העמותה הישראלית לאחווה מקצועית בינלאומית (ע"ר)
Council of International Fellowship (CIF) Israel
תכנית ההשתלמות 2018
הגעת המשתלמות:
מרי-לין מאריזונה נוחתת ביום חמישי בלילה ולנה במלון כפר המכביה .הדס תתאם אתה איסוף מהמלון לביתה
בשוהם .תגיע אתה למפגש במוצאי שבת אצל עדנה.
אנה מגרמניה נוחתת בשעה  18.30בטיסה מאתונה  .Aegean 924עדנה מקבלת אותה ותלין אותה.
תרזה מאריזונה נוחתת בשעה  23.35בטיסה מלונדון  .BA0167חגית מקבלת אותה (להמתין לה באזור טיסות
יוצאות ליד יציאה  ,)EXIT 32( 32תגיע אתה למפגש במוצ"ש עם המזוודה.
יום שבת  : 28.4.18בשעה  19.30בביתה של עדנה בר-און (שמואל רודנסקי  ,8/8רמת אביב החדשה ,תל אביב):
מפגש קבלת פנים ,היכרות הדדית ,הצגת תכנית ההשתלמות והצגת המשתלמות .יוזמנו
חברים לשעבר .יש לתכנן ולתאם את הכיבוד.
בסיום המפגש אנה ,תרזה ומרי-לין יסעו לירושלים לדירתה של ג'ולייט דביקה רח' האצ"ל ( 10ארגון הדירה ,מצרכים
בסיסיים ומפתחות :נילי ורותי) .יגורו בדירה ללא מארחים במשך כל השהות בירושלים.
יום ראשון 29.4.18
: 12.00 – 11.00
13.30 – 12.30

:

17.00 – 14.00
19.00

:
:

יום שני 30.4.18
12.00 – 8.30

13.00 – 12.00
17.00 – 14.00

יציאה מהבית ברכבת הקלה למשרד הרווחה לשיחת היכרות על החברה הישראלית
(חדר  440אצל נילי  -רננה מקשרי חוץ).
מדיניות הממשלה בנושא זקנים וקשרי הגומלין עם עמותות (חדר  – 440גלית מבורך מנהלת
השרות לאזרחים ותיקים).
סיור בעיר העתיקה וארוחת צהרים קלה של חומוס ,פלפל וכד' (רותי ,גילה).
ארוחה אצל מרים בר-גיורא (איסוף ע"י נילי ורותי).

 :איסוף המשתלמות (מרים) לפאנל במבשרת ציון בנושא התעללות בקשישים במסגרת שולחן
עגול :הדס דברי פתיחה .לילך ירדן ,ויצו ישראל – עו"ס ומנהלת שלוחה של מרכז לאלימות
במשפחה :הסבר על המרכז ,מאפינים ואופן הטיפול בזקנים.
מארה שכטר -עו"ס ומרכזת מחוזית לשכת הבריאות :המודל הייחודי של משרד הבריאות
הישראלי בהגנה על זקנים ,ביחוד במוסדות ,הבנת הבדלי חקיקה והתערבות סוציאליים
בהקשרים בין-תרבותיים והשוואה אם מודל אחר של משרד הבריאות בארה"ב תוך הגדרת
והבנת הגישה והמקורות להבדלים וכן הבנת השוני לאור הגירה/עלייה ,תקשורת בין עמיתים
ובני משפחה והזדמנויות חינוכיות בנושא התעללות בזקנים.
משתלמת מרי-לין מאריזונה ,נשיאה ומנכ"לית סוכנות אזורית לטיפול בקשישים :הערכות
השירותים וההתמודדות עם אלימות בקשישים.
עדנה בר-און ,על הארגון הבינלאומי והעמותה הישראלית.
 :ארוחה קלה במבשרת או בירושלים (מימון המשתלמות בליווי מרים/הדס).
 :ביקור ב"יד ושם" (עצמאי ,הסעה ע"י מרים).
ערב חופשי וארוחה חמה במימון העמותה (בהמלצת נילי/רותי/מרים).

יום שלישי 1.5.18
 : 12.30 – 9.30ביקור בשירותי עמותת "עידן" :מרכז יום לתשושי נפש ,נופשון ודיור מוגן כולל ארוחת צהרים
(איסוף וליווי :מרים).
 : 16.00 – 12.30ביקור במוזיאון "ידידי ישראל" ברחוב יוסף ריבלין  , 20טלפון( 02-5329400 :באופן עצמאי).
 : 21.00 – 16.00ביקור במוזיאון ישראל (ליווי :מירה דרור) וארוחה קלה (מימון המשתלמות).

יום רביעי 2.5.18
 : 12.00 – 10.00ביקור במרכז יום לקשיש בית פרנקפורט (הדס ומרים).
 : 17.00 - 12.00ביקור במרכז שירותים לילדים בהר הצופים (ליווי :רותי).
ערב חופשי בליווי חברי העמותה וארוחה חמה במימון העמותה (בהמלצת נילי/מרים/רותי).
יום חמישי :3.5.18
: 13.00 – 11.00
: 16.00 – 13.00
:
17.00
יום שישי 4.5.18
במהלך היום

ערב שבת

איסוף מהבית עם מזוודות (מרים/רותי).
אוריינטציה ושיחה מסכמת :דגש על תפקידי הממשלה בנושא הקשישים לעומת תפקידי עמותות
(גלית מבורך ,מרים ונילי) במשרד הרווחה בחדרה של נילי (חדר .)440
סיור בשוק מחנה יהודה ובמדרחוב בירושלים וארוחה קלה (במימון המשתלמות ליווי :רותי/ירון).
איסוף מזוודות ממשרד הרווחה (נילי/רותי) .יציאה באוטובוס מול בניני האומה (קו  458לירוחם
לתאם עם שלמה לאיסוף מהתחנה) .אירוח בירוחם אצל שלמה ורננה אילן.

 :פגישה עם דביר ורשבסקי ,בחור ישיבה צעיר ,שהקים ומנהל מיזם להשלמת לימודי ליבה
לצעירים בדואים בסביבת ירוחם ,המתקיים בשיתוף חברת ההייטק  Mindsetובית המדרש
לבנות לפני צבא "באר" ,הפועלים בירוחם.
היכרות העיר ירוחם וטיול לים המלח ,מצדה ועין גדי .שלמה ורננה רעיתו ,מורת דרך ,ישוחחו
על נושאי חינוך וקליטת עולים ,הכנה לנושא הבדואים .יתכן שיפגישו את תרזה עם מומחית
בתחום בריאות האשה ויארגנו מפגשים עם אנשי מפתח בעיר.
 :ארוחת שבת מסורתית בביתו של שלמה.

יום שבת 5.5.18
 :היכרות עם המגזר הבדואי וביקור בישוב בדואי באמצעות עמותת "מרקם".
במהלך היום
 : 14.30 – 13.00פגישה עם ד"ר משה לנזמן (מקים השרות הפסיכולוגי לבדואים).
יום ראשון 6.5.18
 :ביקור בבית ספר יסודי שמשלב ילדים אתיופים וביקור במרכז קליטה (בליווי שלמה).
14.00 – 9.00
ארוחה קלה או כריכים.
צהרים:
 : 16.00 – 15.00יציאה ברכבת משדרות לתל אביב – שעה וחצי נסיעה (שלמה)
 :איסוף מרכבת לה גרדיה (עדנה ואילת) לאילת לאוריינטציה וסידורים עם המשתלמות.
16.02
 : 20.00 – 18.00סיור ביפו העתיקה.
 :איסוף מרי לין ותרזה (חגית מביתה של אילת לאילנה) ,עדנה את אנה.
20.00
אירוח  :עדנה בצפון תל אביב (אנה) ,אילנה בהרצליה (מרי-לין) ,חגית בנירית (תרזה).
יום שני 7.5.18
10.00 – 9.30
11.30 – 10.00
14:00 -13:00
15:00 - 14:15
15:45 - 15:00
18.00 – 17.00
21.00 – 19.00

 :ביקור ב"חצר הנשית" :הגעה ,קפה וכיבוד קל ,רח' הבעש"ט  33יפו (ליווי עדנה/חגית).
 :החצר הנשית כתפיסה חדשנית בהתערבות עם נערות בסיכון  -הסבר על מיזם החצר הנשית,
העמותה והפרויקטים המתקיימים בחצרות יפו ,נתניה וחיפה ההרצאה תינתן על ידי מנהלת
בכירה בעמותה.
 :ביקור בחוות יבולים (רחוב הזית  17כפר מלל) כולל ארוחת צהריים עם החברים.
 :פגישה עם יו"ר עמותת עמיחי במרכז שילוב לאנשים עם מוגבלויות (בית עמיחי -יקינתון 3
הוד השרון) .יוצג חזון עמותת עמיחי ואת יישמו בתחום הטיפול באנשים עם מוגבלויות ושילובם
בקהילה .כמו כן ,דיון אודות שילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות  -חזון מול יישום.
 :סיור במרכז שילוב עמיחי :פעילות של מרכז יום לבוגרים  +21עם מוגבלות שכלית ברמת
תפקוד סיעודית (ליווי :עדנה).
 :ביקור בבית השאנטי – מארחת הילת לוי רכזת ההשמה (ליווי :עדנה).
 :סיור בתל אביב עם גילה (קבוצת קליטה ,שרונה ,שד' רוטשילד ,הבימה ,נמל ת"א).
איסוף משתלמות לבית המארחים (מהעיר בתאום עם גילה לחגית ,לעדנה ואילנה).

יום שלישי 8.5.18
:
8.30
: 10.00 – 9.00
: 12.00 – 10.30
: 13.30 – 12.30
: 14.30 – 13.30

הגעת אנה מעדנה (איסוף :ג'ודי) .תרזה מחגית (עם מזוודה) לאילנה בהרצליה.
ביקור בבית הגמלאי ושיחה עם אילנה על עבודתה.
ביקור במעון לנשים מוכות ופגישה עם רות רזניק.
מפגש עם מנהל אגף הרווחה בעיריית הרצליה :סקירת שירותי רווחה עירוניים.
ארוחת צהרים קלה במימון המשתלמות ,זמן חופשי ,קניות ,בילוי על שפת הים (ליווי :ג'ודי).

אירוח :מרי-לין חוזרת ללינה לאילנה .תרזה ואנה לינה אצל עדנה.
יום רביעי 9.5.18
:
9.30
10.30

:

משתלמות :למלא טופס הערכה.

יציאה באוטובוס לירושלים (עדנה :איסוף מרי לין מהרצליה; אנה ותרזה מעדנה) – לתאם
עם ג'ולייט .להצטייד בכריכים ,מים ופירות.
איסוף המשתלמות מתחנה מרכזית ע"י ג'ולייט .תיקים להשאיר בהוסטל ויציאה לסיור רגלי עם
ג'ולייט :כנסיות ,כיפת הסלע ,הכותל המערבי ,הרובע הנוצרי ומקומות קדושים.
בשעות אחה"צ  :כניסה לחדרים וארוחה חמה.
ההוסטל :בית סנט תומס ,רחוב שכם  86א' ,ירושלים .טל.02-6274318 .
חדר זוגי וחדר ליחיד כולל ארוחת בוקר.

יום חמישי  :10.5.18ביקור בבית משפחה וסיור בבית חנינא וכן במרכז טיפול לאוכלוסייה הערבית
עם מוגבלות שהוקמה ע"י ג'ולייט.
זמן חופשי ומנוחה .משתלמות :להשלים טופס הערכה.
יום שישי 11.5.18
 :יציאה מההוסטל עם מזוודות לפגישת הערכה ופרידה.
9.00
 : 14.00 – 10.00ישיבת סיכום והערכה בבית לווינשטיין  :חדר הישיבות של מחלקת שיקום נוירולוגי ב' :
נכנסים בכניסה הראשית של הבניין הראשי ,קומה  4במעליות ,מהמעלית ישר לפנות שמאלה,
מגיעים ללובי עם טלוויזיה ,ומול יש חדר הישיבות.
עזיבת המשתלמות:
אנה נשארת עד שבת אצל עדנה – עוברת להוסטל לטיול בארץ עם אחיה שמגיע ועוזבת לאחר שבוע.
מרי-לין אצל הדס עד יום ראשון ואז עוברת למלון כפר המכביה .עוזבת ביום שני .14.5
תרזה נשארת עד יום שבת אצל אילת ותצא לסיור לפטרה .עוזבת ביום שני .14.5
עדנה 30.3.2018
עדכון6.5.2018 :
טלפונים (לפי סדר מעורבות בתכנית):
הדס זאב:

( 054 5692217משפחה מארחת)

חגית פריידס:

( 050 6223603משפחה מארחת)

עדנה בר-און:

( 054 5485910משפחה מארחת)

נילי דרור:

050- 6224366

מירה דרור:

050-6208458

רותי פלש:

054 -4234607

מרים בר-גיורא050-6223169 :
ירון זיו:

052-4888840

שלמה אילן

( 050 6995019משפחה מארחת)

אילת גלילי

052 4283332

אילנה אנגל

( 052 6973490משפחה מארחת)

יהודית שלסקי

052 -3726296

גילה הטל

054-6330400

מוחמד דיאב

( 052 4474288משפחה מארחת)

