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אנו ,הוועדה ,מועצת המנהיגות הבינלאומית ) )ILCוהמנהלת בפעול של המכון הבינלאומי להתמקדות
( )TIFIמבקשים להבהיר בזאת את המדיניות ארוכת השנים הרלוונטית לקואורדינייטורים .אין מדובר
במדיניות חדשה ,ואסור להתבלבל עם תוכנית הפיילוט למינוי קואורדינייטורים שה ILC -מפעילה כעת.
חלק מסוגי המדיניות של המכון הבינלאומי להתמקדות התפתחו מאז הימים הראשונים ,כך שיכול להיות
שישנן מספר רב של הבנות בהתבסס על הזמן בו הקואורדינייטור התחיל את עבודתו .מסמך זה מהווה
מאמץ להביא לגלוי (אקספליסיט) חלק מהמדיניות שהייתה סמויה (אימפליסיט) במשך כל כך הרבה
שנים ,כך שנוכל לפעול באקלים של בהירות ,עקביות והגינות.
מדיניות המכון הבינלאומי להתמקדות כמובן תמיד ניתנת לשינוי כאשר הנסיבות או ההבנות משתנות.
לכן ,כמו תמיד ,אנו מברכים על הערות ,שאלות ושיחות.
 .1כל קואורדינייטור יכול למנות כל אדם לקואורדינייטור
כל קואורדינייטור של כל מדינה (כל עוד הוא כבר אושר על ידי המכון כקואורדינייטור מנחה) ,יכול
למנות כל אדם לקואורדינייטור בהכשרה ( )CiTובהמשך גם לקואורדינייטור.
 .2קואורדינייטורים ומנחים מוסמכים להתמקדות ) (CFP/Trainersחופשיים ללמד ברחבי
העולם
המכון אינו מעניק זכויות בלעדיות על שטח כלשהו ,לאף קואורדינייטור וגם לא לארגון המנוהל על
ידי קואורדינייטורים .למעשה ,אנו מעודדים "קרוס-הפריה" בין תרבויות ומדינות .הנטייה ללמוד
ממישהו במדינה אחרת (ועם אנשים שונים לאורך זמן) האיצה בשנים האחרונות ,שכן כנסים
אונליין מאפשרים עכשיו לאנשים לתקשר בקלות מחוץ לאזור המקומי שלהם .אנו מאמינים כי
הדבר משמש לחיזוק ההכשרה בהתמקדות ,ומאפשר לאנשים ללכת בדרך המתאימה ביותר
לצרכים האישיים שלהם .כמו כן ,מנחים מוסמכים להתמקדות ))CFPs / Trainers
וקואורדינייטורים ,חופשיים ללמד בכל מקום .הם אינם זקוקים לאישור הקואורדינייטור המקומי.
קואורדינייטור המלמד במדינה או אזור שאינו שלו ,מתבקש לשקול כיצד נוכחותו תחווה על ידי
הקואורדינייטור המקומי (או קואורדינייטור בהכשרה ,אם לאזור זה יש קואורדינייטור בהכשרה
אך לא קואורדינייטור) ,ואולי ירצה ליידע את הקואורדינייטור המקומי שהוא ילמד באזור.
 .3קואורדינייטור אשר הסמיך אדם למנחה מוסמך בהתמקדות ) (CFP / Trainerאינו צריך
לתת את הסכמתו לכך שמי שהוסמך על ידו ימנה לקואורדינייטור (וגם לא לקואורדינייטור
בהכשרה).
כל קואורדינייטור רשאי להזמין כל אדם שהוסמך למנחה מוסמך בהתמקדות )(CFP/Trainer
באמצעות המכון (לא משנה מי הסמיך אותו) ,להיכנס לתהליך שיהפוך אותו לקואורדינייטור
בכשרה ) )CiTובהמשך לקואורדינייטור .נכונה גם העובדה שאם אדם מוסמך מעוניין להפוך
לקואורדינייטור ,הוא רשאי לפנות לכל קואורדינייטור במדינה כלשהי כדי שישמש עבורו
לקואורדינייטור מנחה .מעולם לא הייתה דרישה כי יש להתייעץ עם הקואורדינייטור שהסמיך את
האדם ,וגם לא שהקואורדינייטור המסמיך ימלא תפקיד כל שהוא בהבאת האדם למעמד של
קואורדינייטור.
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שימו לב :מועצת המנהיגות הבינלאומית ( )ILCיצרה הנחיות חדשות בדצמבר  2017כיצד למנות
קואורדינייטורים .ההנחיות החדשות נבחנות כעת בתכנית פיילוט .מטרתן של ההנחיות החדשות להבטיח
שלפחות שלושה קואורדינייטורים יקחו חלק בהכשרתו של קואורדינייטור בהכשרה (כך שתהיה גם רשת
תמיכה רחבה יותר ,וגם אחריות רבה יותר לקהילה) .נכון לעכשיו ,קואורדינייטורים וקואורדינייטורים
בהכשרה רשאים לבחור הכשרת ה CiT -או תחת ההנחיות הישנות (המאפשרות לקואורדינייטור אחד
למנות אדם אחד לקואורדינייטור בהכשרה מבלי שיהיה לו צוות תמיכה) ,או תחת תוכנית הפיילוט
(המחייבת שלקואורדינייטורת המנחים יצטוותו שני קואורדינייטורים נוספים להקמת צוות תמיכה).
בהתאם למדיניות הקיימת מזה שנים רבות ,תוכנית הפיילוט אינה מחייבת שהקואורדינייטור המקורי יהיה
חלק מצוות התמיכה.
 .4הקואורדינייטורים חייבים להיות חברים במכון הבינלאומי להתמקדות ,אך המכון אינו דורש
שחבריו יהיו חברים בארגוני התמקדות אחרים.
אנו מעריכים שיתוף בין עמיתים וקהילתיות בקרב קואורדינייטורים (וקואורדינייטורים בהכשרה).
אנו רוצים שהקואורדינייטורים שלנו יעבדו בשיתוף פעולה; עם זאת ,המכון מעולם לא הציב כל
דרישה כי קואורדינייטורים (ואף לא אחד מחברינו) יחוייבו להיות חברים בכל ארגון שהוא שאינו
המכון עצמו .ארגונים רבים להתמקדות צומחים בכל העולם .חלקם הם ארגונים אזוריים ,וחלקם
בעלי עניין .ארגונים אזוריים או בעלי עניין רשאים ליצור חוקים משלהם עבור החברים שלהם,
וחלקם דורשים כי חבריהם יהיו חברים במכון .באופן טבעי אנו אסירי תודה כאשר ארגון תומך
במכון בדרך זו .עם זאת ,עד כה מעולם לא הייתה מדיניותו של המכון לחייב איש מחבריו להיות
חבר בארגון מקומי או בעל עניין שלהם.

הבהרות מדיניות אחרות עשויות להגיע בעתיד
הבהרות מדיניות נוספות עשויות להגיע בעתיד .לדוגמה ,מועצת המנהיגות הבין לאומית ,ה ,ILCבוחן
סוגיות סביב נושא ההסמכה באופן זהיר והתמקדותי .כאשר ה  - ILCמציע לך הזדמנות לתת משוב או
להשתתף בפגישה בנושאים כאלה ,אנא השתתף .אנו רוצים לקחת בחשבון את כל הרעיונות,
הפרספקטיבות והחוויות .אנו מכירים בכך ששמיעה מרמקולים מכל השפות חשובה ואנחנו תמיד עובדים
על מנת ליצור הזדמנויות לשמוע מכולכם.
תודה על העבודה הנפלאה שאתם עושים בכדי להפיץ את ההתמקדות ואת כל היישומים הקשורים אליה
בעולם .מערכת היחסים שלנו עם הקואורדינייטורים חשובה לנו ואנו מברכים על התגובות ,השאלות
וההערות שלכם.
ברגשי כבוד וחמימות,
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הערות המתרגמת:
 המונח "מנחה מוסמך להתמקדות" מתיחס ל Focusing Professionalידוע לי כי המילה "מנחה" בהקשר להתמקדות אינה מדויקת.
בחרתי להשתמש בה לצורך נוחות ,בהעדר תרגום הולם אחר.
-
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