
  
 

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

  5.4.2015עודכן                                                                                              
 0152תכנית השתלמות                                 

 אירוח ולינות                                        תכנית                      יום בשבוע+ תאריך 
 פטרה מגרמניה מגיעה )פרטי(יום חמישי             9.4
     8רח' הלל הזקן  –מתאכסנת במלון גלילאו ערב חג שני               

 יב תל אבב                               
 חג שני - יום ששי 10.4
 אוספת מהשדה ומביאה לעדנה רותי                  14.50יום שבת           טופן מטורקיה מגיע בשעה  11.4

  הדס לוקחת את אארה ומביאה לעדנה                17.20אארה מאסטוניה מגיע בשעה המתנה בשדה באזור  
 עופרה אוספת את פטרה מהמלון לעדנה               צל עדנה בתל אביבמפגש היכרות א       היציאה לחו"ל    

 )ירון יביא לחני( חניטופן אצל  לינות:                               21.00 -   19.00בשעה                 ללא חנייה
 אצל עופרהפטרה                   !להביא כיבוד קל רק כשר לפסח בבקשה                             

 )רמת אביב( עמיחיאארה אצל                                                                                                              
 

 עדנה אוספת מהשדה + לינה                  בבוקר        1.00יום ראשון         רונלד מגיע בשעה  12.4
 איסוף מתחנת הרכבת )ירון( :לחיפה ברכבת (8.44) פטרה( 8.29) טופן( 9.02אארה )         הוצאותתשלום 
 "בית אברהם"ואוריינטציה במימונה                     10.08-ב לב המפרץ לתחנת הגעה                    נסיעה 

  ב"בית אברהם"משתלמים  3 לינות:             ון ויפהוארוחה אצל יר צפוןאחה"צ: סיור ב                               
 ולינה 14.24בשעה  איסוףאורנה:    תחנת חוף הכרמל    חיפה ל 13.32שעה ברונלד                                
 רונלד ואורנה מצטרפים לסיור ולארוחה אצל ירון                                 

 
 ירון רז               : סיור בשירותים לזקן בחיפהמשתלמים  3      יום שני       13.4

 אורנה                     : "מבט נשי"                  8.30רונלד:                               
 אורנה לטיפול בהתמכרויות  יחידה עירונית 14.00 – 11.00                              

 )נוער ומבוגרים ומרכז יום(                                                    
                    : מצגות המשתלמים 15.00 –  14.00  
   ב"בית אברהם" הצטרפות רונלד למפגש המצגות  

   ירון רז ואורנה    ארוחת ערב וסיור לילי בחיפה לכל המשתלמים                                  
     

 ירון רז                                   "בית אברהם"ב: משתלמים 3        יום שלישי 14.4
  ב"בית אברהם"ופגישת סיכום  "בני ציון"ביקור בבי"ח         תשלום הוצאות

                       לירושליםאו אוטובוס רכבת באחה"צ:                      נסיעה
 אורנה: יציאה מעפולה לירושלים                       : ביקור בקהילה 12.00 – 8.30: רונלד                              

 16.00 – 15.00שעה ב                                     טיפולית "הדרך" ואשפוזית לגמילה                               
                                      

 פטרה אצל נילי לינות:                                   בערך18.00 הגעה בירושלים:          ממתינים על  
 טופן, אארה ורונלד : ירון ה                        מפגש במשרד של נילי והגעה לדיר            ליד ספסלים

                                                             מפתחות לנילי( 3) לדירה של ירון                ותי  נילי אוספת מתחנה מרכזית ויחד עם ר  הירידה מהאוטובוס
 )ירון דואג למצרכי יסוד(רותי ונילי                 הדירה בבית הכרם    ליד ארוחת ערב קלה            החזר ארוחה

 
 4משרד הרווחה, קומה  רננה תכלת, מנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים :10.00 – 8.00     יום רביעי   15.4

 מגדלי הבירה 440חדר                            למשרד הרווחה והחברה הישראלית האוריינטצי      ערב יום השואה
 39' ירמיהו רח     שוש להט קרטר, מפקחת ארצית בשירות לעיוור : 10.00-11.00                            
 על מרכזי שיקום למוגבלים                                                  

 .תלפיות ,רח' יד חרוצים  ,המשתלמים למרכז השיקום של שק"ל: רותי פלש :13.00 – 11.30                       
  ת מכלולאוכן  שונים יציג פעילות עם נכים: שרי חוץמיקי ארנון האחראי לק                                               

 חוגי אומנויות וכד'.בקהילה נושאים ששק"ל מפעיל ובכלל זה דירות ה                                               
     בבית.ו וינוחו אצלעצמאית ירון זיו יבוא לקחת אותם, יאכלו בתלפיות ארוחת צהרים   :13.00                      

 ."יד ושם"לקראת הטקס ב בהר הרצל:    18.00                      
 



 ארגון: נילי                      )בריאן(      בעיריית ירושלים אוריינטציה     יום חמישי   16.4
  עצמאיתארוחה ועצמאי ליווי רותי או                               שוק וכד' : סיור בירושליםאחה"צ:                             

 
 עמים"  ארוחת" ערב שבת:               עצמאי          ירון זיו או  + עיר העתיקהב סיור    יום ששי     17.4

 בערב 6.00 אצל רותיקניות לארוחה בערב ולשבת )מארחים ומשתלמים(                                                    
                                                   

 לינות:                      באוטובוס מעבר  - ערבירון לוקח לים המלח וב     יום שבת   18.4
   לילות( 9או  8) רונלד אצל עדנה       לתאם עם מארחים( -רכבת צפון לתל אביב )            החזר דלק

 לילות(  9) ומיכה עופרהפטרה אצל       אורחים    בתשלום הבטיול ובילויים וחות אר       הוצאות נסיעה
 לילות( 4) ועוזי חנהו לילות( 4) ויאיר אצל אילנהטופן                                                                                    

 לילות( 4ואילת ) לילות( 3) ואהרון רחלאארה אצל                                                                                    
 

 רחל  ליווי:ארגון ו              :)ארגון מטב( בבאר שבעמרכז יום : 10.00משתלמים:  3  ראשון  יום  19.4
  : עדנהופטרהטופן איסוף          ותים . הרצאת רקע על תחום הזקנה בישראל, נתונים, שיר1                          

 . לקשישים                             
 . פגישה עם רכזת סניף באר שבע וסרטון המתאר עבודת 2                           

 ארוחת צהרים נהדרת של הבשלנית הכי טובה בדרום... המטפלות בזמן המלחמה.                               
 . ביקור בית לפגוש מטפלות בעת עבודתן בבתי הקשישים. 3                           

 ברבש שרית :ליווי      אצל יואב בן ארצי בתל אביב לרונלד השתלמות בהתמכרויות                            
   

 ועדנה  רחל ליווי:                           :                                       משתלמים 4או  3-ל     שני  יום  20.4
 : מרכז היום הרב שירותי לקשישים בכפר שלם ת"א:9.30                         

 ודיון משותף על נושא הקשישים. הכרות עם המקום, מפגש עם יו"ר העמותה עמי ברגמן                                  
 משרד הגמלאים ומטב. אה של עו"ס נתנאלה, מנהלת תכנית "והדרת" פרויקט בשילובהרצ                         
 יציאה למוזיאון בחולון לסיור מודרך באנגלית בתערוכה "דיאלוג עם הזמן".    ו ארוחת צהרים                         

     3726296 052 )נייד:  לסיוררה יהודית פנויה לקחת את פט 18.00משעה אחה"צ: חופשי.                           
 (03- 6742953בית:                                                                                                                             

 
 חריות אילנה   בא        אילנה על תכנית אב של : בקור בבית הגמלאי וסקירה   9.00   יום שלישי 21.4

     ;לגיל השלישי                                  
 ;: בקור במרכז שיקום ייחודי בהרצליה ופגישה עם המנהל ד"ר לקס10.00ערב יום הזיכרון   
 : פגישה עם מנהל מח' הרווחה לסקירת מגוון השירותים החברתיים12.00                        

 .ברמה העירונית                                  

 (יהודית פנויה לקחת את פטרה לסיור 16.00משעה לפטרה שירות תעסוקה עם חנה?   )                          
 רחל מביאה לעדנה              אארה מגיע לעדנה בשעות אחה"צ/ערב ואח"כ לאילת                             

 לחנהמאילנה טופן עובר         (                                      וחנה יום הזיכרון )עדנה יטקס                             
 

              )אחה"צ: לסיים טופס הערכה...( עם עדנהחופשי: סיור בתל אביב עצמאי או יום רביעי        22.4
 שפחתובממבלה כ"א     ערב יום העצמאות             יום הזיכרון 

  
 יהודית פנויה לקחת את פטרה( 16.00)משעה  חופשי ו/או עם משפחותיום חמישי       23.4

  כולם + עדנה: ארגון וליווי                       ומוזיאון רבין מטס בחוף הצוק  11.00פשרות: א         יום העצמאות
 ארוחות במשפחות או עצמאי                            

   
 מארחים ואחרים                   וסיור ביפו העתיקה ושוק הפשפשים    חופשיבוקר יום ששי         24.4

 )להביא כיבוד( כל החברים                  : מפגש הערכה אצל אילת ביפו            15.00שעה                            
 ודית פנויה לקחת את פטרה לסיור ולאירוח יה 16.00אחרי שעה                            

               
 עדנה לשדה                                                        11.25רונלד עוזב בשעה        שבת      25.4

 לשדה אילת                                                        18.20אארה עוזב בשעה                            
 יהודית                 מהצהרים: סיור תיירותי לפי בחירה לפטרה                                         

 
     עופרהמ מונית                      בבוקר                         5.00פטרה עוזבת בשעה       ראשון     26.4

    לשדה חנה                                                                    15.50טופן עוזב                            


