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מזמינה את הקואורדנייטורים הנמצאים )להלן המועצה(  הבינלאומיתמועצת המנהיגות , 2018במהלך 

. )ניתן למצוא את המסמך קואורדינייטורים למינוי החדשההמוצעת ובשיטה  לקחת חלק בתהליך הכשרה

על , כראויהזה יעבוד  הפיילוטש בכדי(. www.focusing.org/ccrאו  www.focusing.org/ccrבכתובת 

להשתתף. אנו  להביע רצוןעל הקואודינייטורים המנטורים שלהם  וכמו כן בהכשרה קואודינייטוריםה

קואורדינייטורים בהכשרה  התוכנית, ואנו מעודדים אתהשתתף בפיילוט של מוכנים למודים מאוד לאלה ה

שניתן יהיה כך להשתתף בתוכנית , מגוונים התמקדותסגנונות וגם ממקבוצות שפה / תרבות שונות 

א מועילה הת כםתוהשתתפ. קואורדינייטורים בהכשרהעל מגוון רחב של  פיילוטהתוצאות להחיל את 

 את הדרך הטובה ביותר קדימה. יחד מזהיםאנו בזמן ש מאוד

רת הקואורדינייטור שצוות התמיכה. הכ יוהמי יוהקואורדינייטור בהכשרה יסכימו על  קואורדינייטורה

מספיק זמן כדי צוות התמיכה צריך להיות פעיל ך צוות התמיכה, אלפני הקמת להתחיל  היכולבהכשרה 

בתהליך ההכשרה של הקואורדינייטור בהכשרה. קואורדינייטורים בהכשרה אשר משמעותי חלק  וותלה

 המועצהשלהם מוזמנים להצטרף לתוכנית הפיילוט. במהלך תוכנית הפיילוט,  הכשרהכבר החלו את ה

הקואורדינייטור והקואורדינייטור קשר עם עת לעת מ יצרו במועצהם כמשאב לכל צוות, וחברי נהזמי

יהיו על האופן שבו התוכנית הולכת, לא מועצה . )שאלות ההתוכניתמתקדמת כדי לברר כיצד בהכשרה 

וכל חבר אנו מעודדים תמיד את הקואורדינייטורים בהכשרה  הקואורדינייטור בהכשרה. כונות שלמוה על

משוב, שאלות או חששות. אם אתה מעוניין להיות חלק עם ה לפנות למועצבצוות התמיכה שלהם 

כתובת לשאלותיך הפנות את לות בנושא זה, אל תהסס למתוכנית הפיילוט, אך יש לך שא

ilc@focusing.org במועצה הבינלאומית באופן אישי. או לכל חבר 

של  להתקדמותר והקש יוצאהו הנכנסמידע בטפל תאשר יתקשורת מרכז כ פעלהמועצה ת 2018במהלך 

, עביר את המידע על התכנית לכל הקואורדינייטוריםמועצה ת, הבערך פיילוט. במחצית השנההתוכנית 

 .משובתזמין את כל הקואורדינייטורים לתת ו

הקואורדינייטורים על כל  יחולועדיין  קואורדינייטוריםההנחיות הישנות למינוי במהלך תוכנית הפיילוט, 
 -ישנות בניתן למצוא את ההנחיות ה)ייטרים קואורדינטבהכשרה האחרים וה

http://www.focusing.org/coordinators/Guidelines-to-Become-a-Certification-Coordinator-2013.pdf .) 
. זה יאפשר קואורדינייטוריםשתי שיטות שונות של מינוי יחולו במילים אחרות, במהלך תוכנית הפיילוט, 

מעשית ומועילה, ( להבטיח כי המערכת החדשה היא המועצה או ILC הבינלאומית ותגלנו )מועצת המנהי



כנס לתוכנית הכשרה עם יאשר קואורדינייטור בהכשרה  . כליחוייבו לעבוד על פיהולם בטרם כ
 תחת ההנחיות הישנות. שלו הכשרהלהשלים את ה רשאייהיה  ,תחת ההנחיות הישנות קואורדינייטור

 
 דווח לחבר הנאמניםתוהראשונה  הפיילוטעבדה שנת עריך איך המועצה ת ,2018בסוף 

נשנה את המסמך הזה, בהתבסס על מה שלמדנו. אנו עשויים להחליט להמשיך יתכן ו ייטורים.קואורדינלו
, נבקש מהכדי ליישבטוב מספיק  עובדת שיטה, אם נקבע כי הלחילופין. 2019בתוכנית הפיילוט בשנת 

 .קואורדינייטוריםלאחר התייעצות עם כל הוזאת החדשה,  השיטה מהמועצה לאשר את
 

. אם www.focusing.org/ccr אנש שימו לב להגעת התרגומים בכתובתם למספר שפות. מסמך זה יתורג

 .ilc@focusing.orgאתם מוכנים לתרגם מסמך זה לשפתכם, אנא צרו עמנו קשר בכתובת 

 

 


