
  (Israel CIF) העמותה הישראלית לאחווה מקצועית בינלאומית

 
לאנשי מקצוע מתחומי מדעי החברה, החינוך וההתנהגות, הפותח דלת  ארגון בינלאומיסניף של 

 אנשי מקצוע מרחבי העולםוהזדמנות להכיר ולקיים קשרים בינאישיים ומקצועיים עם 
 

הפעילות בארגון היא התנדבותית וללא מטרות רווח, ובצידה הזדמנות לפתח ולקיים קשרים 
 חוויות תרבותיות ואנושיות מרתקות! בינאישיים ומקצועיים בינלאומיים ולחוות
 

אנשי לקדם את ההבנה הבינלאומית באמצעות חילופי מידע וידע מקצועי בין   CIFארגוןמטרת 
 עובדים סוציאליים, קלינאי תקשורת, פסיכולוגים, מדריכי נוער ומקצועות טיפול נלוויםחינוך, 

 
 השתלמויות ברחבי העולם:

תרבותיות בכעשרים מדינות בעולם ובנוסף בחמש -כיום מתקיימות השתלמויות מקצועיות
משך ההשתלמויות נע בין שבועיים לחמישה שבועות. עלות ההשתלמות  מדינות בארה"ב.

כוללת את הטיסות, ביטוח בריאות ותשלום לסניף לכיסוי בסיסי של  ההשתלמות. יש סניפים 
 נדרשת ידיעת השפה האנגלית על בוריה. .עבור ההשתלמותשאינם מבקשים תשלום 

אחרות ידיעת שפת המדינה היא ובמדינות  נדרשת ידיעת שפת המקום ארגנטינהבצרפת וב
מקום מכן, נדרש אישור -שוויצריה, איטליה, יוון(. כמוספרד, יתרון אך לא חובה )גרמניה, 

 העבודה ליציאה להשתלמות עם הגשת הבקשה להשתלמות.
 CIPUSAבעולם זהים לאלה של ארגון  CIFתנאי קבלה לכל תכניות ההשתלמות של ארגון 

  CIFרשימת השתלמויות  להשתלמות באתר שלהם.בארה"ב אלא שיש להגיש טופס בקשה 
 . Programsבקישור   www.cifinternational.com   נמצאת באתר הבינלאומי  8201-ב
 

בתחומים מקצועיים מגוונים בשיקגו  (:CIPUSA - US programs)ארגון  השתלמויות בארה"ב
 המערבית.  רג'יניהיוו)אוהיו(, קלאמזו )מישיגן(  )אילינוי(, קולומבוס וקליבלנד

חברתיים השירותים התחומי ב השתלמות ניסיונית התקיימה 2017 ספטמבר-בחודשים אוגוסט
  פרטים נוספים והרשמה באתר:   פניקס )אריזונה(. עיר ב עמותותמנהל ארגונים וו

                 program-bridges-https://www.cipusa.org/service/building 
 

 השתלמותה .בבתיהם של חברי הארגוןתארחים מהמשתלמים ייחודיות בכך שההשתלמויות 
ברתית, הכלכלית והפוליטית כוללת אוריינטציה למערכת הארגונית, החומקצועית מובנית ה

עבודה ההיכרות עם שיטות לביקורים ופגישות עם אנשי מקצוע מתקיימים כן, -. כמובמדינה
  וליצירת קשרים מקצועיים ואישיים. המארחתתרבותי של המדינה  - החברתיבקונטקסט 

 טופס הרשמה להשתלמות נמצא באתר הבינלאומי.                             

 

 1998החל משנת  ישראל מקיימת השתלמות אחרי פסח בכל שנה

בשיתוף עם  השתלמות בסימן "פרויקט השלום" התקיימה 2017בשנת     
 מהודו, הולנד, שבדיה וארה"בשתלמות ארגון "עוסי"ם שלום" ומ

 
              https://youtu.be/pMOWY04O4OE ביוטיוב: 2016 - 2009ת בישראל בשנים יוהשתלמו

                        
 cif.org.ilWWW.מידע נוסף באתר:                                 

 , עובדת סוציאלית בכירה ואפידמיולוגית MSW,PHDאון עדנה -יו"ר העמותה: ד"ר בר                      
 6912604יפו -, תל אביב4כתובת העמותה: רח' אחימאיר 

    baroned@013.net.il  5485910-054נייד  15336421204פקס:  6421204-03טל. 
www.cif.org.il 
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