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בית הנשיא -מערך תוכן ואסטרטגיה
עיקר עיסוקה של מחלקת התוכן והאסטרטגיה של בית הנשיא הוא פיתוח תוכן ,אסטרטגיה
וכתיבת חומרים לבית הנשיא.
הגדרת התפקיד
המתמחה ת/ייקח חלק בעבודה השוטפת של מערך הכתיבה של בית הנשיא ,וי/תעסוק בעיקר
בכתיבה ,בהתאם לצרכי המחלקה ולכישוריה/ו של המתמחה.
דרישות התפקיד :המתמחה נדרש/ת לכישורי כתיבה ברמה גבוהה ,ונכונות ללמוד ולשפר את
המיומנויות הייחודיות הנדרשות לכתיבה עבור בית הנשיא .כמו כן ,נדרש שהמתמחה י/תהיה
מעורב/ת באקטואליה ובהיסטוריה של מדינת ישראל ,ובעל/ת זיקה למוסד הנשיאות.
יום התמחות :יקבע מול הארגון.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :תקשורת.

האגודה לזכויות האזרח בישראל
האגודה לזכויות האזרח בישראל הוקמה בשנת  1972כגוף בלתי מפלגתי ובלתי תלוי.
מטרתה להגן על זכויות האדם בישראל בכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על-ידי רשויות
ישראליות .כיום היא ארגון זכויות האדם הגדול והמוביל בישראל ,והיחיד העוסק בכל קשת
זכויות האדם :מהזכות לחיים ועד לחופש המידע ,מהזכות לחינוך ועד לחופש הביטוי.
האגודה לזכויות האזרח פועלת להגן על זכויותיהם של יחידים ושל קבוצות שונות באוכלוסייה
 נשים וגברים ,דתיים וחילונים ,יהודים וערבים ,בעלי דעות פוליטיות מהימין ומן השמאל,עובדים ,מהגרי עבודה ועוד.
בכל משטר ,גם במשטר דמוקרטי ,יש צורך בגורמים שיעמדו על משמר זכויות האדם ויהיו
משוחררים מזיקה לשלטון ולאינטרסים שונים .במדינת ישראל צורך זה מקבל משנה חשיבות,
שכן בהיעדר חוקה כתובה ,שיקולי ביטחון המדינה דוחקים לא פעם את זכויות האדם לקרן
זווית .פרטים וקבוצות בחברה הישראלית אינם נהנים משוויון זכויות מלא ואף נתונים לאפליה
ממוסדת ,עקבית ומתמשכת.
3

האגודה היא עמותה שלא למטרות רווח ,הפועלת באמצעות צוות מקצועי המונה מעל 40
עובדות ועובדים ובסיוע מתנדבות ומתנדבים המחוייבים ומונחים על ידי ערכים של זכויות אדם.
האגודה עצמאית בפעולותיה ,כל משאביה הכספיים מקורם בדמי חברות ובתרומות מהארץ
ומחו"ל ,והיא אינה מקבלת מימון ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים בישראל .במישור
המשפטי פועלת האגודה לשנות מדיניות ולקבע נורמות של כיבוד זכויות האדם בקרב הגופים
השלטוניים בישראל .במישור החינוכי פועלת האגודה להנחיל את ערכי זכויות האדם לכל
שדרות החברה הישראלית ,ולהעמיק את שיח הזכויות בסוגיות אקטואליות שונות במציאות
הישראלית :היא מקיימת השתלמויות ,סדנאות וימי עיון ,מוציאה לאור פרסומים עיוניים
וחינוכיים ועוד.
הגדרת התפקיד
מחלקת החינוך באגודה מחפשת מתמחה בעלת רקע חינוכי .ההתמחות כוללת :כתיבת
פוסטים חינוכיים ,כתיבת מערכי שיעור לציון ימים בינלאומיים כמו יום זכויות האדם הבינלאומי
והיום למאבק בגזענות וכו' ,ובנוסף סיוע בפרוייקטים שונים ,כולל ארגון ימי עיון וכנסים ועוד.
אנו מעודדים את הסטודנטים ליזום רעיונות ולנסות לקדם אותם .תיתכן השתלבות בפרויקט
הדורש ניהול רשתות חברתיות.
המתמחה תתנסה בעבודה בארגון ותלמד איך משלבים עשייה חברתית מקדמת זכויות
באמצעות שלושה כלים מרכזיים :חינוכי ,משפטי וציבורי.
אנחנו באגודה מאמינות שהתמחות היא כלי למידה חשוב עבור הסטודנטים ואנו משקיעים
בהם/ן החל מתהליך למידה וכלה באפשרויות של התנסות בעבודה ומשתדלות להציע התמחות
מעצימה ,מלמדת אשר מאפשרת לסטודנטים התנסות אמיתית בעבודה בארגון.
דרישות התפקיד :רקע בחינוך; יוזמה וחשיבה יצירתית; יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת
צוות.
יום התמחות :גמיש.
מקום ההתמחות :תל אביב.
מתאים לסטודנטים מ :חקר סכסוכים.
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הרשות לחדשנות -המנהלת הישראלית למחקר ופיתוח האירופי
()ISERD
המנהלת הישראלית למו"פ האירופי ( ,)ISREDהינו גוף בין משרדי אשר פועל תחת הרשות
לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) .מטרתו ,היא קידום השתתפות ושיתופי פעולה של גופים
ישראליים בתכניות המסגרת האירופיות .תכנית המסגרת האירופיות הנוכחית ,הורייזן ,2020
היא תכנית מו"פ (מחקר ופיתוח) בהיקף של  80מיליארד אירו ,המיועדת להשתתפות אקדמיה
ותעשייה .קידום השתתפות ישראלית מתבצעת על ידי הפצת אינפורמציה וימי מידע ,פגישות
עם חברות ,סיוע באיתור שותפים בארץ ובאירופה ,פעילות שיווקית ועוד .כמו כןISERD ,
פועלת במוסדות השונים של הנציבות האירופית על מנת לקדם את האינטרס הישראלי
בתכניות המסגרת ,ומנהלת מערכת ענפה של קשרים עם סוכנויות מקבילות באירופה.
הגדרת התפקיד
•

תמיכה בפעילות המנהלת בהתאם לצרכים בזמן ההתמחות .הפעילות יכולה לכלול:

•

איסוף וניתוח מידע ,למשל :חקירת אפיקי מיקוד ,כתיבת ניירות עמדה ,ניתוח נתוני
זכייה וחשיפה.

•

פעילויות שיווקיות כגון :סיוע בהכנת ימי עיון ,מצגות ,הפקת ניוזלטר וידיעות ,מידע
דיגיטלית.

•

עבודה מול קהל הלקוחות :תפעול מערכת לחיפוש שותפים ,מענה על התכניות
הקיימות ,חשיפה לתעשייה ,פעילויות להרחבת קהל הלקוחות.

דרישות התפקיד :כושר ביטוי גבוה בעל פה ובכתב; אנגלית ברמת שפת אם; יכולת קריאת
חומר ואנליזה של מידע כמותני ואיכותני.
יום התמחות :עדיפות לריכוז השעות ביום אחד .עדיפות ליום בשבוע שאינו יום ראשון
(האירופאים לא עובדים ביום ראשון).
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :פורום אירופה .אפשרי גם לסטודנטים/יות מתארים אחרים על בסיס
התאמה להתמחות.
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הרשות לחדשנות– יחידת תכנון ומטה בחטיבה הבינלאומית
הרשות לחדשנות הינה הרשות הממשלתית לתמיכה בחדשנות בתעשייה .הרשות נותנת רשת
רחבה של תמיכה בחדשנות בארץ ,החל ממימון פרוייקטי מו"פ מצוינים ועתירי סיכון ,לסוגים
שונים של חברות ובסוגים שונים של פרוייקטים ,וכלה בנושאי מדיניות כמו קידום וגיוון ההון
האנושי העוסק בהייטק-בארץ ,שילוב התעשייה המסורתית באקוסיסטם החדשנות ,ועוד.
במסגרת פעילות זו ,יש ברשות לחדשנות מחלקה בינ"ל המתחזקת את יחסיה של ישראל
בתחום החדשנות עם מדינות שונות בעולם.
הגדרת התפקיד
המתמחה י/תשמש רכז/ת ענייני פנים:
•

ביצוע עבודת מיפוי ,ריכוז ,סידור ,אפיון וניתוח נתונים וכלי תמיכה בינ"ל ,בצורה
שתיתן נקודת מבט רוחבית על פעילות היחידה ותסייע לייעל את פעילותה בדסקים
הגיאוגרפיים.

•

עבודת תמיכה ובק-אופיס לדסקים הגיאוגרפיים של החטב"ל בפעולות שונות:
 oחיפוש שותפים לשת"פ טכנולוגי.
 oאיתור לידים ויוזמות שיכולים לתרום לפעילות החטב"ל.
 oעריכת מחקרים ממוקדים ,כמותניים ואיכותניים.
 oביצוע בקרת ביצועים לפרויקטים ופעילויות של החטב"ל.
 oריכוז וארגון חומר לקראת וועדות מחקר ברשות לחדשנות.

•

התמקצעות בנהלי הרשות ,המסלולים השונים ,הבסיס המשפטי והתפעולי של
התנהלות הרשות כדי לרתום את הידע להאצת הפעילות הבינ"ל.

•

התמקצעות במערכות מידע של הרשות ומאגרי מידע על התעשייה ,כדי לשלוף
משם חברות יעד לפעילות בינ"ל.

•

יצירה ותחזוק של מאגרים רוחביים עבור החטב"ל ,מבחינת לקוחות ,ידע ,חומרים
שיווקיים שונים ,ועוד.
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•

כתיבת חומר שיווקי כולל וחוצה פעילות בחטב"ל והפצתו יחד עם פונקציית השיווק
של הרשות .אחריות על קידום צירי ההפצה והשיווק של החטב"ל.

•

אחריות על עדכון האתר של החטב"ל עם חומר עדכני לכלל הדסק-ים הגיאוגרפיים
ועם פעילות החטב"ל ואפשרויות התמיכה הבינ"ל לתעשייה.

•

תמיכה למנהלת יחידת התכנון והניהול בכלל העשייה של היחידה בחיבור הזירות
והיחידות הלאומיות של הרשות אל העשייה הבינ"ל ,סיוע בפיתוח עסקי בינ"ל ,ביצוע
 reach outלשותפים אסטרטגיים ,סידור וייעול תהליכים בחטב"ל ,ועוד.

דרישות

התפקיד:

תואר

ראשון

באחד

או

יותר

מהבאים:

מנע"ס/יחסים

בינלאומיים/כלכלה/תקשורת או מקצוע טכנולוגי אחר – יתרון; אנגלית ברמה מצוינת (כתיבה,
דיבור ,קריאה) – חובה .ניסיון בעבודה באנגלית כולל יכולת ניסוח בכתב ובע"פ בעברית
ובאנגלית; תכונות נדרשות  -יכולת מחקר ,אוטו-דידקטיות ,כישורי ניתוח ואנליזה של מידע
איכותני וכמותי ,סדר ,ירידה לפרטים תוך הבנת התמונה הכוללת; יכולת מולטי-טאסקינג,
עבודה תחת לחץ ,ועבודה בצוות; נכונות לעבודת  Back-Officeהמכילה סיוע ותמיכה לדסקים
הגיאוגרפיים השונים בחטיבה מתחדשת ובצמיחה ,הכוללת בין היתר עבודה עם מאגרי מידע,
ריכוז חומר והכנה לוועדות מחקר ברשות לחדשנות; השכלה או אוריינטציה טכנולוגית  -יתרון.
נכונות ללמוד על טכנולוגיות ולהעמיק בהן – חובה; שליטה מצוינת ביישומי אופיס – ,PPT
.Excel ,Word
יום התמחות :גמיש ,עם עדיפות ליום התמחות אחד מרוכז בשבוע.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :תקשורת ,לימודי אירופה.

התאחדות התעשיינים ,אגף קשרי חוץ ויחסים בינ"ל ,בדגש על
אירופה והאיחוד האירופי
התאחדות התעשיינים היא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל מול גורמי
ממשל בארץ ובחו"ל .חברים בה מעל  2000מפעלים .היא שותפה ומשפיעה על המדיניות
הכלכלית והתעשייתית בארץ ,על יחסי העבודה במשק ועוד .אגף קשרי חוץ ויחסים בינ"ל
בהתאחדות התעשיינים משמש גשר למערכות כלכליות כלל-עולמיות .האגף מקדם את
האינטרסים של התעשייה בתחום מדיניות חוץ כלכלית וסחר חוץ ,תוך השפעה על הסכמי
סחר .במישור הפרטני מקדמים פיתוח עסקי למפעל הבודד בשווקי היעד ,איתור שותפים
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ומקורות מימון ומסייעים ליצירת שותפויות טכנולוגיות ,ועוד .היות והאיחוד האירופי הינו שותף
הסחר הראשי של ישראל ,אגף קשרי חוץ של התאחדות התעשיינים פעיל מאוד אל מול אירופה
בייצוג האינטרסים של התעשיינים מול מוסדות האיחוד האירופי ,מול גורמי הממשל והרגולציה
במדינות החברות בו ובאירופה ככלל ,ומול התעשיה האירופית.
הגדרת התפקיד
הפרויקט/ים יוגדרו לפי הנושאים שעל סדר היום וצרכי המחלקה בתיאום בין החונך לבין
המתמחה .תפקיד המתמחה יצריך איסוף נתונים ,ניתוח מידע כלכלי (אין צורך בתואר בכלכלה,
הבנה בסיסית מספיקה) ,יתכן שחלק מהפרויקטים יעסקו בהיבטים משפטי  -רגולטוריים (אין
צורך בידע משפטי מקדים) ,ומעקב בנושא כלכלי מסוים העוסק באירופה ובאיחוד האירופי שיש
לו השלכות על ישראל .הפקת דוחות מידע .ישנה אפשרות שהמתמחה ת/יציג נושא בפני
קבוצת תעשיינים ויוכל להשתתף באירועים מקצועיים של האגף.
דרישות תפקיד :הבנה כלכלית  -מדינית בינלאומית רחבה .מציאת ועיבוד נתונים ומקורות
מידע בנושאי כלכלה  -פוליטית בינלאומית ,בדגש על אירופה ועל האיחוד האירופי .
יום התמחות :גמיש.
מקום ההתמחות :תל אביב.
מתאים לסטודנטים מ :פורום אירופה .אפשרי גם לסטודנטים/יות מתארים אחרים על בסיס
התאמה להתמחות.

חברת החדשות הישראלית של קשת
חברת החדשות הישראלית של קשת ,ערוץ ( 12לשעבר חדשות ערוץ  )2הינו ארגון החדשות
המוביל בישראל .כבר מעל  20שנה נמצא בכל אירוע חדשותי ,משדר ,מפיק משדרים מיוחדים
ומאפשר לצופים להיות נוכחים במגוון אירועים בארץ ובעולם ובלייב .הארגון מפיק מגוון תכניות
ובניהן תכניות שוטף וגם תכניות מגזין ,כתבות קצרות וכתבות הרחבה וגם סרטי דוקו ,בחדשות
יש שתי מערכות מגזין של אולפן שישי ומהדורת סוף השבוע ,לצד עבודה שוטפת של המהדורה
המרכזית ומהדורות החדשות הקבועות ,מהדורה ראשונה ,שש עם עודד בן עמי ותכנית חסכון
ועוד .מדובר במערכת חדשות משומנת שפועמת בכל שעה ,עם מיטב אנשי התוכן המובילים
בשוק.
הגדרת התפקיד
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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 צילום אחד
לפחות וגם יעלה לשידור חי של תכנית ,כדי לחוות את חווית השידור.
במהלך ההתמחות יקבל המתמחה אפשרות להציע רעיונות לכתבות ,לא פעם קמו כתבות
בזכות רעיונות יצירתיים של מתמחים.
דרישות תפקיד :מוטיבציה רבה ,חריצות ,ראש גדול ,יצירתיות; רצון ללמוד ולהתנסות; הגדלת
ראש ונכונות לעבודה מאומצת.
יום התמחות :ייקבע בהתאם לתכנית; ההתמחות תתקיים בין השעות .10:00-19:00
מקום ההתמחות :תל אביב /נווה אילן.
מתאים לסטודנטים מ :תקשורת.

כאן  -תאגיד השידור הציבורי
אנחנו חטיבת הרדיו של כאן תאגיד השידור הישראלי ,תחנות הרדיו הלא חדשותיות  -תחנות
מוזיקה (קול המוזיקה ,כאן  88וכאן ג') ,תחנות האומר (כאן תרבות ,כאן מורשת וכאן רק"ע)
ומחלקת הפודקאסטים.
הגדרת התפקיד
המתמחים נחשפים לכל תחומי העשייה הרדיופונית ולפעילות שוטפת ועמוסה בבניין התאגיד
בת"א .הם יכולים להשתלב בתפקידי הפקה (תיאום בין כל הגורמים כמו מרואיינים ,מגישים
עורכים ,טכנאים ,כתבים בשטח ועוד .למעשה מדובר בניהול אדמיניסטרטיבי של השידור בעוד
שהעורך מנהל את השידור ברמת התוכן) ,תחקיר ,עריכה טכנית (עריכת סאונד בתוכנות
עריכה ואף עריכת וידיאו במידה וישנו ידע קודם) .כמו כן ניתן גם להשתלב בעשייה של מחלקת
הפודקסאטים ובתפעול מערך הדיגיטל של התחנות (רשתות חברתיות ,אתר ואפליקציה) -
חשוב להדגיש לא מדובר על העמוד הראשי של כאן .
דרישות התפקיד :הסעיפים הבאים לא מחייבים אבל יכולים להוות יתרון :מתמחים מחוגי
התקשורת והתרבות; כישורים טכניים כמו עריכת סאונד ווידיאו; ניהול רשתות חברתיות
ואתרים; שליטה במספר שפות; התמצאות וידע בתרבות ומוזיקה; זיקה לעולם התקשורת.
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יום התמחות :גמיש ,כולל אפשרות לסופי שבוע (למעוניינים בכך בלבד).
מקום ההתמחות :תל אביב.
מתאים לתלמידים מ :תקשורת.

כנסת ישראל  -מרכז המחקר והמידע של הכנסת מ.מ.מ
מרכז המחקר והמידע הוקם בשנת  2000מתוך רצון לספק לחברי הכנסת סיוע מקצועי ,אמין
ואובייקטיבי מבית .המרכז מספק לחברי הכנסת ,לוועדותיה וליחידות הבית נתונים ,מסמכים
ומחקרים לקראת הדיונים השוטפים ,להכנת חקיקה ולכל הפעילות הפרלמנטרית.
הגדרת התפקיד
איסוף מידע עבור מחקרים של המרכז ,ניתוח נתונים ,עבודה צמודה עם צוות מחקר תחומי
במרכז ,סיוע לעבודת הפרלמנט והיכרות מעמיקה עם נושאים על סדר היום הציבורי במדינה.
דרישות התפקיד :יכולת כתיבה; ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה; יכולת עבודה בצוות
לצד עבודה עצמאית.
יום התמחות :שני ,שלישי או רביעי.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :תקשורת ,חקר סכסוכים ,פורום אירופה.

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 התפקיד
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
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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 :שני ,שלישי או רביעי.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :תקשורת ,חקר סכסוכים.

לשכת המסחר והתעשייה ישראל-גרמניה
לשכת המסחר והתעשייה ישראל-גרמניה היא אחת מכ 130-לשכות המסחר הדו-לאומיות
הפרוסות ברחבי העולם .היא מטפחת קשר הדוק עם לשכות התעשייה והמסחר בגרמניה
הנמצאות בכל עיר גדולה במדינה .לשכת המסחר והתעשייה מסייעת לחברות גרמניות
בצעדיהן הראשונים ובהרחבת פעילותן בישראל .גרמניה היא בין עשרת שותפות הסחר
הראשי של ישראל ,הן בייבוא והן בייצוא.
דרישות התפקיד :ידיעת השפה הגרמנית; היות והלשכה מנוהלת על-ידי ישראלים דוברי
גרמנית (הדוברים גם עברית) וכן על-ידי גרמנים שאינם דוברי גרמנית ,יש צורך בידיעת גרמנית
(לכל הפחות ברמה של הבנת שיחה).
יום התמחות :יקבע מול החונך בלשכה.
מקום ההתמחות :תל אביב.
מתאים לסטודנטים מ :פורום אירופה .אפשרי גם לסטודנטים/יות מתארים אחרים על בסיס
התאמה להתמחות.
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לשכת המסחר ישראל  -בריטניה
לשכת המסחר ישראל  -בריטניה היא הלשכה הדו-לאומית מהמובילות בישראל המיצגת
ומקדמת עסקים בין יחידים וחברות הפועלות בין ישראל ובריטניה .לשכת המסחר ישראל
בריטניה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם שגרירות בריטניה בישראל ,שגרירות ישראל
בבריטניה ,משרדי החוץ והכלכלה ,חברי פרלמנט ,התאחדות התעשיינים ,מרכז הסייבר של
אוניברסיטת תל אביב ,ארגונים בריטיים שונים ועוד .הלשכה עובדת מול רשת קשרים של
למעלה מ 2000 -קונטקטים בארץ ובחו"ל ,מיצרת מפגשי נטוורקיניג ,מעורבת ביוזמות שונות
ומשלחות וכן מסיעת לחברות חדשות בצעדיהן בשתי המדינות .הלשכה קבעה כחלק
מהאג'נדה ,יצירת גשר ליחסים בין שתי המדינות באמצעות עסקים וקשרים בין אנשים בשתי
המדינות .הלשכה קבעה כמסר את הסלוגן .It's all about the people :הלשכה מטפחת
יחסים עם לשכות המסחר האירופיות העובדות עם בריטניה וחברה בארגון הגג COBCOE
המאגד למעלה מארבעים לשכות אירופיות ולשכות בריטיות אזוריות בבריטניה.
הגדרת התפקיד
הפרויקט/ים יוגדרו לפי הנושאים שעל סדר היום וצרכי המחלקה בתיאום בין החונך לבין
המתמחה .חיפושים באיטנטרנט,טיפול באתר,סיוע אדמינסטרטיבי,תפעול מאגר נתונים איסוף
מידע והפצתו לגורמים בעלי עניין  ,הפקת מידע שיווקי  ,ניתוח תכניות עתידיות הפקת ניוזלטר,
סיוע בהכנת ימי עיון ומצגות ועוד.
דרישות התפקיד :ידיעת השפה העברית והאנגלית ברמת דיבור וכתיבה גבוהה ,הבנה של
פעילות הסחר הבינלאומית ברמה כללית.
יום התמחות :גמיש.
מקום ההתמחות :ההתמחות מתקיימת בתל אביב ,מיינספייס רוטשילד ,אך מקום הפעילות
גמיש.
מתאים לסטודנטים מ :פורום אירופה .אפשרי גם לסטודנטים/יות מתארים אחרים על בסיס
התאמה להתמחות.

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
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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 מבוססת על עבודה מקצועית של פעילים
ומגשרים מתנדבים .למידע נוסף כנסו לאתר מוזאיקה.
הגדרת התפקיד
 .1גישור בחינוך :הצטרפות לצוות גישור בחינוך במוזאיקה העוסק בהטמעת שפת הגישור
בבתי ספר יסודיים בירושלים .במסגרת ההתמחות יסייעו המתמחים בגיוס בתי ספר יסודיים
לקחת חלק בפרויקט ,בליווי בתי ספר בפרויקט הכולל סיוע בהנחיית תלמידים וליווי תלמידים
בהפקת אירוע/טקס בו יחשפו את כלל קהילת בית הספר לתכני הגישור שלמדו.
 .2גישור בקהילה :ייזום והפקה של אירועים ומפגשי חשיפה במנהלים קהילתיים לחשיפת
שפת הגישור והאלטרנטיבה של הגישור לקהילות השונות בשכונות ירושלים ,וכן ייזום והוצאה
לפועל של קמפיינים ברשתות החברתיות סביב תאריכים רלוונטיים (כגון יום הסבלנות ,יום
האחדות ,חגים וכו') להנכחת שפת הגישור והאלרטנטיבה של הגישור בפני קהלים שונים
בחברה הישראלית.
דרישות התפקיד :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.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :חקר סכסוכים.

13

מועדון העיתונאים בירושלים
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 נקודות מבט שונות ומגוונות סביב הדילמות והשאלות בפניהן ניצבת ישראל ,ולחשוף
בפניהם אספקטים שונים בחיים הפוליטיים ,החברתיים והתרבותיים .במסגרת הפעילות
השוטפת עורך מועדון העיתונאים תדריכים מקצועיים וסיורים ברחבי הארץ סביב סוגיות
העוסקות בישראל ,בזירה המזרח תיכונית והעולמית .האירועים והסיורים מספקים תכנים
וקונטקסט לכתיבה עבור העיתונאים הזרים המשתתפים בהם .במקביל מועדון העיתונאים
מארח משלחות רבות של כתבים זרים המתמחים בתחומי סיקור כדוגמת ,מדע ,הייטק ,קולנוע
ועוד .במסגרת פרויקטים אלו מועדון העיתונאים חובר לגורם המקצועי המוביל בתחום בישראל
וביחד מפתח תכנים ,לוגיסטיקה וליווי התוכנית על ידי הצוות המיומן של מועדון העיתונאים.
ישנם פרויקטי דגל נוספים כדוגמת כנס חופש העיתונות הבינלאומי וכן תחרות הקריקטורות
"מאיירים ,מבקרים ,מתחשבים" ועוד .למידע נוסף אנו מזמינים אתכם לבקר באתר של מועדון
העיתונאים ובעמוד הפייסבוק של מועדון העיתונאים.
הגדרת התפקיד
(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 מחוייב בדיווח
לסמנכ"ל ולמנהלת קשרי העיתונות של מועדון העיתונאים ויזכה לעבוד עם הצוות המגוון
בפרוייקטים השונים .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 התפקיד :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 .ידע בנושאי מדיה חברתית ואתר -יתרון .מאחר שצוות המועדון
הוא קטן ,ובעתות לחץ כולם נחלצים לעבודה ,ללא קשר לתפקידם או למעמדם ,מצופה
מהמתמחה לגלות מוטיבציה ויכולת עבודת צוות.
יום ההתמחות :ייקבע בתיאום בין המתמחה לארגון.
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מקום ההתמחות :ירושלים.

מתאים לסטודנטים מ :חקר סכסוכים ,תקשורת.

מכון גתה
מכון גתה הוא מרכז התרבות הרשמי של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ופועל בשמה בכל
רחבי העולם .המכון מעודד את הפצת ידע השפה הגרמנית בעולם ומטפח את שיתוף הפעולה
התרבותי הבינלאומי ,כולל העברת תמונה מקיפה של גרמניה באמצעות מידע על החיים
התרבותיים ,החברתיים והפוליטיים שם.
הגדרת התפקיד
תחומי האיסוף :שפה ,תרבות גרמניה וישראל ,מערכת החינוך בישראל ובגרמניה .תוצרים:
הפקת אירועים ,הפקת דוחות ,הצגת הדוחות בפני אנשים במכון.
דרישות התפקיד :ידע בגרמנית ברמה  B1פלוס.
יום התמחות :לא בימי א' או ב׳ ,וללא פיצול בשעות.
מקום ההתמחות :מכון גתה בירושלים ,ומידי פעם במכון גתה בת"א.
מתאים לסטודנטים מ :פורום אירופה .אפשרי גם לסטודנטים/יות מתארים אחרים על בסיס
התאמה להתמחות.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
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 הגאו-פוליטי של ירושלים .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.
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הגדרת התפקיד
עוזר/ת מחקר במחקרים כלכליים .המתמחה תסייע בביצוע מחקרים כלכליים במגוון תחומי
העיסוק של הצוות ובתוך כך :סקטור ההיי טק בירושלים ,מזרח ירושלים ,החברה חרדית,
תעסוקה ועוד .המתמחה תלמד על המדיניות העירונית והממשלתית בנוגע לירושלים ,ועל אופי
הפעילות של הגורמים הממשלתיים במרחב .כן ,תלמד המתמחה על האתגרים עמם העיר
מתמודדת ועל כיווני הצמיחה שלה ותרכוש מיומנויות במחקר איכותני וכמותי .המתמחה
תפגוש מגוון רחב של תחומים הנוגעים לסוגיות אלו.
דרישות התפקיד :יכולות חשיבה כלכליות; יתרון לבעלי רקע אקדמי בכלכלה; עניין במחקר
כמותי; עניין במחקר איכותני.
יום התמחות :יקבע מול הארגון.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :חקר סכסוכים.

משרד החוץ ,המרכז למחקר מדיני ,מחלקת אירופה
מחלקת אירופה היא חלק מהחטיבה הבינלאומית במרכז למחקר מדיני (ממ"ד) .הממ"ד הוא
גוף מחקרי של משרד החוץ וכלי עבודה בשירות שר החוץ ,הנהלת המשרד ,אגפיו המדיניים
והנציגויות .כגוף מחקר והערכה ,מתמקד הממ"ד במעקב ,ניתוח והערכת תהליכים שונים
במדינות ובנושאים שיש להם עדיפות בראיית האינטרס הישראלי והפעילות המדינית
והדיפלומטית.
הגדרת התפקיד
תחומי האיסוף :אירופה הן ברמת המדינות והן ברמת האיחוד האירופי ותהליך האינטגרציה
האירופי .תחומי ידע :תהליך האינטגרציה האירופית ,פוליטיקה ,ממשל ,מדיניות ,משפט
וכלכלה באירופה בכלל ובאיחוד האירופי בפרט .תוצרים :מעקב אחרי נושא/תהליך מסוים,
הפקת דוחות מידע שבועיים קצרים ודוח נושאי מסכם גדול בסיום ההתמחות .דוגמא לשני
נושאי מעקב ודיווח אפשריים משנה שעברה :ברקסיט (יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי) או
.PESCO- Permanent Structured Cooperation
בינלאומי ויחסי סחר כלכליים בין אירופה לארה"ב.
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השנה נושאים אפשריים הם סחר

דרישות התפקיד :אנגלית ועברית ברמה גבוהה; שפות אירופיות זרות  -יתרון; עבודה
עצמאית; מציאת מקורות מידע ,מיון וסינון של חומרי קריאה רלוונטיים; יכולת ניתוח ואיסוף
מידע; התמקדות בעיקר לפי הנחיות; יכולת הסקת מסקנות; כתיבה ברמה גבוהה; רצוי ניסיון
בכתיבה מדינית (בתחילת ההתמחות יהיה תרגול והקניה של סגנון הכתיבה הרצוי); מוטיבציה
ואחריות.
יום התמחות  :גמיש בשל סוגיית הסיווג הביטחוני ,רוב העבודה מבוצעת מהבית/ספריה
בשעות הנוחות למתמחה .יתקיימו מפגשים שבועיים עם החונכ/ת ,וכן קשר דרך דוא"ל וטלפון.
הערות :המועמדים נדרשים לשלוח דוגמאות כתיבה ומראיינים אותם כדי לאמוד את מידת
השליטה בחומר הנדרש ויכולת ההבעה האישית שלהם (בכתב ובעל-פה) * המפגשים עם
החונכ/ת במשרד החוץ יתקיימו במשרד החוץ בירושלים * בסיום ההתמחות המתמחים יקבלו
תעודת התמחות ומכתב המלצה ,על פי ביצועי ההתמחות.
מתאים לסטודנטים מ :פורום אירופה .אפשרי גם לסטודנטים/יות מתארים אחרים על בסיס
התאמה להתמחות.

משרד החינוך -מחוז ירושלים :התכנית האסטרטגית לצמצום פערים
במזרח ירושלים
במרץ  2018התקבלה החלטת הממשלה  3790לכתיבה והטמעת תכנית חמש שנתית
לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים .החלק בתכנית החומש הנוגע
לחינוך מנוהל ע"י מחוז ירושלים-מנח"י של משרד החינוך .מטרת התכנית היא לבסס מערכת
חינוך בת-קיימא איכותית ומשמעותית במזרח ירושלים .סעיפי התכנית נוגעים חינוך הקדם
יסודי ,היסודי ,העל יסודי בעובדי ההוראה ,בחינוך הבלתי פורמלי ,הנשירה ,ההתמדה,
האקדמיה ,הבינוי ,החינוך הטכנולוגי ובעצם בכל היבטי החינוך שעושה תלמיד מגיל גן ועד
אחרי סיום י"ב כיתות .ניהול תכנית החומש היא מורכבת ומרתקת .היא כוללת עבודה מול
רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה שונים ,מטה משרד החינוך ומנכ"ל המשרד וכמובן מול
מפקחים ,מנהלים ותלמידים .מחוז ירושלים-מנח"י הוא אחד משמונת המחוזות של משרד
החינוך .המחוז אחראי על קביעת מדיניות והטמעתה זיהוי פערים ואתגרים ומתן מענה להם
בעיר ירושלים .ניתן לקרוא עוד על התכנית האסטרטגית כאן.
הגדרת התפקיד
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המתמחה תשתלב בצוות הניהול המצומצם של תכנית החומש בירושלים ותהיה אמונה באופן
ישיר ,כתלות במוטיבציה ובזמן ,על קידום אחד מתחומי תכנית החומש .התפקיד יכלול סיורי
שטח ,הובלת תהליכי רוחב ,הצגת פרזנטציות ,השפעה על תקציבים ,השתתפות בקבוצות
חשיבה ,אך גם ,כמו בכל תפקיד מפתח במגזר הציבורי ,סיכומי ישיבות ועבודה ,סיזיפית
לפרקים ,על אקסלים ארוכים ורחבים.
דרישות התפקיד :בגלל הנקודה הקריטית בה ממוקם הצוות ויכולת ההשפעה הגדולה ,כל
חבר בצוות הניהול של תכנית החומש חייב להיות בעל ראש גדול ,מוטיבציה להשפיע ,יצירתי,
בעל יחסי אנוש מצוינים ונכונות לעבודה צוותית .עדיפות לדוברי ערבית.
יום התמחות :גמיש.
מקום ההתמחות :משרדי המחוז הם בגבעת שאול בירושלים אך כתלות בתחום העבודה
הספציפי תהיה גמישות באיזור הפיזי של ההתמחות.
מתאים לסטודנטים מ :חקר סכסוכים.

משרד הכלכלה והתעשייה -מינהל סחר חוץ ,דסק אירופה
המינהל אמון על קידום התעשייה הישראלית בשווקי העולם ועל פיתוח קשרי הסחר של ישראל
בעולם .המינהל מהווה את יחידת המטה של רשת הנספחים המסחרים הפרושה בבירות
הסחר ברחבי הגלובוס .המינהל מוביל ייזום ותחזוקה של הסכמי סחר ,מסייע ליצואנים בחדירה
לשווקים ,ומנהל קרנות סיוע ליצואנים קטניםwww.itrade.gov.il .
הגדרת התפקיד
המתמחה ישתלב בעבודה השוטפת של דסק אירופה (מחלקות אירופה  .)1+2התפקיד כולל
עמידה בקשר ישיר עם הנספחים השונים במרחב האירופי ,קשר וטיפול ביוזמות מול
השגרירויות האירופיות זרות בארץ ,ויסייע לממונים וראשי הענפים בהכנת ניירות עמדה
וסקירות .ההתמחות השוטפת אינה כוללת עבודה מול מוסדות האיחוד בבריסל.
דרישות התפקיד :אנגלית ברמה גבוהה .שפה אירופית נוספת -רצוי; ידע בכלכלה גלובלית;
יכולת להתמודד עם חומר כתוב ברמה גבוהה; ירידה לפרטים; יכולות בינאישיות גבוהות.
יום התמחות :שני ,שלישי ,או רביעי ,עם עדיפות לפיצול השעות השבועיות על פני יומיים.
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מתאים לסטודנטים מ :פורום אירופה .אפשרי גם לסטודנטים/יות מתארים אחרים על בסיס
התאמה להתמחות.

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  9 ,24 ,20 ,12,13והערוץ
הרוסי ,בנוסף על  16תחנות רדיו איזוריות .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 התפקיד
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 התפקיד :רצוי סטודנטים לתקשורת ,מדע המדינה או מדיניות ציבורית.
יום התמחות :גמיש ,ללא פיצול שעות על פני השבוע.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :תקשורת.

עיר עמים
עיר עמים הוא ארגון ירושלמי הפועל לקידום חזון של ירושלים כביתם של שני עמים ,הישראלי
והפלסטיני ,במסגרת פתרון מדיני מוסכם .אנחנו מאמינים כי לצורך מימוש חזון זה ,על מדינת
ישראל לפעול כבר כעת לשיפור התנאים במזרח ירושלים ,ובהתאם ,אנחנו פועלים מול
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הרשויות בתביעה שיעשו זאת .בנוסף על כך ,לעיר עמים מערך הדרכה ומידע שתכליתו לחשוף
לציבור הישראלי את המציאות במזרח ירושלים ומשמעותה הפוליטית .מרכיב מרכזי במערך
זה הוא הסיורים הלימודיים שאנו עורכים במזרח ירושלים.
הגדרת התפקיד
תפקיד המתמחה למערך ההדרכה והפעילות הציבורית יתמקד בשתי משימות עיקריות:
 .1הפקת חומרים חינוכיים נלווים עבור משתתפי הסיורים; פעילות זו מצריכה למידה
מעמיקה של מתכונת הסיורים ,הן מההיבט התכני והן מההיבט הדידקטי-חינוכי;
חשיבה על תכנים משלימים שאותם יש לכלול בחומרים הנלווים ,על צרכי המסיירים
ועל תהליך הלמידה שלהם; כתיבה ,בשיתוף עם צוות עיר עמים ,עבודה מול מעצב/ית
גרפיים וטיפול בכל הדרוש להפקת החומרים.
 .2פנייה למגוון קהלים פוטנציאליים להשתתפות בסיורי עיר עמים .פעילות זו מצריכה
היכרות עם היעדים האסטרטגיים של הארגון בעבודה מול הציבור הישראלי ,חיפוש
ואיתור מסגרות חינוכיות ,מקצועיות ,פוליטיות ואחרות שיש להן חשיבות בעיני הארגון
כקהל יעד ,וקידום השתתפות שלהן בסיורים.
בנוסף על משימות אלה ,מחלקת הפעילות הציבורית מקיימת מגוון פעילויות ,בהן יוכל
המתמחה לקחת חלק בהתאם לצרכי הארגון ,העדפות האישיות של המתמחה והתקדמות
ההתמחות.
דרישות התפקיד :היכרות עם סוגיית מזרח ירושלים ,רצון וסקרנות ללמוד עוד על הנושא;
יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבוד בצוות; למי ששפת האם שלו/ה היא עברית :כושר ביטוי מצוין
בעברית ,בכתב ובע"פ; אנגלית ברמה טובה .שליטה בערבית – יתרון; למי ששפת האם שלו/ה
היא ערבית :כושר ביטוי מצוין בערבית ,בכתב ובע"פ; אנגלית ברמה טובה .שליטה בעברית;
ניסיון בהדרכה ופעילות חינוכית – יתרון; ניסיון במאבקים לשינוי חברתי ו/או פוליטי  -יתרון.
יום ההתמחות :בתיאום עם הארגון.
מקום ההתמחות :ירושלים .קיימת אפשרות לביצוע חלק משעות ההתמחות בעבודה מחוץ
למשרד ,בתיאום מראש מול הארגון.
מתאים לסטודנטים מ :חקר סכסוכים.

20

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 התפקיד -דוברות והסברה
המתמחה 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.
דרישות התפקיד :ערבית ספרותית ומדוברת ברמה גבוהה; התנסחות טובה בכתב ובעל-פה;
יחסי אנוש מעולים.
יום התמחות :גמיש.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :תקשורת ,חקר סכסוכים.
הגדרת התפקיד -התמחות במטה
המתמחה 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 התפקיד :ערבית ברמה גבוהה; ריכוז וניהול עבודת מטה; יכולות מחקר; עבודה עם
תוכנות מחשב רלוונטיות ברמה גבוהה (אקסל ופאור פוינט).
יום התמחות :גמיש.
מקום ההתמחות :ירושלים.
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מתאים לסטודנטים מ :חקר סכסוכים.

שלג  -לייבל לפודקאסטים
'שלג' הינו לייבל עצמאי ,העוסק ביצירה ופיתוח ,ליווי וניהול אמנותי של פודקאסטים (הסכתים)
ועבודות סאונד .הלייבל מפיק תוצרי אודיו מקוריים המוקלטים באולפני הלייבל הממוקמים
בירושלים .עד כה יצאו תחת ׳שלג׳ שני פודקאסטים ("אגדות אמיתיות" ו״סרטים פיקטיביים״),
ולצידם הלייבל משתף פעולה ומספק שירותי תוכן לארגונים שונים .ביניהם :״מוזיאון ישראל״,
"פסטיבל מקודשת"" ,בית אבי חי"" ,האוניברסיטה העברית" ,ואחרים .מאז שעלו לאוויר,
בתחילת  , 2019העונות הראשונות של שני הפודקאסטים שלנו הגיעו לאלפי מנויים נאמנים,
וקרוב לחמישים אלף האזנות בפלטפורמות האזנה שונות .את עבודת הסאונד הפרפורמטיבית
שיצרנו עבור מוזיאון ישראל ,במופע " "moved my artחוו מאות משתתפים.אנו גאים בניסיון
וביכולת שלנו להתאים בין הכישורים הטכניים והאמנותיים שלנו לצרכים הייחודיים של כל ארגון
שאנו עובדים איתו .זהו תהליך יצירתי מרתק בדרך אל התוצר המתאים ביותר ,תהליך שבסופו
נוצר  :פודקאסט חדש העולה לאוויר ,עבודת סאונד ייחודית ,תוכנית מוקלטת לשימוש פנימי
של הארגון או כל תצורה אחרת.
ב'שלג' אנחנו רוצים לצאת מגבולות הגזרה הידועים של הפורמט .לגעת במציאות העכשווית
שמסקרנת גם אותנו .לייצר מפגש אינטימי עם המאזין .אנחנו מאמינים באופי הייחודי של אודיו,
ביכולת שלו להגיע אל המאזין ,שלא רק מקבל תוכן נגיש אלא גם מוצא בו נגיעה לחייו .אנחנו
תמיד מחפשים להתפתח ולצמוח ,ופועלים מתוך הערכים שמנחים אותנו :יצירת עבודות אודיו
שהן איכותיות ואמיצות ,קומוניקטיביות ,מקוריות ועכשוויות.
הגדרת התפקיד
המתמחים יפעלו באחד או בשניים מהתחומים הבאים :מדיה חברתית ,יחסי ציבור ,עריכת
ותחקיר תוכן ,או עריכת ותחקיר סאונד.
דרישות התפקיד :נשמח לקלוט מתמחים מתחומי מדעי הרוח והחברה והאמנות ,סקרנים
נכונים ללמידה ובעלי ערך מוסף .כישורים :ניהול זמן ברמה גבוהה; יחסי אנוש טובים; הכרות
עם תחום התרבות ,אמנות ,חברה או סאונד; עצמאות ויצירתיות; נסיון בתחקיר ,בעריכה:
יתרון; ניסיון בהפעלת מערכות שיווק ויח"צ :יתרון.
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יום ההתמחות :ימי שני מ  14:00-20:00או רביעי מ ( 09:00-15:00לפחות ארבע עד חמש
שעות מתוכם ברצף) חובה ,יתכן ותתווסף אפשרות ביום חמישי בין  .10:00-15:00שאר
השעות בזמן שיקבע עם המתמחים.
מקום ההתמחות :ירושלים.
מתאים לסטודנטים מ :תקשורת.
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