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מבוא
במהלך שנת  2018המועצה הבינלאומית למנהיגות (ILC) החלה להזמין קואורדינייטורים בהכשרה (CiTs) להשתתף 

בשיטה מוצעת חדשה למינוי קואורדינייטורים. (המסמך הנקרא ", תהליך חדש למינוי קואורדינייטורים" נותן פרטים וניתן 
אנו ממשיכים לעודד את כל  למצוא אותו בעמוד המשאבים של הקואורדינייטורים באתר שלנו.) לאורך  2020

שלהם בדרך חדשה זו.   CiTs -הקואורדינייטרים לעבוד עם ה

MC Mentoring) וגם הקואורדינייטורים החונכים אותם CiT -בכדי שתוכנית פיילוט זו תעבוד טוב, גם ה
Coordinator) צריכים להפגין רצון להשתתף. אנו מודים מאוד לאלה שמוכנים להשתתף בפיילוט של תוכנית זו, ואנחנו 

מעודדים  CiTs מקבוצות שפה / תרבות שונות ומסגנונות התמקדות שונים להשתתף בהם, כך שתוצאותיו של פיילוט זה 
יחולו על מגוון רחב של CiTs. השתתפותכם תועיל מאוד כאשר אנו מזהים ביחד את הדרך הטובה ביותר קדימה. 

תהליך
הקואורדינייטור וה- CiT יסכימו ביניהם מי יהיו חברי צוות התמיכה. ההכשרה של ה-  CiT יכולה להתחיל לפני הקמת צוות 

 CiTs ה  . CiT-התמיכה, אך צוות התמיכה חייב להיות פעיל מוקדם מספיק כדי להוות חלק משמעותי מההכשרה של ה
שכבר החלו בהכשרה שלהם, מוזמנים להצטרף לתכנית הפיילוט, על ידי יצירת צוות תמיכה בשיתוף עם הקואורדינייטורים 

החונכים אותם (MC).  לתיאור מלא של התהליך, עיין במסמך, תהליך חדש למינוי קואורדינייטורים". 

ILC AS Resources
 -וה רים החונכיםוקואורדינייטעשויים ליצור קשר עם ה ILC -זמין כמשאב לכל צוות, וחברי ה ILC -במהלך תכנית הפיילוט, ה

CiT ה שאלותלת התוכנית. )כיצד מתנה מעת לעת כדי לברר- ILC מוכנות הבלא ואופן התקדמות התוכנית, יעסקו ב- (CiT). 
עם משוב, שאלות או חששות. אם אתה מעוניין להיות  ILC -תמיד לפנות ל מוזמניםהתמיכה שלהם  וכל חבר בצוות CiT -ה

באופן או  ilc@focusing.orgחלק מתכנית הפיילוט, אך יש לך שאלות בנושא, אנא אל תהסס לכתוב לנו עם השאלות שלך ב 
אותם לתת התוכנית, ויזמין  קואורדינטורים החונכים שליתקשר לכל ה ILC ה . מעת לעת,ILC בארגון ה כל חברפרטי ל

 .משוב

הקיימותשיטות השתי 
יכולים לבחור לבצע את עבודתם בתוכנית הפיילוט, או תחת ההנחיות הישנות. )ההנחיות  CiT וה הקואורדינייטרים החונכים 

חפש את המסמך שנקרא "תהליך ישן לשמות מתאם"( כלומר, באתר.  coordinators resource הישנות נמצאות בדף 
החדשה  שיטהלהבטיח שה  ILCזה יאפשר ל .קואורדינייטורים, קיימות שתי שיטות שונות למינוי פיילוטבמהלך תכנית ה

תחת ההנחיות הישנות, יורשה  קואורדינייטר חונךתחיל עם יש  CiT. כל יחוייבו לעמוד בהלפני שכולם  יעילהתהיה מעשית ו
 .לסיים את הכשרתו תחת ההנחיות הישנות, גם אם המערכת החדשה תוקם לאחר מכן רשמית

.קואורדינייטריםתקדמת תוכנית הפיילוט ותדווח לדירקטוריון ולתערוך שוב הערכה כיצד מ  ILC ה ,2020בסוף 


