 ומפגש עם אביה של חנה ניצול שואה )אחריות חנה והדס(. בקיבוץ עינתביקור וסיור   (  :במאי )שלישי 9

 באוונה מתחנת יציאה ברכבת: ) 10.07חנה: איסוף מתחנת רכבת בראש העין בשעה                                 
  9.29 –הרצליה , סלימה מתחנת 9.47 –, אגנטה מתחנת האוניברסיטה 9.32 –ההגנה                                 
 .והחלפה בתחנת האוניברסיטה(                                

 : סיכום והמשך סדנת הפתיחה בנושא "מנהיגות מחזקת שלום" 2סדנא :  17.00 – 14.00                                
 פעת ההשתלמות והדרכים להמשך פעילות אישיתהש –מהמקום האישי                                                          
 כשגרירת השלום בסביבתי )באחריות ברוך, ג'ולייט וחנה( בהשתתפות                                                         
  ברת "יעדים" בעינת.הסדנא תתקיים במשרדי חחברים בסדנא הראשונה.                                                          

 זמן פנוי.והדס( הסעה ע"י ) חזרה למארחים                 ערב:                                 
 

 וביקור במסגרת נערות  מפגש עם מנהלת תחום נערות בסיכון: 11.30 – 10.00  במאי )רביעי( :  10

 (.ג'ודיוהחזרה: ליווי , . איסוףבאחריות אילנה)                                                         
 הפסקת צהרים.                                                         

 מנגנים ביחד, אורקסטרה/אנסמבל –מפגש עם קבוצת גמלאים במתנ"ס : 16.00 – 14.00                                 
  של גמלאים.                                                         

 עם ראש ביה"ס לפגישהבאוונה : אגנטה לעדנה וגם למשפחותהעברה              :  16.00                                
 .17.00בשעה  גל-פרופ' ד"ר אידית וייס באוניברסיטת תל אביב לע"ס                                                         

 זמן פנוי והכנת טופס הערכה.             ערב:                                     
 

  2סולד ברעננה ווחה רב צוות עבודה קהילתיתומפגש עם מנהלת אגף :  12.30 – 8.30במאי )חמישי( :  11

  (.אילתו/או עדנה והחזרה: ליווי , . איסוףהעופר )באחריות                                                        
 .סיור בתוכניות בתחום הקשישיםוסיור בפארק רעננה                                                         

 .(מוקדםלמחרת  עוזבת)באוונה  : זמן פנוי ו/או סיור בתל אביב עם גילה     ערבאחה"צ ו                                



 )אחריות נעמי( 14.30 – 10.30בבית לווינשטיין בשעות הערכה ופרידה מפגש   במאי )ששי( : 12
 

 . 6.10ת טיסה שע – ( ששיבמאי ) 12באוונה מהודו:   ת:עזיבו

 . 4.50שעת טיסה  –במאי )שבת(  13סלימה מהולנד:                
 .13.50טיסה  שעת –במאי )ראשון (  14אגנטה משבדיה:                
 .יום ששי(תיירת מ) 14.15שעת טיסה  –)רביעי(במאי  19ברברה מארה"ב:                

  
 

 :מארחים ומלווים – וכתובות מייל טלפונים
 

   md113@013net.net               4474288-052       : מוחמד דיאב 
         shalevbs@netvision.net.il      3802227-052            ברוך שלו: 

   jdabbikeh@gmail.com            6024555-052      ג'ולייט דביקה: 
   hana@yeadim.co.il                4634557-540  אלישע:-חנה גיבור

 ilanaengel1@hotmail.com0      52-6973490   אילנה אנגל:       
 8722307-050בלהה שמאי )מלינה(:   eilatgl@walla.com                  4283332-520           :אילת גלילי
 shacham_dov@yahoo.com   4831588-052            :נעמי שחם
  mirad26@gmail.com              6224366- 050              :נילי דרור
 ruthi@bezeqint.net                 4234607- 054             :רותי פלש
 apbgilm@gmail.com               6223169-050      :גיורא-מרים בר
 ofralich@walla.com                3422534-052  :טנטריטכעופרה לי
 gilaattal@walla.com               6330400-054             : גילה הטל
 baroned@013.net.il               5485910-054        :  און-עדנה בר

 yaronziv88@gmail.com         4888840-052                :  ירון זיו
    hadasze@walla.com             5692217-405            :  הדס זאב

 judyjig@gmail.com                 3726296 052     :  יהודית שלסקי
 050-4781196שרה שרמן                                                           

                                                                                                                 
 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 

       21.3.17  און-ערכה: עדנה בר                                                                                             
 5.4.2017במאי:  1עדכון תכנית                                                                                              

 17.4.2017והלנה:  , ליוויפיםאסו :עדכון תכנית                                                                                             
 23.4.17עדכון:                                                                                              
 29.4.17עדכון:                                                                                              

 5.5.17עדכון:                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6912604יפו -, תל אביב4רח' אחימאיר כתובת העמותה: 
 baroned@013.net.il   www.cif.org.il  5485910-054נייד  15336421204פקס:  6421204-03 .טל
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