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

 
 2016מאי  לשתי עובדות סוציאליות תכנית השתלמות

 
 (; TK0786 from Istanbul טורקיש איירליינס טיסה) 15.25: אליזבט מגיעה בשעה שישי הגעהיום  56.

קומת נוסעים  32משער ע"י חנה יסוף מהשדה ; אAZ812) מרומא אליטליה טיסה) 17.35אמה מגיעה בשעה 
 אצל חנה. לילה אחדלינה ויוצאים 

 
 : קבלת תיק השתלמות: מפה, תכנית ההשתלמות,  0019. – 0061.מפגש חברים להיכרות בשעות שבת:  7.5

הסבר וכללי הוצאות עיים; מקומות המקצועבור ההנחיות, טופס הערכה, דפי הסבר על הארגון הבינלאומי 
 יבמשרדהצגה אישית ומקצועית. המפגש יתקיים למשתלמות ולמארחים. קבלת דמי השתלמות מהמשתלמות ו

 לקחת מזוודות. .רותי, ירון זיו( ,)נילי ללינה למריםלירושלים ולאחר מכן תסענה "יעדים" בקיבוץ עינת, 
 
  .לילות( 4) לינה אצל מרים: ירושליםב רביעי - ראשון 11.5 - 8

לחברה הישראלית ולמשרדי הממשלה ובפרט על משרד הרווחה אוריינטציה  : 12.00 - 10.00: יום ראשון 8.5
 (;440, חדר 4, מגדלי הבירה, קומה 39רחוב ירמיהו  ,תכלת, מנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים )רננה
. 6448844טלפון מרכז  תורג'מן,אצל שוש  היובל-תי, קרי6רח' צ'ילה בית לין,  : מרכז ההגנה 14.30 – 12.30

 )ליווי רותי(; 050-286664פלפון של שוש 
 .לאפשר להגיע לבנק לפרוט כסף)רותי(;  מרכז העירסיור בלהעיר : חזרה למרכז  14.30
 : מפגש ריקוד חיים )ביודנסה( בהנחיית ירון זיו בשוקניון מחנה יהודה.  20.00

ביקור במרכז יום ביקור בעין כרם )רותי(. אלטרנטיבה:  -לאחרי ור ב"יד ושם" ו: ביק12.30 – 9.30: יום שני 9.5
 לקשיש או בית אבות או הרצאה בנושא אלימות נגד קשישים.

 .נילי, רותי ו/או מרים(עם  88אגריפס : השתתפות ב"על הספה" בהנחיית ירון זיו ) 20.00
טקס ערב יום הזיכרון בבית הכרם או בקריית  - ו ובערבזי ירוןסיור בעיר העתיקה עם  -בבוקר : יום שלישי 10.5

  יובל או ברמות )ירון ונילי(.
 

 לקחת מזוודות. .לקריית גת 446מתחנה מרכזית קו  9.00 -ב יציאה מירושלים :מרכזב ראשון – רביעי  11.5
גרת לנוער ומסללשכה לשירותים חברתיים איסוף ע"י נחמי כהן  .10.06-קרית גת בבתחנה מרכזית בהגעה 

  (.42רח' הזית  עיריית קריית גת)חרדי מנותק 
יציאה : לתל אביבעוברת אליזבט  לילות(; 4)יום העצמאות וסוף שבוע : בגדרהנחמי  מתארחת אצלאמה 

כולל איסוף ואירוח עדנה  .17.26בת"א בשעה  תחנת האוניברסיטהוהגעה ב 16.32 - מתחנת רכבת קריית גת ב
 ילה אחד הדס(.ל"ש )עדנה במוצל השבת וחזר-לששיאת אליזבט הדס ורוחלה יארחו ; (לילות 3)יום העצמאות 

 
 .לקחת מזוודות (;לילות 4לינה אצל רונית ברמת ישי ):  צפוןב רביעי - ראשון 18.5 - 515.

אליזבט ברכבת  .10.29עה שבתחנת לב המפרץ חיפה והגעה ב 8.32בשעה ברכבת לחיפה מקרית גת אמה 
   .הרכבתתחנת אוספת מ עדנה לשם . 10.29מגיעה ללב המפרץ בשעה ו 9.26רסיטה בשעה מתחנת האוניב

דני אריאל )מארח כולל מרכז חירום לילדים בסיכון בקרית ביאליק  "אהבה"ביקור במוסד :  16.00 – 11.30
 (. 04-8748103במשרד:  050-7220719, הסמנכ"ל ומנהל הפנימייה

  ;שים בחיפהקלט נמ: ביקור ב 17.00 – 16.00
 ורונית(; עדנה תיאוםרונית )העברה לרמת ישי לו ביקור בקיבוץ כפר המכבי

-בקריית טבעון "ס קישון לילדים ומתבגרים עם לקויות למידה והתנהגות ויב - ביקור ברמת דוד יום שני: 16.5
 )רונית(. "כפר תקווה"

 :יום שלישי 17.5
 בבית אלפא )מרים ואסנת נוף בר גיורא(;לאתיופים ביקור במרכז קליטה : 12.00 – 10.00
 יסוף וחזרה(.ארונית עם )מרים לתאם בתיאום עם אתי גונן מלכישוע מרכז גמילה : ביקור ב 15.00 – 13.00

 ירון רז(.ורונית )תיאום  סיור תיירותי עם רונית או: יום מנוחה יום רביעי 18.5
 

 9.44רכבת מלב המפרץ בשעה  חת מזוודות.קל ל אביב.מרונית לתיציאה  :מרכזשני ב –חמישי :  23.5 - 19.5
 8.30מקרית טבעון או רמת ישי בשעה  826קו  אוטובוסלחילופין: . 10.54הגעה בתחנת האוניברסיטה בשעה 

עדנה איסוף  .(10.40או סמינר הקיבוצים בערך בשעה  ןאיינשטיי-לערך והגעה בת"א )תחנת קניון רמת אביב
  (;זוהראירוח: ) 12.00בשעה  רעננה,  2, פטריה שרת למועדונית בקריתאון -בר

 בערב.או איסופן  ע"י עדנהללינה  הבאתןלילות(.  4מה )ואילנה את א לילות( 3או  5אליזבט )אילת תארח את 
 .הערכהכתוב ל(; וכד'יום ששי: יום מנוחה )ים  – 20.5



 .ומצדהאילת מציעה טיול לים המלח שבת:  21.5
 

 :ה אנגל )אילת תביא את אמה בבוקר(אילנאירוח  –יום ראשון  22.5
  ;קור במעון לנשים מוכותימפגש עם רות רזניק וב : 12.00 – 10.00
 : ביקור במרכז לאבחון ושיקום מקצועי, האגודה למען העיוור(; 14.00 – 12.00

 והשלמת טופס הערכה. אחה"צ             : זמן חופשי
 

 עסוקה;תבנושא יור צטרפות לחנה לסה לאליזבט:אופציה 
 

השתתפות תעודת מתן  (.מהאצל אילת ביפו )אילנה תגיע עם א ופרידה מפגש הערכה 19.00בשעה 
 בהשתלמות וחשבונית קבלה על התשלום.

 
 . יום מנוחה והתארגנות לסיום יום שני: יום אחרון של ההשתלמות: 23.5

 מקצועי ביום שני. כולל סיור  22.5אופציה לאליזבט: לינה אצל חנה ביום ראשון 
 
 

הבאה לשדה אליזבט בלבד + ) לילות אחרונים 2בהגעה + אופציה  לילה אחד אצל חנה :מקומות לינה 5סה"כ 
 .האילנו, רונית, אילת נחמיו מרים, עדנה (,למחרת

 
 מטיילת – 27.5.16)טיסה ביום  מעדנה 24.5אילנה או מ 23.5 אמה:  14.15שעה  24.5.16עזיבה: אליזבט: 

 ראל(. ביש
 

 טלפונים חברים הלוקחים חלק בהשתלמות:
 

 054-5485910און            -עדנה בר

 050-6224366נילי דרור                 

 054-4634557חנה גיבור אלישע     

 052-4888840ירון זיו                     

 054-4234607רותי פלש                

 052-4283332אילת גלילי               

 052-3742951רונית סלע               

 054-5692217הדס זאב                 

 053-3413608נחמי כהן                 

 058-4058447זוהר מליחי              

 052-6973490אילנה אנגל             

 054-6690396עדנה לשם               

  050-6223169גיורא         -בר מרים

 

אחרי כניסה  -)חנה ועוזי( משרדי "יעדים" ב : 17.00בשעה  7.5.16עם המשתלמות שבת  גש ראשוןכתובת מפ

החנייה  לכיווןלפנות משמאל וליד בניין נמוך ימינה , לפנות בשער הקיבוץ לנסוע ישר עד אחרי גן אירועים

 מרכז הבניין מספר מדרגות.בסוף הבניין ימינה. הכניסה למשרדים ב

)פינת יהודה  23: רח' דרור 19.00בשעה  22.5.16אצל אילת גלילי ביום ראשון  כתובת מפגש פרידה והערכה

  "צ, קומה ראשונה.גלדלת בין גלי צה"ל וגללהיכנס ב –בניין גלי צה"ל ביפו בהימית( 

   
 

 11.4.16עדכון  -און -נכתב ונערך ע"י עדנה בר



 המשתלמות: פרטיתמונות ו
 המשתלמת מגרמנייה:

 

 49 176 23164528 +:   (  SMS & WhatsAppטלפון נייד לטקסט )       

 
 

Elisabeth Muehlenkamp , כלבים,  תלאבק ופרחים, סובלת מפוביימדיסלדורף, קתולית, אלרגית  36בת
 צמחונית. 

, הגירה, התמכרויות לסמים, פגיעה )קצינת מבחן ומסייעת בבית המשפט( עבריינות ם הבאים:עו"ס בתחומי
 . 60עד  14עובדת עם אוכלוסייה בגילים .  מינית

עבודה תקון )קציני מבחן ותחום ילדים ונוער בסיכון, תעסוקה ואבטלה, מעוניינת להשתלם בנושאים הבאים: 
 כלא( והגירה.ב
 

 המוטיבציה שלה להשתלם בישראל:
I believe this program would help to broaden my professional and personal horizons and, as such, I 

am very keen to take part. 

 I would like to meet social workers from Israel and other participants of this program, to 

exchanging experience and professional methodologies for the benefit of all. I am especially 

interested in understanding more about foreign social institutions, their working methods and 

systems, and I expect to get new ideas and inspirations for my day-to-day work and treatment of my 

clients.  

A big advantage of this program to me is the chance to stay with a host family to bring me closer to 

the real Israeli way of life. Moreover, conversely, I hope to be able to share my experience of 

German culture and social system with my host family and others that I would meet while taking 

part in the program.   

In my private life, I am very interested in foreign cultures. I like to meet people from different nations 

and learn about their culture.   

Due to my religious background, it has always been one of my biggest wishes to get to know Israel 

and visit the famous sights in the country. 

I would be very pleased to be able to combine these options, which are given by CIF exchange 

program.  

I am aware of the current critical situation in Israel and I know that getting socialised and growing 

up in such a situation is much more challenging than in Germany. But I think that this can sensitise 

my interactions with those of my clients who have grown up in crisis regions. In general I think that 

the experience would raise my empathy with clients from different nations and help me to better 

establish good relationships.   

In summary I am convinced that intercultural exchange improves mutual understanding and a 
sense of togetherness. I hope that you will allow me to become part of the program. 

 

 

 
 



 המשתלמת מספרד:
 

    696258414 34: + isMy phone number  

 
Manye Sarda Emma , 41בת . 

 .בקרב מהגרים, עו"ס להומלסיםילדים וקשישים בהתעללות במשפחה עוסקת ב
 והגירה. קשישיםלים רותיבסיכון, ש , ילדים ונוערושיקום תחומי עניין: אנשים עם צרכים מיוחדים

 
 ניף הארגון בספרד:להלן המלצת ס

 

NATIONAL BRANCH REFERENCE 

 
Observations made by the National Branch of the country where the applicant comes from 

Applicant: Emma Manyé Sardá 

Country: Israel 

Dear Sir/Madam, 

I am writing as a member of CIF Spain to recommend a Spanish candidate who is very interested in taking 

part in the CIF Program in your country. 

Mrs. Emma Manyé Sardá has experience as a social worker for more than 4 years in a Local Council. She 

has relevant experience in various fields of social area (primary care and older people) and in the design and 

development of different Projects with older people and people with mental disabilities. 

 Her English level is a B1 so she can understand and speak in a good way. She collaborates as a volunteer 

with two Organizations (“Igman Acció Solidaria” and “Llumull Accions Audiovisuals”) and she has been 

training people of these Organizations who later went to two Projects in México and Guatemala.  She is also 

very interested in the projects that these organizations improve in Israel.  

Best regards 

Interviewer´s name: Irene Zabalo Santesteban 

seleccioncifspain@gmail.commail: -E 

Position in CIF Spain: member at large 

Signature: Irene Zabalo Santesteban 

Date: 18/11/2015 

 
 
 
 
 

mailto:seleccioncifspain@gmail.com

