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התכנית לחקר סכסוכים ,ניהולם ויישובם והמחלקה לתקשורת ועיתונאות )(54749
קורס ההתמחות לתלמידי תואר שני בפקולטה למדעי החברה מובל על-ידי מרכז המתמחים ועל-ידי התכנית
לחקר סכסוכים ,ניהולם ויישובם ומהווה מסגרת בה התלמידים זוכים לרכוש התנסות פרקטית משמעותית
בארגונים ציבוריים ,משרדי ממשלה ,וארגונים א-ממשלתיים העוסקים בחברה הישראלית על גווניה ומורכבותה.
הקורס מציע לסטודנטים הזדמנות להכיר את עולם התעסוקה הקשור לתחום לימודיהם ולרכוש מיומנויות
פרקטיות חשובות שיכולות לסייע להשתלב בעולם התעסוקה בסיום ההתמחות .בוגרי תכנית ההתמחות בעבר
השתלבו בתפקידים בכירים בכנסת ,במשרדי ממשלה ,בארגונים ללא מטרות רווח ,בבית הנשיא ועוד.
בתחילת שנת הלימודים הסטודנטים משובצים למקומות התמחות במוסדות וארגונים כמו מועדון העיתונאים,
המרכז הבין תרבותי בירושלים ,מוזאיקה ,הכנסת ,בית הנשיא ,עיריית ירושלים ,נציבות שירות המדינה ועוד
ומשתלבים בהם כמתמחים בפרויקטים שונים )ללא שכר( לאורך כל שנת הלימודים.

ראשת מרכז המתמחים :ד"ר קרן טננבוים וינבלט
מרצת קורס המתמחים לתואר שני :מאיה דה-פריס
רכז אקדמי תכנית המתמחים :נעם ברנר
רכזת תכנית המתמחים :נטע כאנר
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרצת הקורס מאיה דה-פריס dvrmaya@gmail.com
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המרכז הבין תרבותי ירושלים
המרכז הבין-תרבותי לירושלים נוסד בשנת  1999במטרה לסייע לתושבי העיר ,על זהויותיהם המגוונות ,להיות
שותפים פעילים ואחראים לגורל העיר ולבניית קהילותיהם .המרכז שואף להיות לגורם מקצועי שיכול לסייע
לאנשי מקצוע ,לפעילים ולארגונים בקידום ירושלים כעיר המותאמת לכל התרבויות והזהויות שבה.
שני הכיוונים המשלימים שהמרכז הבין-תרבותי זיהה לקידום משימתו הם:
• כשירות תרבותית עירונית :עידוד ירושלים כעיר המספקת לכל תושביה שירותים איכותיים והוגנים
המותאמים להם ולתרבותם ,ושהמרחבים הציבוריים שבה מותאמים לאופי קבוצות אלו בצורה הוגנת
ככל האפשר.
• שותפות קהילתית רב-תרבותית :מעורבות פעילה ואפקטיבית של כל הגורמים הקהילתיים ,תושבים
ואנשי מקצוע ,בהשפעה על העיר ועל הקהילות השונות שבה.
המרכז מקדיש עצמו לפיתוח ירושלים כעיר שמשתפת את כלל תושביה בתהליכי קבלת החלטות לגבי גורלם .הוא
חותר לאפשר לתושבים להשפיע על המרחב הציבורי ולקבל בצורה איכותית ומותאמת את כל השירותים להם הם
זכאים .גישת המרכז הבין-תרבותי לירושלים מעודדת שיתוף פעולה וסיוע בין הגופים השונים היכולים לסייע
ליצירת עיר משתפת תושביה .כחלק ממשימתו ,המרכז מקיים השתלמויות ותהליכי ליווי מקצועי בתחומים
הקשורים לניהול פרויקטים מקצועי ,לדיאלוג קהילתי ,לתהליכי כשירות תרבותית ולעבודה במסגרות
/https://jicc.org.il/heb
רב-תרבותיות.
הגדרת תפקיד המתמחה
פיתוח ובנייה של מאגר מידע תאורטי בנושא כשירות תרבותית ודמוקרטיה דליברטיבית ,בהקשר עירוני
וקהילתי .המתמחה ייקח חלק בשכלול המשאבים העיוניים במרכז על ידי איסוף חומרים והעלאתם על הכתב
כחלק מהרחבת מאגרי המידע הקיימים במרכז .תהליך הכתיבה יתבסס גם על תצפיות והשתתפות בפעילויות
המרכז הבין -תרבותי ,על מנת לשלב בין הידע התאורטי לבין הנעשה בשטח.
דרישות תפקיד :כושר ביטוי בעל פה ובכתב ברמה גבוהה * מיומנויות תקשורת גבוהות * יכולת עבודה עצמאית *
גישה תוצאתית * יחסי אנוש מצוינים * יכולת לחיות בגמישות והבנה מהירה
עדיפות לסטודנט/ית מהתכנית לחקר סכסוכים ,אך ההתמחות פתוחה גם לסטודנטים ממחלקות אחרות.
יום התמחות :פיצול בשעות בין הימים ראשון ,שלישי ורביעי
הערות :ההתמחות תלויה בעומס הפנים ארגוני
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המשרד לביטחון פנים  -המחלקה למדיניות ולתכנון אסטרטגי
האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי הוקם בעקבות המלצות ועדות חקירה ממלכתיות וכחלק ממהלך כלל ממשלתי
של הקמת יחידות לתכנון ואסטרטגיה במשרדי הממשלה לחיזוק יכולת התכנון לטווח הארוך במגזר הציבורי.
האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי פועל בשנתיים האחרונות לגיבוש ופיתוח מדיניות ,עריכת מחקרים והקניית
מידע בנושאים רבים ומגוונים במסגרת תחומי העשייה של המשרד לביטחון הפנים .ייעוד האגף הינו תכנון
אסטרטגיה ומדיניות בתחום ביטחון הפנים ברמה הלאומית באמצעות הובלת תהליך שיטתי וסדור המתבסס על
ניתוחים מקצועיים של מגמות קיימות ,נתונים עדכניים ,הערכת מצב ,חשיבה שיטתית וארוכת טווח ,ניתוח
מחקרי ופיתוח ראיה כוללת ואינטגרטיבית של מרכיבי תמונת ביטחון הפנים של מדינת ישראל.
http://archive.mops.gov.il/About/Departments/strategy/Pages/StrategicPlanningDept.aspx
הגדרת תפקיד
) (1סיוע בעבודת המטה אשר מטרתה ניתוח סביבת העבודה הפנימית והחיצונית ,זאת לשם גיבוש תמונת מצב
והערכת מצב אסטרטגית בתחום ביטחון הפנים.
)(2
)(3
)(4
)(5

סיוע בעבודת המטה לזיהוי תהליכים ,מגמות ופערים ,יחד עם מיפוי השלכות האפשריות על משימות
המשרד והגופים הכפופים לו.
סיוע בעבודת מטה סביב גיבוש מסמך המדיניות השנתי של השר לביטחון הפנים ,תוך הצעות בנושא יעדי
מדיניות ליחידות המשרד ולגופים הכפופים לו ותוך ניהול מעקב לשם ווידוא מימושם.
אחריות להכנת מצגות ,סקירות ,דוחות וממצאי מחקר להצגה ,כמו גם סיוע בעריכת חומר של האגף
לפרסום והפצה.
מילוי תפקידים נוספים על-פי דרישות הממונה.

דרישות תפקיד :ניסיון בתכנון מערכתי ארוך טווח ו/או תכנון מדיניות ואסטרטגיה ו/או ניסוח מסמכי מדיניות
ו/או הגדרת מטרות ויעדים וגיבוש תכניות עבודה יישומיות ,ו/או כתיבת סקירות מידע * ניסיון בקידום
פרויקטים מערכתיים והובלת תהליכים מורכבים * יוזמה ,יכולת עבודה עצמאית ,חריצות ,כושר ביטוי גבוה בעל
פה ובכתב ,ידיעת השפה האנגלית על בוריה )לרבות קריאה וכתיבה של מסמכים באנגלית(.
יום התמחות :גמיש
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מוזאיקה
מוזאיקה היא בית מקצועי לבניית הבנות והסכמות בין פרטים ,ארגונים ,קבוצות וקהילות .במוזאיקה מאמינים
ביכולתו של כל אדם לפתור מחלוקות ולפעול בשיתופי פעולה בעזרת כלים מעולם הגישור .בדרך זו יכולים
פרטים ,קבוצות וקהילות לתרום לחברה ישראלית מכבדת ומלוכדת .במישור הארצי ,המרכז מפעיל מודלים
ופרויקטים חדשניים למניעת ופתרון סכסוכים ,לשינוי היחס של החברה הישראלית לסכסוכים ולהתאמת
והנגשת תהליכי יישוב הסכסוך לקהילות מגוונות ורב תרבותיות .כמו כן ,פועל המרכז לפיתוח מקצועי והטמעת
מודלים ייחודים לעבודה בתחום הגישור ,ההידברות ,יישוב הסכסוכים והכשירות התרבותית במרכזי הגישור
והדיאלוג בקהילה בישראל ,בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים .במישור האזורי ,מוזאיקה
מפעילה מרכז ציבורי אזורי בירושלים ליישוב סכסוכים בקהילה המתמחה במגוון שיטות ליישוב סכסוכים
בהסכמה  -החל מגישור ,דרך בניית הסכמות וכלה בהקניית כלים לתקשורת בונה .עבודת המרכז בירושלים
http://mosaica-gishur.org.il
מבוססת על עבודה מקצועית של פעילים ומגשרים מתנדבים.
הגדרת תפקיד
)(1
)(2
)(3
)(4

למידה וביצוע אינטטייק של תיקים לגישור ,וגיוס הצדדים לחדר הגישור .עדיפות לסטודנטים עם רקע של
קורס גישור בסיסי.
פיתוח והפעלת מערך להגברת המודעות ליישוב סכסוך בהסכמה בקהילה בקרב קהילות מגוונות בירושלים,
באמצעות מדיה חדשים ואירועים קהילתיים במרחב הציבורי.
ליווי פרויקט ועריכת ראיונות תוכן עם תושבים במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית ,במסגרת הפעלת
המודל לבניית הסכמות בהתחדשות עירונית בירושלים.
הפעלת פרויקט למתן כלים בתחום הגישור לקבוצות מגוונות בקהילה  -עדיפות לרקע בהנחייה ועם זיקה
לקבוצות בקהילה בהן ניתן לקדם הכשרות.

דרישות תפקיד :מיומנויות תקשורת גבוהות * יכולת עבודה בצוות ומול שותפים * יחסי אנוש מצוינים * ראש
גדול * יכולת עבודה עצמאית * כושר ביטוי בעל פה ובכתב ברמה גבוהה * עדיפות לעבודה קהילתית/חקר
סכסוכים
יום התמחות :גמיש ,בהתאם לפרויקט הנבחר ולצרכי הקהילה

<< of 7
33

תכנית מתמחים
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי החברה

מכון ירושלים )מיפוי שכונות מזרח ירושלים(
מכון ירושלים למחקרי מדיניות )לשעבר :מכון ירושלים לחקר ישראל( ,הוא המכון המוביל בישראל בחקר
המציאות המורכבת והמרקם הייחודי של ירושלים .המכון ,שהוקם ב ,1978-מתמקד באתגרים הייחודיים
המאפיינים את ירושלים בת זמננו ,ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי מדיניות ,לאנשי אקדמיה ולקהל
הרחב .עבודת המכון משתרעת על כלל ההיבטים של העיר :תכנון פיזי-אורבני ,סוגיות חברתיות ודמוגרפיות,
אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות ממעמדה הגיאו-פוליטי של ירושלים .עבודתו הרב-גונית של המכון
לאורך השנים ,הקנתה לו פרספקטיבה ייחודית שהובילה להרחבת פעילותו לעבר אתגרים מורכבים וכוללים
שעִ ימם מתמודדת החברה הישראלית  -בהם סוגיות עירוניות ,חברתיות ואסטרטגיות ,אתגרי סביבה וקיימוּת,
מימון וחדשנות .המכון מפתח משאבי ידע ,עורך מחקרי מדיניות ותכניות אב ,עוסק בתכנון עירוני ובמחקרי מעקב
והערכה .הידע הנצבר בקרבו מופץ באמצעות כנסים ,ימי עיון ותדריכים למקבלי החלטות ,לבעלי עניין ולציבור
הרחב .פעילות המכון מתאפיינת בגישה רב תחומית ואינטגרטיבית ,המבוססת על ידע מקיף וניתוח מעמיק.
חוקרי המכון מחוברים להוויה הישראלית ומחויבים לתרום מניסיונם וממקצועיותם לתהליכי קבלת ההחלטות
http://jerusaleminstitute.org.il
הנוגעות לקידום ירושלים ומדינת ישראל.
הגדרת תפקיד
עוזר למחקר בנושא מודלים לניהול השכונות הערביות במזרח ירושלים )מינהלים קהילתיים; חברות כלכליות;
רשות מקומית נפרדת; עמותות; וכיו"ב( סיכום חומרים מהספרות המקצועית בנוגע למודלים קיימים בארץ
ובעולם ,השתתפות בכתיבת המחקר.
דרישות תפקיד :עניין והיכרות ראשונית עם יחסי יהודים ערבים ,עם העדפה לנושאי מזרח ירושלים * חשיבה
עצמאית ויצירתיות * יכולת מחקרית מוכחת * רצינות ושקדנות * יכולת עבודה וחשיבה כחלק מצוות מחקר *
שליטה בשפות ,אנגלית ,עברית והעדפה גם לשליטה מסוימת בערבית.
יום התמחות :שני או חמישי ,ללא פיצול
הערות  /הארות :בתחום מזרח ירושלים מתווספים כל העת מחקרים נוספים .סטודנט שיימצא מתאים ויימצא
עניין בתחום יוכל להשתלב במחקרים אחרים בתחום.
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עיריית ירושלים  -צוות מזרח ירושלים
צוות מזרח ירושלים כפוף לראש העיר ופועל במסגרת לשכתו .הצוות שותף מלא לפיתוח האסטרטגיה העירונית
למול שכונות מזרח העיר ולגיבוש תכניות העבודה העירוניות בשכונות אלה .לצד זאת ,אחראי הצוות על פיתוח
וטיפוח קשרים בין הנהלת העיר לבין המנהיגות המקומית ונציגי התושבים במזרח העיר .כמו כן ,הצוות עוסק
בתקשורת ובהסברה בשפה הערבית ,ומפעיל מערך ניו-מדיה שבמסגרתו הוא מקיים תקשורת יומיומית עם
הציבור המזרח ירושלמי ,ונותן מענה לפניותיו ולצרכיו.
הגדרת תפקיד
) (1המתמחה יעסוק בתחומי הדוברות וההסברה לאוכלוסיית מזרח ירושלים בשפה הערבית ,הן בעבודה למול
כלי התקשורת המסורתיים )עיתונות ,רדיו ,טלוויזיה( והן בעבודה ברשתות החברתיות )בדגש על עמוד
הפייסבוק העירוני בערבית( .כמו כן ,יסייע המתמחה בארגון וביצוע סיורי שטח ,במטרה לחזק ולהדק את
הקשרים עם המנהיגות השכונתית במזרח העיר.
) (2המתמחה יעסוק בעבודת המטה הפנים עירונית בכל הקשור לשכונות מזרח העיר .בין היתר ,הוא יהיה שותף
לפיתוח האסטרטגיה העירונית ארוכת הטווח למזרח העיר ולתכלול מהלכים עירוניים מרכזיים בשכונות
המזרחיות .כמו כן ,ישתלב המתמחה בתהליכי הליווי והבקרה של תכניות העבודה העירוניות במזרח העיר
ובפיתוח ידע מחקרי רלוונטי בהלימה לתכניות אלה.
דרישות תפקיד
מתמחה  -1ערבית ספרותית ומדוברת ברמה גבוהה * התנסחות טובה בכתב ובעל-פה * יחסי אנוש מעולים
מתמחה  -2ריכוז וניהול עבודת מטה * יכולות מחקר * עבודה עם תוכנות מחשב רלוונטיות ברמה גבוהה )אקסל
ופאור פוינט(
יום התמחות :גמיש
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IMPACT-se
 IMPACT-seהוא מכון מחקר ,מדיניות והסברה חלוצי ויחידי מסוגו בעולם היושב בקמפוס גבעת רם
באוניברסיטה העברית שעוסק בתקשורת אסטרטגית ,בחינוך ובהסברה הפועל להציג תמונה ברורה המראה כיצד
עמים ומדינות מחנכים את ילדיהם ביחס לדתות ,תרבויות ,גזע ,מיניות ,ערכים דמוקרטיים וקבלת "אחר".
המכון חוקר ומנתח מערכות חינוך ,ספרי לימוד וספרי הדרכת מורים ברחבי העולם משנת  ,1998באמצעות
מתודולוגיות ייחודיות הקובעת עמידה או אי-עמידה בסטנדרטים בינלאומיים של האו"ם הנגזרים מהצהרות
 UNESCOעל קבלת "האחר" ,שלום וסובלנות .מטרת העל של המכון היא להילחם בתופעות רדיקליזציה ושנאה
בקרב ילדים ובני נוער במזרח התיכון וברחבי העולם בעזרת הפקת קמפיינים תקשורתיים בינלאומיים להעלאת
מודעות והפעלת לחץ על מקבלי החלטות להתאמת מערכות חינוך לסטנדרטים בינלאומיים אובייקטיביים לחינוך
לשלום IMPACT-se .פועל מול מעצבי דעת קהל שעבודתם משפיעה על חינוך הדור הבא של ילדים בכל רחבי
העולם ופועל ליצירת אקלים של סובלנות וכבוד הדדי בין העמים .דוחות המכון מוגשים ומוצגים בפני קובעי
המדיניות ,תקשורת זרה וישראלית ,חברה האזרחית ,מכוני מחקר ,ועוד המסייעים לא רק בהעלאת המודעות,
אלא גם מובילים לנקיטת צעדים קונקרטיים והבאה לשינוי .מכון אימפקט ,הוא מכון מחקר אקדמי ,א-פוליטי,
ללא מטרת רווח ,בעל דריקטוריון מחקר בינלאומי הממומן מתרומות של יחידים וקרנות מחקר מאירופה
וארה"ב .הנהגת המכון מורכבת ממנכ"ל ,סמנכ"ל תפעול ,סמנכ"ל מחקר ,מנהלת משרד ,מנהלת גיוס משאבים
ותחתם צוותי מחקר פרטניים.
הגדרת תפקיד
רכז/ת מחקר וקשרי חוץ  -תחת הדרכתו ופיקוחו הצמוד של סמנכ"ל התפעול של מכון אימפקט ,רכז המחקר
וקשרי חוץ יהיה חלק בלתי נפרד ואינטגרלי מצוות התפעול של המכון ויעסוק בגיבוש ויישום אסטרטגיית המחקר
והתקשורת במכון כולל:
 .1סיוע בתכנון ובפיתוח האסטרטגיה התקשורתית של  IMPACT-SEמול תקשורת זרה ודיפלומטים.
 .2סיוע במחקר ,פיתוח והפקת פרויקטים מחקריים של מערכות חינוך וספרי לימוד מרחבי העולם.
 .3הרחבת מערך קשרי החוץ והאקדמיה של מכון המחקר כולל זיהוי ומיפוי ארגונים לשיתוף פעולה.
 .4ניהול ובקרה חשבונות המדיה החברתית של מכון המחקר.
דרישות תפקיד :מיומנויות גבוהה בבניית מערכות יחסים * בעל/ת כישורי מחקר וניתוח * רמה גבוהה מאוד של
אנגלית ,חובה * רקע בעבודה עם עמותות ,מכוני מחקר ,גופי ממשל * זיקה/רקע בתקשורת ,יחסי ציבור ושיווק *
זיקה לתחום החינוך והדו-קיום עם ידע בענייני מזרח תיכון וגיאו-פוליטיקה * היכרות מעמיקה עם פלטפורמות
מדיה חברתית במיוחד טוויטר ופייסבוק * בקיאות ב * Microsoft Office -ביטחון עצמי גבוה ,אנרגטיות ,ראש
גדול ,מחויבות ,שחקן קבוצתי *
יום התמחות :ימים ראשון ,שלישי ו/או חמישי עם עדיפות לפיצול שעות.
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)International Crisis Group (ICG
קבוצת המשבר הבינלאומית ) (International Crisis Groupהנו ארגון בינלאומי עצמאי הפועל למנוע מלחמות
ולעצב מדיניות אשר ייבנו עולם שליו יותר .קבוצת המשבר מתריעה כדי למנוע סכסוכים אלימים .אנו תומכים
במנהל תקין ובפוליטיקה מכילה אשר מאפשרים לחברות לשגשג .אנו פועלים ישירות עם מגוון צדדים לסכסוכים
בכדי לאתר ולחלוק מידע ,ובכדי לעודד פעולות נבונות ומושכלות למען שלום .הצורך בעבודה שלנו דחוף כאשר
העולם ניצב בפני עליה דרמטית במספר הסכסוכים ,בעלת מחירים הומניטאריים ,חברתיים וכלכליים .מאמצים
לפתור את הסכסוכים מסובכים בגין השינויים העמוקים הגיאופוליטיים והחשיבות הגוברת של צדדים בלתי
ממשלתיים לסכסוכים ,הנעים מלוחמים דתיים ועד כנופיות פשע .בעולם מקוטב ,משוסע ומסוכן ,עבודתה של
קבוצת המשבר מצביעה על הדרך קדימה .מלחמה אינה בלתי נמנעת ,היא אסון מעשה-ידי אדם .עלינו לגייס
מנהיגים פוליטיים להאזין להתראות מוקדמות ולנקוט בפעולות מקדימות כדי למנוע סכסוכים אלימים שעומדים
להתרחש .וחובה עלינו להקים גם מסגרות יצירתיות וגמישות לדיפלומטיה בינלאומית .בבסיס עבודת הארגון
יוצרים צוותי המחקר קשר ישיר עם מנעד רחב של צדדים לסכסוך על מנת לקבל את התמונה המלאה על זירת
הסכסוך ,כמו גם להבין כיצד ניתן למנוע את הידרדרותו ולעודד פעולות לקידום שלום .כיום ,המאמצים לפתור
סכסוכים הנם מורכבים ביותר לאור הצמיחה של שחקנים א-מדינתיים כמו מיליציות דתיות וכנופיות פשע ולכן
יש חשיבות לניתוח מדויק ואקטואלי של הגורמים לקונפליקט .האסטרטגיה של הארגון היא לספק ניתוח וייעוץ
עצמאיים כיצד למנוע ,לפתור או לנהל טוב יותר סכסוך אלימים .אנו משלבים בין מחקר שטח ,ניתוח ותקשורת
שוטפת עם קובעי מדיניות שונים .צוותי הארגון עושים מאמץ כביר לשוחח עם כל הצדדים לסכסוך ובכדי לעשות
זאת בונים על תפקידנו להיות מקור אמין למידע מהשטח ,נקודות מבט רעננות ועצות לצדדים השונים לסכסוך.
לארגון נוכחות בזירות סכסוך רבות בעולם .קבוצת המשבר פועלת בירושלים מאז שנת  2003העוסקת בסכסוך
הישראלי-פלסטיני ובסכסוכים אזוריים בהם ישראל או הפלסטינים הינם צדhttps://www.crisisgroup.org .
הגדרת תפקיד
המתמחה יעסוק באיסוף חומרים ממקורות שונים :אתרי אינטרנט ומסדי נתונים ,ספרות אקדמית ומקורות
אחרים .המתמחה יצטרף לעיתים לראיונות עם אישי מפתח מתחומים שונים הפועלים באזור .המתמחה יסייע
באיתור המרואיינים ובתיאום הראיונות .המתמחה יעבד וינתח חומרים ונתונים שונים וכך יסייע להפקת פרסומי
בארגון .מומלץ להיכנס לאתר הארגון ולקרוא על פעילותו ותוצריו ,מזירות בעולם כולו ובמזרח התיכון בפרט.
דרישות תפקיד :יכולת לבצע תחקיר ברמה גבוהה תוך הקפדה על דיוק ותשומת לב לפרטים קטנים * ידיעת
אנגלית ברמה גבוהה  -קריאה וכתיבה * שמירה על דיסקרטיות מלאה * יכולת ניתוח וניסוח גבוהות * ידיעת
השפה הערבית )קריאה ו/או כתיבה( יתרון
יום התמחות :גמיש
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The Media Line
The Media Line (TML) is an independent American non-profit news agency with its primary bureau
located in Jerusalem. TML is not aligned with any political position, government or NGO, but is
dedicated to providing accurate, contextual news and feature stories from the Middle East in strict
adherence to the tenets of classical journalism. From its primary bureau in Jerusalem, its reporters
throughout the region help to shape coverage from the Middle East which impacts the formation of
public policy and understanding through scores of global content arrangements. The Media Line is
proud to be a leading American Mideast news source, providing its services to hundreds of media
outlets throughout the world.
http://www.themedialine.org
Internship
The Media Line Press and Policy Student Program is an innovative opportunity for students to
globalize their educational experience by connecting to an active news bureau located in what is
arguably the world’s most contentious region - the Middle East - studying journalism and public
policy under the mentorship of veteran journalists, while earning academic credits (or pursuing
independent study).

Skills: Students from each discipline (journalism, public policy, international relations/political
science) are selected to work under TML supervision for a semester, writing articles relating to localglobal issues of the Middle East. Students’ work product will be posted on themedialine.org and in
some cases, will earn a by-line and placement in a newspaper or on-line portal. Interns will also be
working on social media with the news agency.
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בית הנשיא
מערך תוכן ואסטרטגיה בבית הנשיא משתרע על פני מטריית פעילות מגוונת החל מכתיבה )מסרים ,נאומים וכו'(,
דרך מפגשים וסיורים ועד לפרויקטים ותכניות דגל למיניהם .לב הפעילות של מערך התוכן והאסטרטגיה הוא
בעשייה יזומה אך הוא גם נותן מענה לפניות ותכניות שמוצאות את דרכן לבית הנשיא.
מערך הכתיבה :לאחר המיונים ובחינת הכישורים המתאימים ,יוקצו למתמחה משימות כתיבה )החל ממכתבים,
דרך מסרים ,נאומים ,מאמרים וכדומה( .חשוב מאד לציין שהסלקטיביות גבוהה מאוד לעניין זה ,כך שתצטרך
להיות התאמה גבוהה ביותר.
דרישות תפקיד :התאמה גבוהה לצרכי צוות הנשיא * כתיבה נכונה ומתאימה ,ברמה גבוהה * הבחנה בין עיקר
לטפל * יכולת איסוף וניתוח נתונים מתוך מאגרי מידע.
פעילות אתר "תקווה ישראלית״ :אתר האינטרנט של "תקווה ישראלית" )(/http://www.tikvaisraelit.gov.il
הוא מהאתרים החדשניים והמתקדמים במגזר הציבורי ,ומהווה חלון ראווה עיקרי ומשמעותי לפעילות בית
הנשיא בנושאי הליבה של "תקווה ישראלית" .לאחר המיונים ובחינת הכישורים המתאימים ,יוקצו למתמחה
משימות הרלוונטיות הן לתפעולו השוטף של האתר ,ברמת העיצוב )עבודה עצמאית ועבודה מול חברות הניו-מדיה
שאיתן מערך התוכן והאסטרטגיה פועל באופן שוטף( ,וברמת הזנת התוכן ,והן ברמת ייצור ועריכת התוכן.
העבודה כוללת ממשקים צמודים עם מערך התוכן והאסטרטגיה ועם מחלקת הדוברות והניו-מדיה של בית
הנשיא.
דרישות תפקיד :התאמה גבוהה לצרכי צוות הנשיא * יצירתיות ,עצמאות ויכולת ייצור תוכן ועריכתו ברמה
גבוהה * הבנה בסיסית והיכרות עם "אחורי הקלעים" של ניהול אתרי אינטרנט )לא בהכרח בבנייה ,אלא בעיקר
בייצור תוכן מתאים ועדכונו(
יום התמחות :יתואם בראיון
הערה :נדרש סיווג ביטחוני

גרינפיס
גרינפיס הינו ארגון בינלאומי הקיים כבר למעלה מ 40-שנה ביותר מ 44-מדינות ,עם יותר מ 3-מיליון חברים.
הארגון פועל בצורה אקטיביסטית ועם מגוון פעילויות יצירתיות למען שינוי סביבתי חיובי .למשל :קידום
אנרגיות נקיות ומתחדשות ,מחזור ,מאבק ברעלים תעשייתיים ,עידוד חקלאות מקיימת ,הגנה על האוקיינוסים
והיערות ,שמירה על המגוון הביולוגי בארץ ובעולם ,ועוד .מטרת גרינפיס היא לפעול להבטחת עולם ירוק ,בטוח,
נקי ובריא יותר עבורנו ועבור הדורות הבאים .גרינפיס קיים כי העולם זקוק לקול שייגן עליו.
כתובת אתר האינטרנט/http://www.greenpeace.org/israel/he :
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דוברות :המתמחה יהיה חלק ממחלקת הקמפיינים ,מחלקת קמפיינים הינה המחלקה שמהווה את ליבת הפעילות
של הארגון וכוללת בתוכה את הפונקציות הבאות :קמפיינירים ,מתנדבים ,פעולות ,דוברות ,ניו מדיה )און ליין( -
כתיבת הודעות לעיתונות * יצירת קשר עם כתבים * ביצוע  follow upעם עיתונאים בפרויקטים השונים עדכון
רשומות עיתונאים * לקיחת חלק בפרויקטים גלובליים ולהוות חלק מצוות חשיבה של פרויקטים * תרגום וכתיבה
של מאמרים * עזרה בהפקות של פעולות ואירועים.
אופי המשימות תלוי ביכולות הסטודנט/ית וצרכי הארגון ועשויות להשתנות בהתאם אליהן.
דרישות התפקיד :רצון להשתלב בעולם התקשורת * ידע נרחב בתכנות אופיס ,בדגש על הכנת מצגות power
 - pointחובה * יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל-פה * היכרות עם רשתות חברתיות * יכולת עבודה עצמאית *
יצירתיות * אנגלית ברמה טובה  -חובה * זיקה לאיכות הסביבה וחיבור לערכי הארגון -יתרון
ניו-מדיה :עבודה צמודה עם אחראי מחלקת ה * new media -כתיבה ויצירה של תכנים מפעילות הארגון בארץ
ובעולם ופרסומם בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט המקומי * עזרה בכתיבת תכנים וסגנונם לדיוור האלקטרוני
השבועי של הארגון בארץ * שיתוף פעולה עם בלוגרים ומובילי דעת קהל ויצירת שיתופי פעולה מגוונים * לקיחת
חלק בפרויקטים גלובליים ולהוות חלק מצוות חשיבה של פרויקטים * עזרה בפיתוח של הארגון ברשתות
חברתיות שונות )אינסטגרם ,טוויטר( * עזרה בהפקות של פעולות ואירועים.
אופי המשימות תלוי ביכולות הסטודנט/ית וצרכי הארגון ועשויות להשתנות בהתאם אליהן.
דרישות התפקיד :רצון להשתלב בעולם התקשורת * ידע נרחב בתכנות אופיס ,בדגש על הכנת מצגות power
 - pointחובה * יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע״פ * היכרות עם רשתות חברתיות * יכולת עבודה עצמאית *
יצירתיות * אנגלית ברמה טובה  -חובה * זיקה לאיכות הסביבה וחיבור לערכי הארגון -יתרון
הערה :ההתמחות מתקיימת בתל-אביב עם אופציה לעבודה מהבית.

דוברות ג׳וינט ישראל
ג'וינט ישראל עוסק בפיתוח שירותים חברתיים עבור אוכלוסיות מוחלשות .תהליכי הפיתוח הינם בשיתוף
הממשלה והרשויות המקומיות וכן עמותות מגזר שלישי והמגזר העסקי .שלבי הפיתוח מלווים במחקר ופיילוטים
מוצלחים מוטמעים ע"י הממשלה והופכים לשירותים עבור הגיל השלישי ,ילדים ונוער בסיכון ,אנשים עם
מוגבלות ,ובלתי מועסקים .אגף השיווק והתקשורת עוסק במעטפת שיווקית לג'וינט כולו וכן בשיווק נקודתי של
הפרויקטים.
הגדרת תפקיד
מתמחים אצלנו לרוב מקבלים פרויקט אותו הם מלווים לאורך זמן ההתמחות .יחד עם זאת ,זה מאד תלוי במה
שהם מעוניינים בו .על מנת שיהיה מוצלח ,אנחנו תופרים לכל מתמחה "חליפה" שתתאים לו .השנה הדגש יהיה
על תכנים בשפה האנגלית והפקה.
דרישות תפקיד :רקע ביחסי ציבור\עיתונות מאד יסייע ; אנגלית ברמת שפת אם
יום התמחות :גמיש
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דוברות הכנסת
חטיבת התקשורת וקשרי הציבור בכנסת נועדה לתת ביטוי רחב לעבודת הכנסת ולמעמדה .החטיבה היא מעין
"חלון ראווה של הכנסת לציבור" ,והיא מציגה את כל פעילות הכנסת במליאה ובוועדות .הרעיון המנחה את
פעילות החטיבה הוא שככל שלאזרחי ישראל יהיה מידע רב ,שקוף ,נגיש ומעודכן יותר ,כך יתחזקו תחושת
השייכות ,המעורבות והקשר שלו לפרלמנט הישראלי  -הכנסת.
הגדרת תפקיד
) (1התמחות בדברור ועדות הכנסת
) (2התמחות באתר האינטרנט של הכנסת )עברית ,אנגלית ,רוסית ,ערבית(
) (3התמחות בניו-מדיה של הכנסת )פייסבוק ,טוויטר ואינסטגרם(
דרישות תפקיד :סטודנטים לתקשורת בעלי אחריות ,אמינות * כושר הבעה טוב בעברית * יחסי אנוש מצוינים *
היכרות עם עבודת הכנסת
יום התמחות :ימים שני ,שלישי ורביעי; ללא פיצול.
הערות :ייערך יום מיון לכלל המועמדים.

דוברות משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר אמון על כלל התוצרת החקלאית בישראל ,צמחית ומן החי וכן על בעלי החיים,
משק וחיות מחמד ,קרי ,אמון על כלל המזון שאנו אוכלים ,וכן על בעלי החיים בישראל.
הגדרת תפקיד
סיוע לדוברת המשרד במענה על פניות עיתונאים ,שאילתות וחומרי רקע בתחומים בהם עוסק המשרד ,כתיבת
הודעות לעיתונות ,פרסום ועוד.
דרישות תפקיד :מוטיבציה * אמינות * רצינות והתמדה * יכולת כתיבה וביטוי מעולים * יכולת להבדיל בין עיקר
לטפל
יום התמחות :ראשון עד רביעי; עדיפות לפיצול בשעות והתמחות בשעות אחר הצהריים.
הערות :ההתמחות מתקיימת באזור בית דגן.
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דוברות משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל אמון על ההשקעה במחקר מדעי במדינת ישראל ,על קשרי המדע של ישראל ,על
תחום החלל האזרחי ועל הנגשת המדע לציבור הרחב .בין אגפי המשרד :סוכנות החלל הישראלית ,יחידת המדען
הראשי ,המועצה לקידום נשים במדע ,המועצה הלאומית למחקר ופיתוח ,מדע וקהילה ,מרכזי מחקר ופיתוח
אזוריים ועוד .יחידת הדוברות אחראית על הגדלת הנראות והשקיפות של המשרד ,על אגפיו השונים ,בתקשורת
תוך קידום ההבנה של הציבור הרחב את חשיבות המדע ,הטכנולוגיה והחלל לחיי היום-יום וקירובו לנושא.
היחידה יוזמת ומתכננת את מערך ההסברה של המשרד .היחידה מפרסמת באופן שוטף מידע על אירועים
ומדיניות בנושאים שבהם מטפל המשרד ,וכן יוזמת אירועים ופעילויות של יחסי ציבור שמטרתם לקדם את מסרי
המשרד .נוסף לכך ,אחראית המחלקה על תכני אתר האינטרנט של המשרד ,פיתוח וניהול ערוצי הרשתות
החברתיות של המשרד ,הפקת חומרי תדמית ,קמפיינים של פרסום בתשלום ,מתן תגובות לעיתונות ,חופש המידע
מענה לפניות ציבור ועוד.
הגדרת תפקיד
הפקה וסיוע בפרויקטים מיוחדים ותקשורתיים של הדוברות כגון שבוע החלל הישראלי ויום המדע .תחקיר
וכתיבה של הודעות לעיתונות שוטפות וחומרי תדמית ,ביצוע תחקירי רקע לניו מדיה ועדכון ערוצי הניו מדיה,
עריכת האתר ,סיוע בהפקה של מיזמים מיוחדים ושל אייטמים ,עריכת לקטי עיתונות .הכל תחת הנחייה צמודה.
בתפקיד תזכו להיחשף לעולמות חדשים של מדע וחלל ,תלמדו איך מנגישים נושא מורכב לגובה העיניים ,איך
עוטפים ידיעה פשוטה בצורה מתוחכמת ,איך מבצעים תחקיר מקדים ,כיצד מתנהל סיור או מסיבת עיתונאים
ותזכו אף לפגוש אסטרונאוטים אמיתיים.
דרישות תפקיד :יכולת ניסוח מעולה בעברית * יכולת ניסוח וביטוי טובה מאוד באנגלית )שפת אם  -יתרון( * עניין
בעולם התקשורת * סדר ודיוק
יום התמחות :גמיש
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ההסתדרות הכללית  -צעירים וסטודנטים
ההסתדרות הכללית שנוסדה בשנת  ,1920היא ארגון העובדים הגדול והוותיק בישראל .הארגון שמוסדותיו מילאו
תפקיד מוביל בהקמת המדינה ,ממשיך למלא גם היום תפקיד מרכזי בהגנת זכויות העובדים והגמלאים ,תוך דגש
מיוחד על קידום השוויון וצמצום פערים בחברה הישראלית .ההסתדרות מטפלת בענייניו המקצועיים והכלכליים
של ציבור העובדים :התאגדות עובדים וייצוגם אל מול המעסיק ,חתימה על הסכמים קיבוציים למען שיפור
תנאים והבטחת ביטחון תעסוקתי ,קידום זכויות הפנסיה ודאגה לעתידם של העובדים ,הנשים והגמלאים ועוד.
ההסתדרות מקדמת את פעילותה בכל רחבי הארץ באמצעות איגודים מקצועיים ,הסתדרויות ארציות בענפי
עבודה שונים והסתדרויות במרחבים הפזורים בכל רחבי המדינה .לנוכח כניסתם של סקטורים חדשים לעולם
העבודה המאורגנת ,תנופת ההתאגדות מקבלת ביטוי גם בהקמה של איגודים חדשים בהסתדרות כגון איגוד
עובדי הסלולר ,האינטרנט וההיי-טק .בנוסף ,ההסתדרות אחראית גם לשורה של הישגים המחזקים את הביטחון
הסוציאלי של כל תושבי ישראל .החל מהבטחת הוודאות הכלכלית של עובדים בעתות חירום וכלה בשיפור תנאי
ההעסקה של מאות אלפי עובדים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי כאחד .כמו כן ,ההסתדרות פועלת לחיזוק ושיפור
תנאי עבודתם של עובדים מוחלשים בישראל ,במסגרת זאת ההסתדרות הביאה לשיפור משמעותי בזכויותיהם
ותנאי שכרם של עובדי השמירה והניקיון .זאת ועוד ,לאחר מאבק שהוביל יו"ר ההסתדרות ניסנקורן 15 ,אלף
עובדי קבלן במגזר הציבורי ייקלטו להעסקה ישירה וישופרו תנאי העבודה של עובדים נוספים ,ביניהם עובדים
סוציאליים ועובדי הוראה .ההסתדרות פועלת לחיזוק המערך הפנסיוני והסיעודי בחברה הישראלית ,ומהווה את
הגורם החברתי המוביל בישראל .ההסתדרות תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לחיזוק מעמד
האדם העובד ולטיפוח חברה שוויונית והוגנת יותר.
הגדרת תפקיד
) (1מחקר ,ניתוח נתונים והצגתם בוועדות בהסתדרות ובכנסת
) (2עריכת ניוזלטר חודשי של האגף
) (3תפעול מערך ניו-מדיה של האגף
) (4ארגון סמינרים ,כנסים ,חוגי בית
) (5עזרה בגיבוש מדיניות צעירים שתאומץ על-ידי בית נבחרי ההסתדרות )בינ״ה(
) (6ארגון וליווי משלחות בארץ ובחו"ל )אפשר גם בחלקיות(
דרישות תפקיד :יכולת אנליטית גבוהה * ניסיון בדוברות ו/או כתיבה לניו מדיה * יכולת הנעה של מתנדבים
ויצירת שיתופי פעולה * עדיפות ידע בעיצוב גרפי
יום התמחות :ימים שני ,רביעי וחמישי עם אופציה לפיצול בשעות
הערה :המתמחה יידרש למטלת כתיבה בראיון
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -דוברות וניהול תחום המידע ,ההסברה והדוברות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת ,מעבדת ומפרסמת נתונים במגוון רחב מאוד של תחומים .נתונים אלה
מהווים הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל והם משמשים כבסיס למקבלי ההחלטות וכשירות לציבור.
הלשכה פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה.
הגדרת תפקיד
) (1סיוע בפעילות הדוברות והתקשורת של המשרד :עריכה ,פרסום והפצה של הודעות ,סיוע בפעילויות הסברה
ובפתוח תוצרי הסברה וכן פעילויות ברשתות החברתיות.
) (2סיוע בניהול התוכן של אתר האינטרנט ,בדיקתו והטמעתו בקרב משתמשים
) (3סיוע ליחידת המידע במענה לפניות ציבור ובפיתוח וטיפוח קשרי המשרד עם לקוחות קיימים וחדשים
יום התמחות :גמיש

התנועה לאיכות השלטון )דוברות(
התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( הוקמה לפני למעלה משני עשורים במטרה לחזק ולשמור על צביונה
הדמוקרטי של מדינת ישראל ומוסדותיה הרשמיים ,לקדם בקרה אזרחית על הנעשה בשלטון המרכזי והמקומי,
ולעודד חברה אזרחית פעילה ומעורבת .מתוך הידע ,הכלים והניסיון העצום שרכשה התנועה בהובלת תהליכי
שינוי חברתי ומהפכה של ממש ,השכילה התנועה להבין כי דרך הפעולה האפקטיבית ביותר הינה שילוב והפעלה
בו זמנית של שני כלים מרכזיים-משפטיים ואזרחיים.
הגדרת תפקיד
כתיבת הודעות לעיתונות ,כתיבת תכנים תקשורתיים לפרסומים תנועתיים ועבור כלי התקשורת ,קיום ראיונות
על-פי הצורך עם אישים ,תפעול אתר האינטרנט וסיוע בתפעול ותכנים לרשתות החברתיות ,סיוע בבנייה והכנה
של מצגות ,סיוע בבנייה של כיסוי תקשורתי לפעילויות ואירועים ,עמידה בקשר עם עיתונאים ועוד.
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טק קריירה
טק-קריירה מציעה לצעירים וצעירות יוצאי אתיופיה תכנית ייחודית משולבת וחדשנית ,המעניקה למשתתפים
הזדמנות אמיתית לרכישת ידע ,ניסיון וכישורים הדרושים על מנת להשתלב בתעשיית ההיי-טק הישראלית,
לפתח קריירה איכותית ולעבור לעצמאות כלכלית .התכנית כוללת הכשרה טכנולוגית איכותית ,סדנאות העשרה
לפיתוח אישי ושירותי השמה בעולם ההיי-טק .מאז הקמתה ,הוכשרו בטק-קריירה כ 650-צעירים וצעירות
בתחומי תוכנה ותקשורת נתונים .אחוזי ההשמה של הבוגרים בתחומי הכשרתם עולים בהתמדה ועומדים כיום
על  .89%החל משנת  ,2010טק-קריירה מוכרת כ IT Academy-של  Microsoftוהכשרותיה מוכרות על-ידי משרד
התמ"ת .טק-קריירה פועלת בשותפויות תלת-מגזריות עם גורמים מגוונים ,ביניהם :משרדי ממשלה ,חברות
עסקיות ,מלכ"רים מקבילים ,תורמים פרטיים ,קרנות ופדרציות יהודיות בישראל ובעולם .לטק-קריירה ועד
מנהל וחבר נאמנים המונים בכירים במגזר העסקי ואנשי חברה בולטים ,התורמים מניסיונם וממרצם,
בהתנדבות ,לקידום מטרות הארגון .העמותה מפעילה מרכז להכשרה במקצועות ההיי-טק )Microsoft IT
 (Academyבעיר לוד הכולל מעבדות מחשבים מתקדמות .צעירים המתקבלים לתכניות ההכשרה במרכז נהנים
ממעטפת תמיכה הכוללת :מגורים בקמפוס ,מלגת מחייה ,ליווי פדגוגי ,סדנאות הכנה לקריירה וחניכה אישית
על-ידי מנטורים מתעשיית ההיי-טק.

https://www.tech-career.org

הגדרת תפקיד :בניית תכנית מיתוג ושיווק לעמותה למגוון בעלי עניין  -מועמדים פוטנציאלים ,חברות הי-טק
וגורמים מממנים * הכנת חומרי פרסום דיגיטליים ומודפסים * איסוף סיפורי הצלחה מבוגרים ושילובם בחומרי
הפרסום * תחזוק אתר האינטרנט ,דף הפייסבוק וחשבון הלינקדאין של העמותה והפעלתם השוטפת
דרישות תפקיד :יכולת כתיבה מצוינת * הכרות טובה עם רשתות חברתיות * חשיבה שיווקית * יתרון :ניסיון
שיווקי ,ניסיון בבניית  /תחזוקת אתרים
יום התמחות :גמיש
הערות :ההתמחות מתקיימת בלוד

כנסת ישראל  -ועדות הכנסת
ועדות הכנסת דנות בהצעות חוק לאחר שעברו קריאה מוקדמת וקריאה ראשונה במקרה של הצעת חוק מטעם
חבר כנסת ,או קריאה ראשונה במקרה של הצעת חוק מטעם הממשלה ,ומכינות אותן לשלבי החקיקה הבאים.
לעתים ,הוועדות יכולות אף הן ליזום חקיקה .בנוסף ,הוועדות דנות בהצעות לסדר-היום המועברות אליהן,
בתקנות הדורשות את אישורן ,בבקשות של אזרחים שהוגשו לכנסת או לממשלה ,ובכל נושא שהכנסת מחליטה
להעביר לטיפולן .לעתים קרובות יוזמת הוועדה עצמה דיון בנושא מסוים .לרשות הוועדות עומד צוות מנהלי
קבוע ,יועצים משפטיים ועוזרי מחקר מהמרכז למחקר ומידע מטעם הכנסת .הוועדות יכולות לזמן לישיבותיהן
שרים ,עובדי מדינה ,מומחים חיצוניים ואנשים וגופים הנוגעים לנושאים שבהם הן דנות .הוועדות רשאיות
להקים ועדות משנה לנושאים מסוימים ,ומליאת הכנסת או ועדת הכנסת רשאיות להחליט על הקמת ועדה
משותפת המורכבת ממספר שווה של חברים משתי ועדות ,אשר תיחשב כוועדה לעניין מסוים .ישיבות הוועדות
פומביות ,אלא אם הוועדה החליטה אחרת.

< of 19
33
<

תכנית מתמחים
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי החברה

הגדרת תפקיד
הייחודיות של עבודה באחת מוועדות הכנסת הקבועות היא ההתמקצעות וההכרה לעומק של תחום עיסוק
הוועדה .היכרות מעמיקה זו מושגת על ידי נוכחות קבועה בוועדות ובדיונים החוזרים על נושאים העומדים על
סדר היום המדיני של הכנסת ושל המדינה .המתמחה יהיה חלק מהצוות המנהלי של הוועדה .המתמחה יסייע
בעבודה הפרלמנטרית של הוועדה כגון קידום הצעות חוק לסדר ,ארגון המידע של דוברי הוועדה ,סיכום עיקרי
הדברים ,תיאומים בין חברי הוועדה ובין גורמי חוץ ומשימות נוספות שיידרשו במהלך השנה.
יום התמחות :ימים שני ,שלישי ורביעי

כנסת ישראל  -לשכות חברי הכנסת
התמחות בבית המחוקקים של מדינת ישראל .המתמחה יצטרף לצוות הלשכה של חבר הכנסת ויתמקצע בעבודה
הפרלמנטרית על סוגיה השונים .מקומות ההתמחות תלויים במבנה הכנסת ,בשנת הבחירות ובהחלטת לשכות
חברי הכנסת עצמם.
הגדרת תפקיד
העבודה בכל לשכה שונה באופייה וכל מתמחה יידרש לכישורים ולמשימות שונות לפי דרישות הצוות
הפרלמנטרי .העבודה בלשכת ח"כ מחולקת לארבעה תחומי עבודה עיקריים ,אשר כל אחד מהם בעל ערך רב
להצלחת הלשכה ולפעילותו הציבורית של חבר הכנסת .התחום הראשון הוא העשייה הפרלמנטרית -ניסוח הצעות
חוק ,שאילתות ,התנגדויות לחוק ,הצעות לסדר היום ,מצגות ואף נאומים לחבר הכנסת .התחום השני הוא
התחום הפוליטי הכולל -עבודה מול הסיעה ומול חברי המפלגה )המתמחה לא יעסוק בתחום זה כלל!( .התחום
השלישי הוא עבודת הדוברות -הודעות לעיתונות ,ניסוח הצהרות ,קשר עם עיתונאים וכיוצא בזה .התחום האחרון
הוא מענה לפניות ציבור -הכולל ניסוח תשובות בלשון חבר הכנסת ,מציאת פתרונות אפשריים לבעיות ועוד.
דרישות התפקיד :כתיבה נכונה * יכולות תקצור וסיכום * ניתוח מידע והבחנה בין עיקר לתפל * כישורי למידה
גבוהים * עברית בשפה גבוהה * שפה נוספת תהיה יתרון בלשכות מסוימות
יום התמחות :ימים שני ,שלישי ורביעי
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מועדון העיתונאים ירושלים
מועדון העיתונאים ,שנחנך ביוני  ,2013הינו גוף שהוקם ופועל בירושלים ,בה מתגוררים ופועלים מרבית
העיתונאים הזרים בישראל .במועדון יכולים העיתונאים הזרים להיפגש עם עמיתיהם המקומיים ומקורותיהם,
לעבוד בסביבה ידידותית וליהנות ממסעדה ובר .המועדון מקיים במשכנות שאננים מפגשים בין עיתונאים זרים
לאישים ישראלים בכירים מתוך מטרה להציג תמונה אובייקטיבית ככל האפשר של הדילמות והשאלות בפניהן
ניצבת ישראל ,ולחשוף בפניהם אספקטים שונים בחיים הפוליטיים ,החברתיים והתרבותיים .בנוסף לכך ,מקיים
המועדון אירועי תרבות וחברה הכוללים בין היתר סיורים שונים ברחבי הארץ ואירוחים ביתיים ,במטרה לחשוף
בפני העיתונאים את הפנים היפות והמגוונות של הארץ ,ובמיוחד את הפסיפס האנושי המרתק שלה .יו"ר הוועדה
המייעצת של המועדון הוא השר לשעבר דן מרידור ,ובוועדה המייעצת חברים פרופ' אווה אילוז ,ד"ר תהילה
שוורץ-אלטשולר ,דוד ויצטום ,הירש גודמן ופרופ' גדי וולפספלד .את המועדון מנהל אורי דרומי ,לשעבר מנהל
לשכת העיתונות הממשלתית בתקופת ממשלות רבין ופרס ,וסגניתו היא לינדה ריבקינד ,אף היא מוותיקות לשכת
www.jerusalempressclub.com
העיתונות.
הגדרת תפקיד )כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים(
המתמחה יהיה חלק אינטגרלי מצוות מועדון העיתונאים .ככזה ,הוא ישתתף בישיבת צוות שבועית ,בה
מתעדכנים בפעילויות השוטפות והעתידיות .המתמחה יהיה כפוף למתאמת הסטאג'רים במועדון .תחומי העיסוק
יהיו כדלקמן :השתתפות בהפקת אירועים שוטפים לכתבים הזרים )תדריכים ,סיורים ,השקות ספרים ועוד(;
סיוע בפרויקטים מיוחדים )כנסים ,משלחות ועוד(; סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית; ייזום פרויקטים או תכניות.
דרישות תפקיד :על המתמחה לגלות ידע בתחומי אקטואליה ,יחסי החוץ של ישראל ,מעמדה של ישראל בדעת
הקהל העולמית ,תקשורת ישראלית וזרה * מצופה מהמתמחה לגלות עניין בתחומי הפעילות של המועדון ,ואף
ליזום הצעות לפעילויות מעניינות * אנגלית ברמה גבוהה ,ידיעת שפות נוספות  -יתרון * מצופה מהמתמחה לגלות
מוטיבציה ועבודת צוות.
יום התמחות :גמיש

< of 21
33
<

תכנית מתמחים
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי החברה

מכון ירושלים  -אתרים וניו מדיה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות )לשעבר :מכון ירושלים לחקר ישראל( ,הוא המכון המוביל בישראל בחקר
המציאות המורכבת והמרקם הייחודי של ירושלים .המכון ,שהוקם ב ,1978-מתמקד באתגרים הייחודיים
המאפיינים את ירושלים בת זמננו ,ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי מדיניות ,לאנשי אקדמיה ולקהל
הרחב .עבודת המכון משתרעת על כלל ההיבטים של העיר :תכנון פיזי-אורבני ,סוגיות חברתיות ודמוגרפיות,
אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות ממעמדה הגיאו-פוליטי של ירושלים .עבודתו הרב-גונית של המכון
לאורך השנים ,הקנתה לו פרספקטיבה ייחודית שהובילה להרחבת פעילותו לעבר אתגרים מורכבים וכוללים
שעִ ימם מתמודדת החברה הישראלית  -בהם סוגיות עירוניות ,חברתיות ואסטרטגיות ,אתגרי סביבה וקיימוּת,
מימון וחדשנות .המכון מפתח משאבי ידע ,עורך מחקרי מדיניות ותכניות אב ,עוסק בתכנון עירוני ובמחקרי מעקב
והערכה .הידע הנצבר בקרבו מופץ באמצעות כנסים ,ימי עיון ותדריכים למקבלי החלטות ,לבעלי עניין ולציבור
הרחב .פעילות המכון מתאפיינת בגישה רב תחומית ואינטגרטיבית ,המבוססת על ידע מקיף וניתוח מעמיק.
חוקרי המכון מחוברים להוויה הישראלית ומחויבים לתרום מניסיונם וממקצועיותם לתהליכי קבלת ההחלטות
הנוגעות לקידום ירושלים ומדינת ישראל.
הגדרת תפקיד
• השתתפות בתכנון האסטרטגי של יחסי הציבור והמדיה של המכון  -תזרימי עבודה ומבנה ,אחריות בתוך
צוות המכון
• סיוע בפיתוח אתר חדש למכון:
 oמחקר על אתרי אינטרנט בינלאומיים של מכוני מחקר ומקורות מידע על מנת ליצור
"רשימת משאלות" של יכולות ושירותים שהאתר החדש יכול לספק
 oמחקר על מגמות בנושאי עיצוב ,ממשק משתמש ועוד על מנת להגדיר סטנדרט עבור האתר
החדש ,כולל סוגיות שימוש בניידים ונושאי נגישות
 oבחירת פלטפורמה לאתר החדש  -על פי תכונות ,קלות הפעולה ,אבטחה וכו׳
 oשותפות באפיון הסופי של האתר החדש עבור המכון ,כולל תהליך פנימי עם החוקרים ,ואולי
בסיוע של שותפים חיצוניים
 oשותפות במעבר על כל תכני המכון כולם והחלטה מה נכנס לאתר החדש ,כולל הבאה לביצוע
 oמיפוי בעלי עניין רלוונטיים
• בחינת ממשק ל CRM-למכון )מערכת ניהול קשרי לקוחות(
• השתתפות ביצירת תכנים למדיה החברתית ולאתר:
 oצילום ירושלים על פי העקרונות החזותיים של המכון וקטלוג כל הצילומים בצורה עקבית
וחכמה
 oכתיבה ועריכה של תכנים עבור אתר האינטרנט והמדיה החברתית ,לקידום תחומי המחקר
השונים שלנו ,כגון מזרח ירושלים ,שנתון סטטיסטי ,קיימות עירונית ועוד
 oגיבוש קמפיינים עם יעדים חברתיים בהתאם לפרויקטים ולפרסומים של המכון
• שיפור הטיפוח של קהל דובר אנגלית ופיתוח כלים הדרושים לגישה אליהם
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דרישות תפקיד :יצירתיות * יכולת להבין לוגיקה של מערכות טכנולוגיות ויכולת לעבוד עמן ,אין בהכרח צורך
בידע ספציפי במערכת מסוימת ,נדרשת גמישות ומוכנות ללמוד מערכות חדשות עקב שימוש במערכות מרובות *
היכרות עם עולם האינטרנט ,יתרון )שימוש שוטף בטוויטר כמשתמשים /מפרסמים ,מערכת הפרסום של
פייסבוק ,css ,html ,SEO ,וורדפרס) google adwords ,לעמותות( ,היכרות עם מערכות  crmשונות( * יכולות
כתיבה בעברית ,ורצוי גם באנגלית ; שקדנות וקפדנות -עבודה עם פרטים
יום התמחות :יום מרוכז
הערות  /הארות :כמובן שיש עדיפות למתמחה שבקיא בכל ההיבטים שתוארו ,אך גם שליטה רק בחלק מעולמות
התוכן יכולה להתאים לעבודה הנדרשת המכון.

מנהלת ליגת העל בכדורסל  -מטה
מנהלת ליגת העל בכדורסל היא הגוף המפעיל את ליגת הכדורסל הבכירה של ישראל  -ליגת ווינר סל .המנהלת
אחראית על שיווק הליגה ומיתוגה ,ניהול מקצועי ומסחרי ,ארגון והפקת משחקי הליגה ,הגדלת הכנסות הליגה
והקבוצות ,העלאת רמת הכדורסל וקידומו בארץ ובאירופה
הגדרת תפקיד
המתמחה ישמש כנציג של מחלקת המדיה של מנהלת הליגה באחד ממשחקי הליגה בכל שבוע ,המתמחה יסקר
ויביא תמונות ,סיפור המשחק וכן ציטוטים של שחקנים ומאמנים לאתר המנהלת ולרשתות החברתיות לפני
ואחרי כל משחק .המתמחה ילווה את קבוצות הליגה בפעילות למען הקהילה ובאירועים שונים במהלך העונה.
דרישות תפקיד :חובה ידע ואהבת ספורט וכדורסל * יכולת כתיבה וניסוח * חושים עיתונאיים
יום התמחות :שבת ,ראשון ושני )ימי המשחקים( ,עם עדיפות לפיצול

מנהלת ליגת העל בכדורסל  -מכבי ראשון לציון
מועדון הכדורסל מכבי ראשון לציון נוסד בשנת  ,1976בשנת  1988העפילה הקבוצה לראשונה בתולדותיה לליגה
הבכירה ומאז משחקת בליגה הראשונה בישראל כבר למעלה מ 25-שנה .בעונת המשחקים  2015/16זכתה מכבי
ראשון לציון באליפות המדינה לראשונה בתולדותיה .מחלקת הנוער ובית הספר לכדורסל של המועדון )קטסל,
ילדים ,נערים ונוער( מונה כ 28-קבוצות ייצוגיות וכ 1,500-שחקנים ובכך מהווה את אחת ממחלקות הנוער ובית
הספר לכדורסל מהגדולות בישראל .כמו כן ,מחלקת הנוער בעלת ייצוג מכובד בנבחרות ישראל השונות ובוגרים
רבים של מחלקת הנוער הפכו ברבות השנים לשחקנים בכירים בכדורסל הישראלי.
הגדרת תפקיד המתמחה
אחראי ניו מדיה  -אחריות שוטפת על עיסוק המשרד ברשתות החברתיות -פייסבוק ,טוויטר ואינסטגרם.
המתמחה יהיה אחראי על הפעלתם השוטפת ,על תוכנם ועל הרחבת חשיפתם לקהלים נוספים .ניהול אתר
האינטרנט והאפליקציה של הקבוצה כולל תחזוקה ועדכון רציף .בנייה ,כתיבה והפצה של ניוזלטר ,בניית דפי
נחיתה .עבודה שוטפת מול גופי התקשורת )טלוויזיה ,עיתונות ,רדיו( הגדולים בישראל .כתיבה וניסוח הודעות
לתקשורת בהתאם לבקשת המועדון והכנת תגובות על פי הצורך.
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דרישות תפקיד :סטודנט לתקשורת אוהב ספורט בעל ידע בכדורסל ,רצינות והתמדה ,מוטיבציה ויכולות כתיבה
והתבטאות ברמה גבוהה .נדרשת היכרות מעמיקה עם עולם הניו מדיה -דגש על מדיה חברתית * ניסיון בכתיבה
ויצירת תוכן .ניסיון בשיווק באינטרנט וניסיון בפוטושופ ותוכנות עריכה  -יתרון.
יום התמחות :הגעה למספר שעות ביום משחק המתקיים לרוב בימי ראשון; עדיפות לפיצול שעות -זמינות מהבית
לעדכון מדיה חברתית.

משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל  -מרכז הסברה
מרכז ההסברה במשרד אחראי לביצוע הטקסים והאירועים הממלכתיים במדינת ישראל .נכללים בהם כל
הטקסים הקשורים לחגים הלאומיים בישראל )יום העצמאות ,יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,יום השואה,
יום ירושלים( ,ציוני תאריכים ואתרים )אילת ,תל חי ועוד( וכל טקסי הזיכרון לנשיאים וראשי ממשלה שהלכו
לעולמם.
הגדרת תפקיד
) (1אחראי הפקה  -אמון על ניהול ,ארגון והפקת טקסים ממלכתיים על פי צורך של המרכז.
) (2תוכן  -כתיבת תוכן הסברתי :חומרי הסברה שונים ,מערכי פעילות ,ספרי במה לטקסים ,טקסטים הקשורים
לפעילות ממלכתית ותכנים בתחום המורשת ,הערכים והממלכתיות.
) (3מדיה  -פיתוח המדיות השונות ביניהם ערוץ יו-טיוב של המרכז ,אתר אינטרנט ,אמצעי הסברה שונים
ופיתוח התחום.
דרישות תפקיד :ידע במחשב וביישומי אופיס * משימתיות * יכולת עבודה עצמאית * אמינות * יכולת עבודה
בצוות * אחריות * כושר ביטוי גבוה בכתב או בעל פה * יכולת התבטאות גבוהה * ידע במערכות ניהול של אתרי
מדיה שונים )לדוג' יו-טיוב( * סטודנטים שמתמחים בתחום התרבות.
יום התמחות :עדיפות לפיצול לשני ימי התמחות.
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נובה
נובה היא עמותה העוסקת בחיזוק תשתיות ניהוליות ויכולות אסטרטגיות בקרב ארגוני
המגזר החברתי ,במטרה לשפר את יכולת ההשפעה שלהם על החברה הישראלית .לנובה
ניסיון מצטבר של  15שנים וכ 250-פרויקטים לעמותות וארגונים חברתיים .מודל
הפעילות המרכזי שלנו הינו פרויקטי ייעוץ המשלבים ידע וכלים עסקיים ואקדמיים
לטובת המגזר החברתי .הייעוץ ניתן במגוון עולמות תוכן ,כגון :אסטרטגיה ארגונית,
יעוץ ארגוני ותפעולי ,הערכה ומדידת הצלחה ,פיתוח הכנסות עצמיות ,אסטרטגיה שיווקית ועוד.
הגדרת תפקיד
מטרת ההתמחות הינה לאפשר לסטודנטים להתנסות בעבודה עם ארגונים חברתיים הנזקקים לעזרה בניהול .כך,
יחשפו הסטודנטים לנעשה בחברה הישראלית דרך הפריזמה של הארגון החברתי בו יפעלו .העבודה המעשית
מתבצעת לאורך כל השנה במתכונת של צוותי ייעוץ הכוללים  4-5סטודנטים ,ראש צוות מתנדב מאחת הפירמות
המובילות בתחום הייעוץ ) Trigger-Foresight, TASCמבית דלויט ,תפן ועוד( ומנטור מנחה מקצועי מעולם
העסקים )מנכ"לים ,שותפים ודירקטורים מחברות כגון סודה סטרים ,טבע ,ארגו Trigger-Foresight ,מבית
דלויט ,לאומי קארד ועוד( .הצוותים מתמחים במתן שירותי ייעוץ עסקי ופיתוח אסטרטגי לארגונים חברתיים,
תוך שילוב בין תוכן והניסיון המעשי הרב של המנחים העסקיים .בסמסטר א' כל צוות מבצע אבחון של הארגון בו
הוא מטפל וממפה את האתגרים העומדים בפניו .בסמסטר ב' מתבצע בנייה של תכנית עבודה קונקרטית להמשך
פעילות הארגון .הפעילות המקצועית של עמותת נובה סבה סביב בניית חזון ואסטרטגיה ,ייעוץ תפעולי וארגוני,
מדידה והערכה ,ייעוץ שיווקי ,בניית תכניות עסקיות לפעילויות מניבות הכנסה ועוד .לנובה ניסיון מצטבר של
למעלה מ 220-פרויקטים בעמותות וארגונים חברתיים בישראל כגון איל״ן ,ויצ״ו ,בית איזי שפירא ,אור ירוק,
עלם ,כנפיים של קרמבו ,לתת ,אלו"ט ,אל-סם ,פעמונים ,עתידים ,ג'וינט ישראל ועוד .נובה חברה בשולחן העגול
הבין מגזרי בהובלת משרד ראש הממשלה כנציגת המגזר השלישי והיא חלק מברית ארגוני התשתית בישראל.
המתמחים בנובה שותפים לתהליך הייעוץ ואחראים על התוצרים:
) (1כתיבת המצגות המסכמות ללקוח מצגת אבחון ,הצגת חלופות ומצגת מסכמת.
) (2חדשנות ועומק התובנות  -יצירת ערך ללקוח ,התאמה לצרכי הלקוח ,יצירתיות התוצרים
) (3מיקוד ובהירות המסרים  -הבחנה בין עיקר לתפל ,שמירה על רצף לוגי
) (4תקשורת גרפית  -שפה עיצובית נקיה המשרתת את המסרים
) (5ביסוס הטענות  -המסרים מבוססים ומוצגים בצורה מבוססת
דרישות תפקיד :התמחות בתפקיד אנליסט בצוות ייעוץ ,ומכך נגזרות דרישות התפקיד:
) (1מקצועיות  -יכולת אנליטית ,מיקוד ,חשיבה יצירתית ,יכולת ביסוס טענות ,הבנת צרכים בתהליך העבודה,
איסוף ,אימות ועיבוד מידע עדכני ובר-שימוש
) (2השקעה  -יוזמה ועמידה בלו״ז
) (3יחסי אנוש ועבודת צוות  -יכולת עבודת צוות וקבלת משוב
) (4נוכחות  -השתתפות חובה בפגישות הצוות ובמצגות אמצע והסיכום לעמותה
יום התמחות :גמיש ,עדיפות לפיצול בשעות
הערות :ייערך יום מיון כבר בשבוע הראשון לשנת הלימודים.
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נציב פניות הציבור הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
נציבות פניות הציבור ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו היא גורם עצמאי הפועל בתוך הרשות השנייה ומקבל את
פניות הציבור על התכנים המשודרים בערוצים  2ו 10-ו 16-תחנות הרדיו האזוריות .הנציבות בודקת אותן מול
הזכייניות ומשיבה לפונים .התפקיד הוא עצמאי לחלוטין ואין כל כפיפות לאף גורם ,זאת על מנת לאפשר בדיקת
תלונות ללא חשש להשפעה.
הגדרת תפקיד
אנו בנציבות משלבים סטודנטיות וסטודנטים מתמחים מהמחלקות ללימודי תקשורת באוניברסיטאות
בהתמחות שמטרתה כפולה :ללמוד מהם על הרגלי הצפייה של דור הצופים הצעיר ולחבר אותנו לדור הזה.
המטרה השנייה :לחשוף אותם לשירות הציבורי בתחום התקשורת ,רגולציה ועבודת נציבות פניות הציבור.
הסטודנטים המתמחים הופכים לחלק מהנציבות ומשתתפים בסיעור המוחות שאנחנו מקיימים לא פעם במקרים
של תלונות ייחודיות ,ערכיות או בעלות השפעה רוחבית .הסטודנטים אינם עוסקים בעבודה השוטפת אלא
מקבלים כל אחד פרויקט ייחודי ,שמטרתו חיבור הנציבות אל קהלים חדשים.
הפרויקט כולל עבודה עיונית ומעשית ומלווה אישית על-ידי הנציב.
דרישות תפקיד :רצוי סטודנטים לתקשורת ,מדע המדינה או מדיניות ציבורית.
יום התמחות :גמיש ,ללא פיצול בשעות

סינמטק ירושלים  -מחלקת חינוך
המחלקה בונה תכניות חינוך ,מתכננת ומארגנת מגוון רחב של פעילויות :הרצאות ,תכניות העשרה למבוגרים ,ימי
קולנוע לתלמידים ,קורסי הכשרה למורים ,קורסים למבוגרים והשתלמויות שונות בנושאים מגוונים.
הגדרת תפקיד
עבודה בקידום תכניות המחלקה  -החל מפיתוח תכניות חדשות והמשך בפנייה ותיאום עם בתי הספר ,באיתור
סרטים ונושאים מתאימים ,ובהפצת פעילות המחלקה וסיוע בשיווק מגוון הפעילויות.
דרישות תפקיד :יכולת לעבודה בצוות * יצירתיות * סדר וארגון * יוזמה * כישורי כתיבת טקסטים * רצוי כי
תהיה היכרות עם עולם הקולנוע  /עולם התרבות ,רצוי סטודנט/ית מתחום החינוך או מתחום השיווק.
יום התמחות :לא בימי רביעי; עדיפות לפיצול שעות.
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עיריית ירושלים -חבר מועצת העיר הרב אהרון ליבוביץ
ירושלמים היא מפלגה מקומית בעיריית ירושלים ,הדוגלת בפלורליזם ופונה לדתיים וחילונים כאחד .ירושלמים
שמה דגש על מאבק בתופעות של הקצנה ואפליה במרחב הציבורי.
הגדרת תפקיד
התמחות בדוברות של ירושלמים :ההתמחות תבוצע בליווי צמוד של דובר הסיעה.
) (1תפקידים :ניסוח והוצאת הודעות לתקשורת ,ביצוע וניהול תחקירים ,תיאום והכנה לראיונות ,ייצור תוכן
עבור הסיעה ברשתות החברתיות.
) (2דרישות :יכולת התבטאות בעברית ברמה גבוהה בכתב ובעל-פה ,יצירתיות ,הבנה ברשתות חברתיות ,תפיסת
עולם ליברלית-פלורליסטית.
) (3יתרון :אנגלית ברמה גבוהה ,הבנה בסיסית בצילום ועריכת וידאו ,רקע בפעילות  /התנדבות חברתית /
פוליטית
יום התמחות :גמיש

עיריית ירושלים  -צוות מזרח ירושלים
צוות מזרח ירושלים כפוף לראש העיר ופועל במסגרת לשכתו .הצוות שותף מלא לפיתוח האסטרטגיה העירונית
למול שכונות מזרח העיר ולגיבוש תכניות העבודה העירוניות בשכונות אלה .לצד זאת ,אחראי הצוות על פיתוח
וטיפוח קשרים בין הנהלת העיר לבין המנהיגות המקומית ונציגי התושבים במזרח העיר .כמו כן ,הצוות עוסק
בתקשורת ובהסברה בשפה הערבית ,ומפעיל מערך ניו-מדיה שבמסגרתו הוא מקיים תקשורת יומיומית עם
הציבור המזרח ירושלמי ,ונותן מענה לפניותיו ולצרכיו.
הגדרת תפקיד
) (1המתמחה יעסוק בתחומי הדוברות וההסברה לאוכלוסיית מזרח ירושלים בשפה הערבית ,הן בעבודה למול
כלי התקשורת המסורתיים )עיתונות ,רדיו ,טלוויזיה( והן בעבודה ברשתות החברתיות )בדגש על עמוד
הפייסבוק העירוני בערבית( .כמו כן ,יסייע המתמחה בארגון וביצוע סיורי שטח ,במטרה לחזק ולהדק את
הקשרים עם המנהיגות השכונתית במזרח העיר.
) (2המתמחה יעסוק בעבודת המטה הפנים עירונית בכל הקשור לשכונות מזרח העיר .בין היתר ,הוא יהיה שותף
לפיתוח האסטרטגיה העירונית ארוכת הטווח למזרח העיר ולתכלול מהלכים עירוניים מרכזיים בשכונות
המזרחיות .כמו כן ,ישתלב המתמחה בתהליכי הליווי והבקרה של תכניות העבודה העירוניות במזרח העיר
ובפיתוח ידע מחקרי רלוונטי בהלימה לתכניות אלה.
דרישות תפקיד
מתמחה  -1ערבית ספרותית ומדוברת ברמה גבוהה * התנסחות טובה בכתב ובעל-פה * יחסי אנוש מעולים
מתמחה  -2ריכוז וניהול עבודת מטה * יכולות מחקר * עבודה עם תוכנות מחשב רלוונטיות ברמה גבוהה )אקסל
ופאור פוינט(
יום התמחות :גמיש
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ערוץ 2
חדשות ערוץ  2הינו ארגון חדשות מוביל שכבר מעל  20שנה נמצא בכל אירוע חדשותי ,משדר ,מפיק משדרים
מיוחדים ומאפשר לצופים להיות נוכחים במגוון אירועים בארץ ובעולם .הארגון מפיק מגוון תכניות ובניהן מגזין
של כתבות הרחבה וסרטי דוקו ,מערכות מגזין של אולפן שישי ומהדורת מוצ״ש ,לצד עבודה שוטפת של המהדורה
המרכזית ומהדורות החדשות הקבועות )מהדורה ראשונה ,שש עם עודד בן עמי ותכנית חסכון( .מדובר במערכת
חדשות משומנת שפועמת בכל שעה ,עם מיטב אנשי התוכן המובילים.
הגדרת תפקיד
התפקיד הוא למידה שוטפת של תפקיד התחקירן מהצעד הראשון  -מתחקיר חדשותי ראשוני ועד לתחקיר
מעמיק ,תוך תיאום עם מרואיינים ,קיום שיחות רקע איתם ,צפייה בחומרים ,תמלול ויציאה לימי צילום במידת
האפשר )אנחנו שואפים שכל מתמחה ייצא ליום אחד לפחות( .במהלך ההתמחות יקבל המתמחה אפשרות להציע
רעיונות לכתבות )לא פעם קמו כתבות בזכות רעיונות יצירתיים של מתמחים( .העבודה היא במערכת החדשות
בתל אביב .המערכות שכרגע מעוניינות באנשים הן אולפן שישי ,הפינה של מנחם הורביץ ,מהדורת מוצ״ש.
דרישות תפקיד :ראש גדול ,יצירתיות * רצון ללמוד ולהתנסות * הגדלת ראש ונכונות לעבודה מאומצת.
יום התמחות :ייקבע בהתאם לתכנית ; ההתמחות תתקיים בין השעות .10:00-18:00
הערות :ההתמחות מתקיימת בתל-אביב  /נווה אילן

קרן רודרמן  -יחסי ישראל יהדות ארצות הברית
קרן משפחת רודרמן היא קרן פילנתרופית פרטית שהוקמה לפני כ 13-שנה בבוסטון ארצות הברית ומנוהלת על
ידי בני משפחת רודרמן .הקרן פועל בארצות הברית וישראל בשני תחומים עיקריים :שילוב של אנשים עם
מוגבלויות בחברה וחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות ארצות הברית .בתחום יחסי ישראל-יהדות ארצות הברית,
הקרן קיבלה על עצמה לפעול לשינוי המציאות בישראל ,אשר תביא לחיזוק תחושת האחריות והמחויבות
ההדדית בין מדינת ישראל והקהילה היהודית בארצות הברית .משימת הקרן היא להוביל ליצירת מחויבות בקרב
מסה קריטית של מנהיגים ישראלים לטובת עשייה משותפת לחיזוק הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית,
החיוני כל כך לחסנה ושגשוגה של מדינת ישראל והעם היהודי כולו .בחמש השנים האחרונות הקרן פעלה בקרב
מעצבי מדיניות ומובילי דעת קהל בכירים בישראל באמצעות תכניות כגון :משלחות וסמינרים של חברי כנסת
ועיתונאים ,פעילויות ליצירת שיח ציבורי באמצעי התקשורת ,אירועי שיח בכנסת ,פרסומים מקצועיים בעברית,
הקמת תכנית ראשונה וייחודית ללימודי תואר שני למצטיינים ביהדות ארצות הברית ועוד.
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הגדרת תפקיד
המתמחה ישתלב בצוות תחום יחסי ישראל-יהדות ארצות הברית ובמסגרת תפקידו/ה יהיה אחראי על:
) (1משימות תחקיר נקודתיות על יהדות ארצות הברית :מציאת מאמרים ,סקרים ,דו"חות קודמים וכו׳
) (2כתיבה שוטפת של מאמרי דעה/מחקר בעברית
) (3ניתוח ועיבוד ממצאים של נתונים מחקריים
) (4רשתות חברתיות :יצירה של תוכן מקורי לעמוד הפייסבוק ,תפעול ופיתוח תכנים לעמוד האינסטגרם
) (5סיוע כללי/משרדי על פי הצורך
דרישות תפקיד :כתיבה ברמה גבוה מאוד * יכולת ניתוח ועיבוד מידע * ניסיון בתחקיר ואיסוף נתונים * אנגלית
ברמה גבוהה/שפת אם * היכרות עם יהדות ארצות הברית  -יתרון
יום התמחות :עדיפות לפיצול בשעות
על המועמד/ת לשלוח מטלת כתיבה באורך של עמוד אחד על כל נושא שיבחר
הערות:
ההתמחות מתקיימת ברחובות
בעמוד הפייסבוק שלנו ניתן ללמוד עוד על פעילות הקרן בתחום יחסי ישראל יהדות ארצות
הברית/https://www.facebook.com/rudermanfoundation :

קרן רודרמן מנהלת תכניות
קרן משפחת רודרמן הינה קרן פילנתרופית פרטית הפועלת לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה בישראל
ובארצות הברית .הקרן תומכת ומקדמת שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים ומממנת
יוזמות ותכניות חדשניות המאפשרות זאת .אנו מאמינים כי חברה משגשגת היא חברה אשר מאפשרת מימוש
מלוא הפוטנציאל של כלל אזרחיה באופן הוגן וכי שילוב בקהילה היא זכותו הבסיסית של כל אדם .היוזמות
והתכניות הנתמכות על ידי הקרן מציעות מגוון שירותים ואפשרויות בתחומים :כלכלי-תעסוקתי ,דיור ,השכלה,
ועוד .הקרן פועלת בשלושה תחומים מרכזיים :שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ,חיזוק הקשר בין ישראל
ליהדות ארצות הברית וקידום פילנתרופיהwww.rudermanfoundation.org .
הגדרת תפקיד
) (1תחום ידע :שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה.
) (2תחומי עיסוק:
א .פיתוח ידע :כתיבה -סיוע בכתיבת מאמרי דעה ,תגובות ברשתות החברתיות ,בלוגים בתחום השילוב מחקר-
הכנת סקירות קצרות בנושאים הקשורים לתחום ,חיפוש ממצאים/נתונים ,מודלים חדשניים בתחום סיוע
בכתיבת מסמכים מקצועיים.
ב .ניו מדיה -מדיה חברתית :סיוע בתפעול דף הפייסבוק ,טוויטר )גיוס חברים ,הפצת העמוד ,כתיבה והפצת
תכנים הקשורים לתחום באמצעות המדיה החברתית .סיוע בתחזוקת דף הפייסבוק ושיפורו.
דרישות תפקיד :יכולת כתיבה בעברית ברמה גבוהה מאד * היכרות מעמיקה עם עולם הניו מדיה  -דגש על מדיה
חברתית * ניסיון בכתיבת מאמרי דעה /כתבות /בלוגים * יכולת כתיבה באנגלית -יתרון * חיבור לעולם החברתי
יום התמחות :עדיפות ליום התמחות מרוכז
הערות :ההתמחות מתקיימת ברחובות
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קרן רמון  -כתב תוכן
קרן רמון שואפת להקנות לדור הצעיר של ישראל מצוינות אקדמית ,מנהיגות חברתית ותעוזה פורצת דרך
כשלושת הערכים המרכזיים שאילן ואסף רמון ז"ל ייצגו יותר מכל .אנו פועלים מתוך תחושת שליחות
ובמקצועיות ,ושואפים להפעיל את תכניות החינוך המתקדמות בתחומן .אנו רואים במי שחולק איתנו את חזוננו
שותפים ,ומעודדים יזמות חברתית ברת קיימא בסביבתנו .סביב התפישה החינוכית המתבססת על ״חינוך
בדמותם״ של אילן ואסף ,נבנית רשת מפוארת של אנשי חינוך ומעשה ,הפועלים מהנגב ועד הגליל העליון כדי
לעורר השראה ולחנך בני נוער וסטודנטים .הוועד המנהל של הקרן ,הצוות המקצועי בקרן והשותפים השונים
/http://ramonfoundation.org.il/he
באים מתחומי עניין ומומחיות שונים ,ונחשבים למובילים בתחומם.
הגדרת תפקיד
המתמחה יכתוב שורה של כתובת עומק בנושאי פרויקטים חינוכים מתקדמים ,תעשיית החלל הישראלית,
סטראטפים בינלואמיים מתחום החלל מטעם קרן רמון .קרן רמון תעניק למתמחה מטרייה מקצועית לצורך
הכתבות )הכוונה לאנשי מפתח בתעשייה ובעולם ,אנשי קשר רלוונטיים וכו׳( .כל הכתבות יפורסמו במגזין
״popular science״ ובאתר סוכנות החלל.
דרישות תפקיד :קיום ראיונות ויכולות כתיבה
יום התמחות :גמיש
הערות :ההתמחות מתקיימת בגבעתיים ,ובחניכה של מנכ״ל הקרן

רדיו מרכז העיר ירושלים
רדיו מרכז העיר ירושלים  JLM.FMהוא רדיו חברתי הפועל במרחב הירושלמי מזה ארבע שנים .אנחנו נותנים
במה לקול הייחודי של חיי החברה והתרבות הירושלמיים ,מכל המגזרים ,דרך הגוף שלנו  -שהוא אינטרנטי,
חינמי ,עצמאי ובלתי תלוי .הרדיו שלנו פועל במנעד שבין הווירטואלי והמוחשי ,מחבר יחד קול ,רעיונות ,מוזיקה,
ביקורת ,ארט וקהל שהולך וגדל ,ומשתתף בבמות השונות שאנחנו מעמידים .יחד עם זאת ,אנו ממשיכים לדבר
מתוך החיים כאן ולא אליהם או מעליהם ,ועם החופש לגעת בדברים כמו שהם .החזון שלנו :להוות במה לקול
הייחודי של חיי החברה והתרבות בירושלים  -לדבר אותה פנימה והחוצה ,ולייצר אותה כל הזמן כמרחב תרבותי
חי ודינמי.
הגדרת תפקיד
תפקיד המתמחה הוא לקחת חלק פעיל ומשמעותי באחד )או יותר( מהאגפים הבאים ברדיו :ניהול קשר עם
ארגונים וגופים בעיר וקידום שיתופי פעולה ,ניהול טכני ותכנון ארגוני ,קידום תוכן קיים וחדש בתכניות הרדיו,
ניהול קשר עם גופי תקשורת.
דרישות תפקיד :ידע טכני במערכות סאונד יהיה יתרון * יכולות ניהול עצמי * חשיבה ארגונית וכלים לניהול זמן
ולוגיסטיקה יצירתיות וחופש מחשבתי
יום התמחות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי בשעות אחר הצהריים )(14:00-18:00
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רוח חדשה )ניו מדיה(
רוח חדשה היא ארגון ירושלמי אשר הוקם בשנת  2003במטרה לחזק את העיר ירושלים ולהשיב אותה להיות
מרכז תרבותי-כלכלי חזק ,כיאה לעיר הבירה של מדינת ישראל .הארגון שילב במהלך השנים למעלה מ2000-
צעירים וסטודנטים במגוון רחב של תכניות וקהילות אשר הובילו שינוי במגמות השליליות בעיר .רוח חדשה
הפכה את המונח "חשיבה מחוץ לקופסא" לדרך חיים ,ומהווה למעלה מעשור את מעבדת החדשנות הירושלמית
דרכה הוקמו עשרות רבות של פרויקטים פורצי דרך אשר אומצו בהדרגה ע"י הממסד העירוני וארגונים אחרים
בעיר .רוח חדשה רקמה שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ממשלת ישראל ,עיריית ירושלים ,פדרציות יהודיות,
קרנות ותורמים ברחבי העולם אשר החליטו להירתם לסייע לארגון במהלך לחיזוק האוכלוסיה הצעירה
והיצירתית בעיר .כיום פועלת "רוח חדשה" לפיתוח קהילות מקצועיות ,יצירתיות ומגוונות בעלות זהות
ירושלמית ותודעה מנהיגותית ,אשר מהוות מנוף לפיתוח כלכלי ושינוי חברתי בירושלים .בחזון שלנו ירושלים
תהיה מגנט לכל אדם בעל חשיבה ועשייה יצירתית שרוצה לשנות את פני החברה הישראלית ,ותהווה הוכחה
מעשית ליכולת של קהילות שונות לחיות בעיר מעורבת ,על בסיס יצירה משותפת .ירושלים תשוב להיות עיר בעלת
סצינה אמנותית מקורית ,מרכז שלטוני חי ופועם ,וחברה אזרחית חדשנית ודינמית .קהילת החוקרים בירושלים
היא אחת מהקהילות המקצועיות שמפעילה רוח חדשה .הקהילה מפגישה בין חוקרים וחוקרות מתחומים שונים
במסגרות חוץ אקדמיות במטרה ליצור סביבה חברתית תומכת ומפרה למחקר ,לפיתוח מקצועי ולשיפור מעמד
תלמידי המחקר בירושלים .את הקהילה מובילים חוקרים צעירים ויזמיים ,בליווי רוח חדשה ,אשר רואים
במסגרות עבודה משותפות ,למידה הדדית ,הפריה מקצועית וחשיפת הידע המדעי לציבור הרחב גורמים חיוניים
ב'אזרחות אקדמית' .הקשרים הבין-אישיים הם הקרקע ממנה צומחת שכבה אינטלקטואלית חדשה ,יצירתית
ורלוונטית לחיים בירושלים ובישראל.
הגדרת תפקיד
המתמחה יידרש לפתח ולתחזק את קשרי הקהילה בניו-מדיה ,להיות מעודכן בהזדמנויות מקצועיות ואחרות
בעולם האקדמי ,לנהל את עמוד הפייסבוק של הקהילה ,לכתוב ולנסח ניוזלטרים ,לעבוד יחד עם מחלקת השיווק
של העמותה ולפתח פלטפורמות שונות לתוכן אינטרנטי )אתר/בלוג/פודקסט(.
דרישות תפקיד :יכולות ניסוח והבעה גבוהות מאוד בכתב * גישה לממשקי מחשב ואינטרנט * יכולת עבודה
ולמידה עצמאית * זיקה לתחום של קהילות ורשתות חברתיות * עולם תוכן עשיר * יצירתיות
יום התמחות :עדיפות לפיצול בשעות
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״כאן״  -תאגיד השידור הציבורי
״כאן״  -חטיבת הרדיו  -השידור הציבורי הלא חדשותי של מדינת ישראל.
הגדרת תפקיד
הפקה ; סיוע בעריכה ; ניהול שידור ; תחקירנות ; הפקת מוזיקה.
דרישות תפקיד :רוחב אופקים * יעילות * זריזות מחשבה * זיקה למוזיקה )על פי הצורך( * בקיאות בענייני השעה
יום התמחות :בהתאם לשיבוץ )גמיש(
הערה :ההתמחות מתקיימת בתל-אביב

 15דקות )קמפיין תחבורה ציבורית מהירה ,קמפיין אכיפה אזרחית(
 15דקות הוא ארגון צרכני תחבורה ציבורית הפועל לקיצור זמני הנסיעה בתחבורה הציבורית ולשיפור והוספת
שירות בתחבורה הציבורית ,כך שהיא תהווה חלופה ראויה לשימוש ברכב הפרטי .הארגון פועל באמצעות פעילות
ציבורית ותקשורתית ,בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע .ייעוד הארגון הוא להביא לשינוי יחסי הכוחות הקיימים -
מקהל שבוי שנוסע בתחבורה הציבורית או ברכב הפרטי מכורח הנסיבות ,לקהילה של צרכנים משפיעים המביעים
את דרישותיהם וצורכיהם ומביאים לשיפור התחבורה הציבורית ולמעבר של נוסעים מרכב פרטי לתח"צ.
תחומי פעילות מרכזיים בארגון :מוקד  15דקות  -עוזרים לך לשפר את התחבורה הציבורית  -שיפור רמת השירות
בתח"צ על-ידי סיוע שוטף לציבור הפונים לארגון הן ברמה פרטנית והן בראייה כוללת ,סיוע בהגשת תביעות
קטנות לקבלת פיצוי על כשלים בשירות ,איסוף מידע מהשטח לצורך עבודה סדירה עם הרשויות והצפת הנושאים
בתקשורת ובציבור .קהילות משפיעות  -ארגון קבוצות שטח וסיוע לקבוצות קיימות לפעול לשיפור התח"צ ברמה
המקומית והאזורית .מגיעים מהר בתחבורה הציבורית  -קמפיינים ברמה הארצית לקיצור זמני הנסיעה :הוספת
נתיבי תחבורה ציבורית ואכיפה ,עלייה מכל הדלתות באוטובוסים ,קווים מהירים לאזורי תעסוקה ועוד
ריכוז קמפיין לתחבורה ציבורית מהירה לאזורי תעסוקה בירושלים :זמני נסיעה לאזורי תעסוקה מרכזיים
בירושלים בתחבורה הציבורית אורכים פי  2-4יותר מאשר נסיעה ברכב הפרטי .פער זה נובע ברובו מהיעדר קווים
מהירים וישירים לאזורי התעסוקה .כבר ב 2014-הכיר משרד התחבורה בצורך ליצור קווים מהירים ואזורי
תעסוקה ויצא לתכנון של קווים אלו ,אך התכנית לא יושמה .תפקיד המתמחה יהיה להקים ולרכז פורום משותף
של עובדים ,מינהלות אזורי תעסוקה ומעסיקים שיפעלו מול משרד התחבורה ומפעילי התחבורה הציבורית
להוספת שירות ישיר לאזורי התעסוקה ,בדגש על גבעת שאול והר חוצבים .הפעילות תכלול בין היתר איסוף
צרכים מהשטח ,תיעוד שטח ,הכנת חומרים ופעילויות לסיקור תקשורתי ,פגישות של הפורום עם מקבלי החלטות
ועוד.
דרישות תפקיד :גיוס ,הקמה וריכוז פורום משותף של עובדים ,מנהלות אזורי תעסוקה ומעסיקים שיפעלו מול
משרד התחבורה ומפעילי התחבורה הציבורית * איסוף צרכים מהשטח ,תיעוד בשטח של בעיות וסוגיות שדורשות
טיפול * הכנת חומרים וייזום פעילויות לסיקור תקשורתי * ארגון פגישות עם מקבלי החלטות * הנעת פעילות
ברשת בנושא.
כישורים נדרשים :ראש גדול ויוזמה * יכולת ניסוח טובה בע"פ ובכתב * שימוש בתחבורה ציבורית  -יתרון
יום התמחות :גמיש
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ריכוז קמפיין לאכיפה אזרחית על רמת השירות בתחבורה הציבורית בירושלים :ייעוד הפרויקט הוא לייצר
דרישה רחבת היקף לשיפור השירות בתחבורה הציבורית על-ידי פריסה של מאות נאמני תחבורה ציבורית,
שישפיעו על שיפור מערך התחבורה הציבורית בעזרת אכיפה אזרחית שמבוססת על חוכמת ההמונים של
המשתמשים .הנושאים המרכזיים שמטופלים ע"י נאמני התחבורה הציבורית הם במגוון תחומים :קיצור זמן
הנסיעה ,יציאה בזמן מתחנות המוצא ,תשתיות כגון תשתיות העדפה לתחבורה ציבורית )נת"צים( ,יעילות מסלולי
הקווים ,עמידה בלוחות הזמנים ,צפיפות ,מידע ,נוחות ועוד.
דרישות תפקיד :אכיפה אזרחית במגוון דרכים כגון תיעוד וצילום ,הגשת תביעות קטנות במקרים של בעיות
חוזרות ונשנות ,תלונות למשרד התחבורה ,מעקב אכיפה ועוד * קמפיין אינטרנטי להצטרפות לאכיפה אזרחית *
ניהול הכשרות למצטרפים חדשים * הפקה והפצה של זכותון התחבורה הציבורית  -ערכת בסיס פשוטה וקצרה
שתרכז את עיקר הסוגיות שניתן להשפיע בהן  ,תשמש לגיוס פעילים בדוכנים ,באוטובוסים ובאינטרנט קמפיין
תקשורתי להשקת מבצעי אכיפה אזרחית וסיקור תקשורתי שוטף של הפעילות וממצאיה * הגשת דיווחים
ותלונות באמצעות אפליקציה ,בעזרת מוקד  15דקות ובאופן עצמאי * הכנת דוחות תקופתיים המרכזים את
ממצאי האכיפה האזרחית ,והגשתם למשרד התחבורה ולמפעילים * ניהול אירוע שיא  -יום אכיפה אזרחית
בתחבורה הציבורית במסגרתו הציבור ייחשף לנוכחות מוגברת של הפעילים ויוכל להצטרף לפעילות.
כישורים נדרשים :מתאים לבעלי/ות ראש גדול ויוזמה * יכולת ניסוח טובה בע"פ ובכתב * למשתמשי/ות תחבורה
ציבורית
יום התמחות :זמינות לפעילות שטח בשעות הבוקר או אחה"צ )שעות השיא בתחבורה הציבורית( .זמינות
לפעילות עם מתנדבים בשעות הערב .פעילות ברשת בשעות גמישות.
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