הזמנה להגשת בקשה למלגה
ע"ש ד"ר גאנט קליין
"הכוונה בהתמקדות אינטראקטיבית היא לבנות קשרים
של קרבה ואינטימיות על ידי אפשור להגיע למקומות עמוקים ביכולת לחוות
את האדם האחר" גאנט קליין

הודות למשפחתה של ד"ר קליין ותורמים נדיבים אחרים ,מתאפשר לנו להציע מלגות
לאלה הרוצים לקחת חלק בשבוע לימודי ההתמקדות )וויקלונג( למתקדמים מוסמכים
ומתמקדים ותיקים.
ד"ר קליין היתה שותפה להנחת היסודות וליצירת התמקדות אינטראקטיבית.
בהתמקדות האינטראקטיבית הדגש הוא על חווית ההזדהות והאמפטיה .התמקדות
אינטראקטיבית הינה אפיק נוסף בעל משמעות ועומק להרחבת שפת ההתמקדות.

לאחר מותה בשנת  , 2010משפחת קליין והמכון הקימו קרן אשר ממשיכה את פועלה
של ד"ר קליין בעולם ההתמקדות .הקרן מחלקת מלגות ובכך מאפשרת להגשים את חזונה
של ד"ר קליין להקים קהילה בינלאומית ולעזור לאלה אשר התמקדות מסקרנת אותם והם חשים
רצון ללמוד ולהתפתח בעולם ההתמקדות כל זאת במסגרת וויקלונג  ,שבוע לימודי ההתמקדות.

המלגה תתאפשר לאלה אשר מחויבים לעולם ההתמקדות ובעלי היכולת להפיץ את מסר
ההתמקדות באזורים מוכי גורל או במקומות בהם ההתמקדות עדיין בתחילת
הדרך ודרושה עבודה על מנת להפיץ ולהנכיח את לימודי ההתמקדות.

מועמדים אשר יש להם ניסיון או עניין בהתמקדות אינטראקטיבית  ,יקבלו עדיפות.
מאז הקמתה של הקרן ,ניתנו כבר  21מלגות למשתתפים אשר היו זקוקים למלגה על מנת
להשתתף בשבוע הוויקלונג ללימודי ההתמקדות.

מועמדים
על המועמדים להראות מחויבות ולשכנע ביכולת שלהם להפיץ את ההתמקדות באזורים בהם
ההתמקדות נחוצה ,או אזורים בהם עולם ההתמקדות עדיין בתחילת הדרך.
על המועמדים להיות חברים רשומים במכון הבינלאומי להתמקדות )עדיפות תינתן לאלה
שקיבלו הסמכה ולמדו במסגרת המכון(.
עליהם להתאים מבחינת הלימודים :עליהם להיות מתמקדים ותיקים או מתמקדים אשר
בשלבי ההסמכה.
זקוקים לעזרה כספית על מנת להגיע ולהשתתף בשבוע הוויקלונג.

מועמדים אשר מגיעים מלימודי התמקדות אינטראקטיבית או שמעוניינים ללמוד על כך
יקבלו עדיפות מאחר וזהו הנתיב אשר ד"ר קליין ראתה בו עדיפות עליונה.

הגשת הבקשה למלגה
והיה ואת/ה מעוניינים לקחת חלק בשבוע ההתמקדות וויקלונג ,עליך ליצור קשר עם
הקורדינטור ולבקש ממנו/ה להגיש את מועמדתך לקבלת מלגה מוקדם ככל האפשר.
גודל המלגה תלוי במצב הכלכלי ותזרים המזומן האפשרי.
המלגות יכולות להשתנות בין עזרה חלקית בשכר הלימוד ועד לעזרה בכל ההוצאות ,בין אם זה
שכר לימוד או תמיכה בהוצאות לינה ואוכל.
על המועמד להבהיר מה המחיר אשר יוכל לשלם ומה בלתי אפשרי עבורו.
אנו מתנצלים כי מאחר והתקציב מוגבל ,לא נוכל להיענות לכל הבקשות.

המסמכים צריכים להגיע עד  15באוגוסט

המלצה אשר תיכתב על ידי הקורדינאטור ,אין הגבלה במספר המילים הנכתבות,
אולם סדר גודל שנע בין  250-500מילים.
מכתב מאת המועמד בו הוא מסביר מהו הרקע שלו בשפת ההתמקדות ,מהם
הדברים המסקרנים אותו בהתמקדות ומהי התשוקה שלו להפיץ את שפת
ההתמקדות .מכתב זה אינו מוגבל במספר המילים הנכתבות ,אולם חשוב לנו להכיר
את המועמד ולדעת מה שיותר פרטים אודות המועמד .אורך ממוצע של מכתב כזה
הוא  500-750מילים.

כל הבקשות צריכות להיכתב באנגלית ,העתק יכול להימסר גם בשפת האם אם
תרגישו צורך בכך.
קורדינטורים

אנא קראו את המסמך עם ההוראות עבורכם ,ניתן למצוא
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