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 דף מידע על קורס ההתמחות המקצועית

מדע המדינה, הסוציולוגיה, הממשל, של ההתמחות המקצועית מיועדת ליצור גשר בין תחומי הידע 
ציבורי, תקשורת פוליטית והמדיניות ציבורית התיאורטיים ובין הבינלאומיים, המנהל -יחסים

במסגרת עבודה מעשית בארגונים במגזר הציבורי, הפרטי והמגזר השלישי.  ,יישומם בשטח
 ההתמחות תיתן בידי הסטודנטים הזדמנות להתנסות ולטעום מתחומי עניין ועשייה שונים. 

במסגרת הקורס יתמודדו הסטודנטים/יות עם משימות כמתמחים בארגונים  ומוסדות שונים 
, תקשורת, ארגון ועוד. בכל אחד מתחומים אלו תידרשו בתחומים של איסוף מידע, הערכה, כתיבה

 לשלב בין הידע המעשי שלכם ויכולתכם ליישמו בסביבה הארגונית.  

על מנת לצאת לדרך, אנא עיינו ברשימות המצורפות של הארגונים ומקומות ההתמחות, ובחרו את 
 ט מטה(. הארגונים אשר לדעתכם מתאימים להעדפותיכם וכישוריכם. )ראו הסבר מפור

  .אין לפנות לארגונים ללא אישור מראש של המרצים בהתמחות 

  .שימו לב להסברים מטה וללוחות הזמנים 

  ,סילבוס מפורט לכל אחת מקבוצות ההתמחות, כולל פירוט מועדי המפגשים הקבוצתיים
 .  MAMA -האישיים והחובות האחרים בקורס יתפרסמו באתר ה

בנוסף להתמחות עצמה, הקורס כולל גם מספר מפגשים שייערכו במהלך השנה וכתיבה של עבודה 
מסכמת שתוגש לקראת סוף ההתמחות. העבודה תעסוק בניתוח מקרה שיתאר את מסגרת הארגון, 
מסגרת העבודה, תצפיות וממצאים, בהתאם להוראות והנחיות של המרצה האקדמי של ההתמחות. 

 נועדו לטפח התבוננות ביקורתית ביחס להתנסות הפעילה בשטח. המפגשים והעבודה 

[ ובהתאם להערכה של הארגון הקולט, לגבי 05%מסכמת ]הההערכה תתבצע על סמך העבודה 
נוכחות, התייחסות ורצינות של הסטודנט, מילוי המשימות המוטלות  -עבודתו של הסטודנט/ית 

 [.05%על ידי המנחה ]

 עית:בחירת מקום התמחות מקצו

 .שימו לב בחירת מקום ההתמחות תיעשה מתוך רשימת הארגונים והמוסדות המופיעים בחוברת 
כי בחוברת זו נמצאות כל ארבע ההתמחויות, לכן כאשר אתם בוחרים התמחות שימו לב כי אתם 

 בחלק המתאים לכם בחוברת. )ראו תוכן עניינים(נמצאים 

  הדירוג 71.8.71כל אחד ואחת ת/ידרג שלוש אפשרויות/מקומות שונים בדף המצורף עד לתאריך .
 = המקום המועדף ביותר . 7כאשר  7-3

  יתקיים "יום פתוח" להתייעצות, הצגת שאלות ושיחה  70:55-78:55בין השעות  71.8.71בתאריך
 לכל המתעניינים/ות. 

 לח אליכם.הרשמה להתייעצות ושיחה בקובץ דודל שיש 

 ( תעשה במייל בלבד לרכזת ההתמחויות עדי  3ההגשה של העדיפויות שלכם )עדיפויות מדורגות
ותכלול דף עם דרוג, גיליון קורות חיים ומכתב הסבר קצר בן  adik198@gmail.comקראוט אדלר 

 חצי עמוד בו יפורטו הסיבות מדוע נבחרו הארגונים. לכל העדפה ילווה דף הסבר קצר.
 

 

 

 הערות לבחירת התמחות

.'מומלץ לשים לב לאופי העבודה המוצעת, דרישות, מיקום העבודה וכו 

  )קיראו על הארגון או האדם אצלו אתם רוצים להתמחות )בחוברת ובאינטרנט
ושאלו את עצמכם האם הוא מעניין אותי? האם מתאים לי? האם תואם את  

 השקפת העולם שלי?
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 תהליך ההשמה:

  ,ההשמה בארגון/ מוסד תיעשה על ידי צוות הקורס תוך התייחסות לקורות החיים, כישורים

 מיומנויות והתאמה אישית. 

 קורות חיים ומכתב  –לאחר בחינת המסמכים הנלווים  מה תלויה בהסכמת הארגון הקולטההש

 הסבר, ו/או ראיון קבלה לעבודה.  

 התנהלות ההתמחות:

 ההתמחות היא של שש שעות עבודה  שבועיות, כשבעה חודשים  וסה"כ  כ -במהלך שנת הלימודים- 

 שעות.  785-שעות. סיום ההתמחות מחייב עמידה במחויבות של כ 785

 לקבל עליה כל תגמול כספי. ואיןהתגמול על עבודת ההתמחות  הוא  אקדמי בלבד,  

  תיאום לוחות זמנים לעבודה בארגון ייעשה על פי צורכי הארגון, מומלץ לקבוע ימי עבודה קבועים

 מראש.

 הסכמה ההתמחות מחייבת נוכחות פיזית במשרדי הארגון או בפעילויותיו. במקרים חריגים בלבד וב

תותר המרת חלק משעות ההתמחות בעבודה מרחוק. עבודה מרחוק דורשת אישור מרצה  -מראש

 הקורס.

 חובות הקורס:

  ,כולל נוכחות פעילה ונשיאה בחובות העבודה המעשית בארגון מתקיימת לאורך שני סמסטרים

 שעות העבודה יתואמו מול המנחה בארגון הקולט.  בחופשת סמסטר.

  פי התאריכים המצורפים בהמשך-המפגשים כנדרש )אישיים וקבוצתיים(, עלהשתתפות בכל  ,

אלו יתקיימו במועדים שנקבעו  –בכפוף להודעות שיתפרסמו מעת לעת. מפגשי הנחייה אישיים 

מראש, או על פי הרצון והצורך.  בכל מקרה של אי בהירות מוזמן/ת כל אחד/ת מכם לפנות למרצה 

 האקדמי של הקורס אליו שויך. 

 רסמו  מראש על מנת המפגשים הקבוצתיים,  במתכונת שיעור בכיתה, יתקיימו בתאריכים שיפו

לאפשר התארגנות. והנוכחות במפגשים אלו היא חובה. אנא רשמו בפניכם את התאריכים 

 והתארגנו בהתאם.

 .חובת נוכחות ביום העיון המסכם 

  .חובת הגשת עבודה מסכמת 

 סילבוס מפורט יועלה בהמשך לאתר הקורס בMAMA. 

 

 פרטי התקשרות:

 assafmei@mta.ac.ilפרופ' אסף מידני 

   nurithas@mta.ac.ilד"ר נורית השמשוני יפה 

  a.krampf@mta.ac.ilד"ר אריה קרמפף 

 mayapi@012.net.il גב' מאיה פנחסי 

mailto:nurithas@mta.ac.il
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 מנהל ציבורי
 

  

 

 

 מסיל"ה
                       

 אביב יפו. -ידי עיריית תל -מסיל"ה הינו מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה, שהוקם על

  שונים. ופועל בתחומי רווחה אדם -כבניטים לממש את זכויותיהם עבודה ופלי -המרכז מסייע למהגרי

 :לסטודנטים המוצעיםתפקידים ה

הדרכת וליווי קבוצות, עבודה משותפת עם פעילים מהקהילה הזרה,   -עבודה קהילתית -
 פיתוח והפעלת תכניות.

 .הדרכת סיורים בנושא, סיוע בפנייה לקרנות ועוד -הסברה וגיוס משאבים -
 ריכוז פעילות ילדים ונוער.ריכוז פרויקט בריאות,  -פליטים -
 פרויקט ליווי המיועד לסייע לפונים בפגישותיהם עם הממסד הישראלי   ריכוז -קבלת פניות -

 תיאום, הפעלת מתנדבים ושיווק הפרויקט(.)

פיתוח מערך פעילויות לילדים ותכניות תרבות  -הפעלת ספרייה לקהילה הזרה -ספריית הגן -
 לתושבי השכונה.

 ליוזמות חדשות התואמות את צרכי המערכת.כמו כן, יש מקום 

 : כישורים נדרשים

  סבירה+ -אנגלית

 , טיגרינית, ספרדית, צרפתיתערבית -שפות נוספות

 יחסי אנוש טובים

 רצון ונכונות לסייע לקהילה הזרה

 תרבותית -רגישות רב

 הדרכה, הנחייה, כתיבה ועריכה. -התאם לתפקידים השוניםבכישורים 

 

 אביב-בתלת"א, ליד התחנה המרכזית החדשה  3כתובת: ראשל"צ 

 http://www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/Human/Foreign/Index.aspאתר הארגון: 
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 הקאמרי

שנה בין שבעה  , הוא אחד משני  התיאטרונים המובילים בישראל. הקאמרי מעלה כל7911 -אביב שנוסד ב-תיאטרון הקאמרי, התיאטרון העירוני של תל
 ים ממיטב אמני הבמה בישראל והופעות מדי שנה. להקת שמונים שחקניות ושחקנ 7755-אביב וברחבי ישראל, כ -לתשעה מחזות חדשים המוצגים בפני כ

 סיגל כהן מנחה:

 אחראית קשרי התיאטרון עם חו"ל, סיוע בהפקת פסטיבל תיאטרון בינלאומי

 , ת"א33כתובת: ליאונרדו דה וינצ'י 

 www.cameri.co.ilאתר: 

 יו ידי שם מן הארץ ומחו"ל

, הוא אחד משני התיאטרונים 1444 -אביב שנוסד ב-תל התיאטרון הקאמרי, התיאטרון העירוני של

-שנה בין שבעה לתשעה מחזות חדשים המוצגים בפני כ המובילים בישראל. הקאמרי מעלה כל

 הופעות מדי שנה. 1133-ישראל, כ צופים בתל אביב וברחבי 633.333

השחקנים של התיאטרון מונה כשמונים  מחזות. להקת 533-עד היום העלה הקאמרי על בימותיו כ

שם מן הארץ -ייידועעל ידי במאים  מבוימות שחקניות ושחקנים ממיטב אמני הבמה בישראל והצגותיו

  .ישראל על תרומתם לאמנות התיאטרון בארץ בפרס ומחו"ל. חמישה משחקני התיאטרון זכו

החדש והמשוכלל, הממוקם במתחם האמנויות של תל  עבר הקאמרי למשכנו 2333בתחילת שנת 

 נעם סמל ה אביב.-אביב, סמוך לבית האופרה הישראלית, הספרייה העירונית ומוזיאון תל

  חיפה, ולאחר מכן תרבות בארה"

 :התפקיד המוצע

         כפיפות  -קשרי התיאטרון עם חו"ל, סיוע בהפקת פסטיבל תיאטרון בינלאומי   - קשרי חוץ

 סיגל כהןל

 

 : כישורים נדרשים  

 ברמה טובה  אנגלית

 יחסי אנוש טובים

 יכולת ביטוי בכתב ובע"פ

 יכולת עבודה עצמאית

  

http://www.cameri.co.il/
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 החברה לפיתוח יפו העתיקה 
 אייל מאירוביץ  המנחה:

   מרכז תיירות יפו העתיקהמנהל 

 יפו העתיקה, 17סמטת מזל דגים כתובת: 

                                       www.oldjaffa.co.ilאתר:  

יפו במטרה -ידי ממשלת ישראל ועיריית תל אביב-על 1461 -הוקמה ב לפיתוח יפו העתיקההחברה 

 יפו )שכונה גם "השטח הגדול"(, מתחם שהווה חממה לפשע, זנות וסמים. -לשקם את אזור תל

ידי -יפו ומחצית על-ידי עיריית תל אביב-החברה נוסדה כחברה מעורבת: מחצית המניות מוחזקות על

מקרקעי ישראל והחברה הממשלתית לתיירות(. החברה הינה ישות משפטית עצמאית  )מנהל המדינה

שהגדירה  636במקביל להקמת החברה אושרה למתחם יפו העתיקה תב"ע . ומסווגת כחברה כלכלית

תה שיקום ושיחזור המבנים בעיר העתיקה יאותו כשמורה ארכיטקטונית והתפיסה שהנחתה אותה הי

והשתלבות בנוף וזאת מתוך כוונה למשוך אוכלוסייה חדשה ולהפוך את המתחם תוך שמירה על אופיים 

החברה  למרכז תיירות, בילוי ואמנות. עוד נקבע בתכנית כי הזכאים להתגורר במתחם הם אמנים בלבד.

בעלת זכויות במרבית הנכסים המצויים במתחם ושהועברו אליה מרשות הפיתוח, ובחכירה 

 ה היוונית אורתודוכסית. מהפטריארך הארמני והכנסיי

תקציבה השוטף של החברה בנוי על הכנסות עצמאיות והיא אינה מקבלת תוספות והשלמות מבעלי 

המניות. היות ואחת ממטרותיה העיקריות של החברה היא ניהול אתר היסטורי ותיירותי אין היא רואה 

להשבחת האתר תוך  שמירת  את גודל הרווח התפעולי כמטרה עיקרית ומעדיפה לייעד את מרב הרווח

 ם והפקה של אירועי תרבות ואמנות.יחודו וסגנונו וייזו

  התפקידים/הפרויקטים המוצעים

התפקיד המוצע הוא להשתלב בצוות התיירות ולטפל באחד הפרויקטים בתחומים הבאים: שיווק, 
 תר האינטרנט, ניוזלטר ופייסבוק. תפעול א פרסום ויחסי ציבור,

  ת מיוחדותודרישוכישורים 

 יוזמה, יכולת ארגונית, תפיסה מערכתית ואסטרטגית.

שבוע, אלא יתבצע שעות ההתמחות ביום אחד ב 6אין התחייבות לביצוע  -* גמישות בשעות העבודה
 תיאום עם המנחה.

 

http://www.oldjaffa.co.il/Default.asp
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 המישלמה ליפו
 

 אחמד בלכטהמנחה: 

 מנהל אגף מיזמים ציבוריים והקהילה הערבית

 , יפו )בנין טלאל(246יפת 

 .88, 83 -; אגד 46, 13 -קווי אוטובוס: דן 

 

יפו, הוא הכריז על מתן עדיפות מיוחדת -אביב-לראשות העיר תל רון חולדאימיד עם היבחרו של 

 שתפעל לשיקומה ופיתוחה של יפו. להקמת מסגרת ארגונית

 

 יפו, ביפו ולמען יפו.-אביב-של עיריית תל הוקמה המישלמה ליפו כזרועה הארוכה 1444במאי 

 

המובילה את שיקומה ופיתוחה של יפו, מנהלת, יוזמת,  המישלמה ליפו היא מסגרת ארגונית

ומיישמת אותן, מתאמת את הרשויות הממשלתיות והגורמים  מניעה, מקדמת, מכינה תכניות

 לקידום יפו. ותהעירוניים ומאגמת את כל הכוח

 

פרוייקטים  -ופיתוחה של יפו  המישלמה ליפו פועלת לקידומם של פרויקטים מרכזיים לשיקומה

 ממשלתיים, ציבוריים, עסקיים ועירוניים למען יפו פיזיים וחברתיים תוך גיוס כל הגורמים והכוחות:

 ושכונותיה.

 

 

 התפקידים המוצעים

 לא חייב סטודנט/ית דובר/ת אמהרית –. ריכוז וניהול פנים ארגוני של מוקד לקליטת עולי אתיופיה 1

עבודה עם התושבים, מול הממסד  –ו/או השתתפות בהפעלת המוקד לקליטת עולי אתיופיה     
  –והמערכות השונות 

 חייב סטודנט/ת דובר/ת אמהרית.    

 בורי.. סיוע בפרויקט איכות חיים וסדר צי2

 . ליווי פעילי שכונות ביפו.3

 חום הגברת תיירות ועסקים ביפו.  . פרויקטים בת4

 אוריינטציה חברתית וקהילתית, יוזמה, חריצות ויחסי אנוש טובים.:  כישורים נדרשים
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 יפו-חבר מועצת העיר תל אביב -דמאיו  –גל שרעבי 
 

 

 דמאיו -גל שרעבי   המנחה:

 חבר מועצת העיר ת"א יפו

 .  בעיר החינוכית הרווחה תיק את מחזיק

 , תל אביב.  64 גבירול –בניין העירייה, אבן 

 .1118, חדר 11קומה 

 

פרויקטים ומיזמים חינוכיים עם שותפים רבים ברחבי  273מתוקף תפקידי הנני אמון על למעלה מ
 מוסדות החינוך  הפורמלי והבלתי פורמלי בעיר , מלגות לאקדמאים  ועוד . 

 יל לשכתי עוסקת בהפקת פעילויות תרבות וקהילה בשכונות דרום העיר ויפו . במקב

 

 הדרישות לתפקיד המתמחה : 

 הכרות עם המסגרות וליווי פרויקטים .

 הערכה ובקרה וסקר שביעות רצון .

 עבודה מול פעילים קהילתיים  . ) מתנדבים ( 

 סיוע בהפקת אירועים בקהילה . 

 עבודה מול קבוצות סטודנטים המתנדבים בקהילה . 

 השתתפות בתהליכי קבלת החלטות לקראת כניסת פרויקטים חדשים לקהילה . 
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 יפו-ל אביבחברת מועצת העיר ת  - אופירה יוחנן וולק 
 

 

 אופירה יוחנן וולק  המנחה:

 חברת מועצת העיר ת"א יפו

 אחראית על בריאות הציבור וטיפות החלב.יו"ר הועדה לקידום מעמד הילד, 

 חברה בוועדות : הנהלה, כספים, ספורט, ביקורת.

 , תל אביב.  64 גבירול –בניין העירייה, אבן 

 1124, חדר 11קומה 

 תחומי פעילות :

לילדי הקהילה האתיופית ביפו ד'. התכנית עובדת   "רשת החונכות החברתית"הרחבת תכנית  .1

בדרום העיר ויפו, המדריכים והמדריכות מהווים מבוגר משמעותי עבור ילדות וילדים במצוקה בבתי 

 ספר יסודיים, ומחוללים שינוי אמיתי בחייהם מבחינה חברתית ולימודית כאחד. 

מרכזים לגיל הרך בתוך  4יר, הקמת שיפור וייעול השירות בטיפות החלב ברחבי הע - טיפות חלב .2

טיפות חלב קיימות  ברחבי העיר בהן יוענקו שירותים נוספים כגון סדנאות עיסוי תינוקות, קורס 

 החייאת תינוקות, סדנאות תזונה ועוד.

מדריכים לעבודת רחוב בלילה עם נוער  8הקמת סיירת "אכפת בלילה", הכנסת  - "אכפת בלילה" .3

 וללת התערבויות מניעה וטיפול בקרב בני הנוער.ברחבי יפו . התכנית כ

במסגרת חיפוש אלטרנטיבות לנוער בשעות הלילה , והפחתת הפרעות רעש  - לגן –תכנית בא  .4

יחל פיילוט עבור הנוער באזור,   אוגוסט -יולי בחודשים  ואלימות בגינות הסמוכות לבתי תושבים,

 בפארק מנחם בגין )פארק דרום(.

ן" הינו יצירת סוג של פינת "זולה", אטרקטיבית, עם נוכחות של מבוגר )הורים לג-הרעיון של "בא

 מס' אטרקציות כגון : מתנדבים מסיירות הורים ערים( ובה 

  כוורת לטעינת פלאפונים, חיבור למערכת הגברה, ושולחנות פינג פונג קבועים בגבעה הוספו

 קרנת סרט אחת לחודש ועוד.כמו כן יהיה כיבוד קל, שש בש, משחקי קופסא, פופים, ה

 הפרויקטים המוצעים:

סיוע למיפוי וריכוז הקשר עם תושבים דרך הרשתות החברתיות בנוגע לטיפות חלב  .7

 ולנושאים הקשורים לצרכי הורים לילדות ולילדים בעיר.

מיפוי ומציאת חומר בארץ ובעולם על מתן אלטרנטיבות לנוער בשטחים ציבוריים/ מתקנים  .1

 עירוניים.

 : נדרשיםהכישורים ה

יוזמה, מעוף, יצירתיות, שליטה בנבכי הרשתות החברתיות, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ, יכולת עבודה 

 עצמאית, היכרות עם נושאים חברתיים ו/או  חינוך .
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 מנכ"ל עזרה ובצרון -אלי גינזברג  
 

           

 אלי גינזברגהמנחה:    

 מנכ"ל עזרה ובצרון

 . תל אביב ,4רחוב המסגר  ,4בית אמפא, קומה 

 עזרה וביצרון:

 כוונת רווחופועל ללא  1437יפו, נוסדה בשנת -אביב-בת של עיריית תל-עזרה ובצרון היא חברה

החברה מרכזת תחת קורת גג אחת את כל תחומי הבנייה ועוסקת בייזום, בתכנון ובבנייה של פרויקטים 

לבינוי ציבורי ולרווחת תושבי העיר, בהם גני ילדים, בתי ספר, אולמות ספורט, מבני תרבות ומרכזים 

 אביבי ומותאמים לצורכי התושבים.-קהילתיים, המשתלבים באורח החיים התל

לצד ביותה הזרוע הביצועית של העירייה בתחום הבינוי הציבורי כאמור, מובילה עזרה ובצרון את תחום 

, פרויקטים של שימור 38בינוי, תמ"א -אביב ומקדמת תכניות של פינוי-ההתחדשות העירונית בתל

 של העיר.מבנים, שיפוצי חזיתות ודיור בר השגה. כל זאת, תוך שמירה על המרקם העירוני הייחודי 

כחברה עירונית, אנו מקיימים קשר ישיר ורציף עם מוסדות הרישוי והתכנון העירוניים, בכך מתאפשר 

לנו לקדם במקצועיות וביעילות את הפרויקטים ולספק לתושב את מכלול השירותים הרלוונטיים ללא 

 טרחה ומאמץ מצדו.

אנו פועלים כאשר טובתם ומטרותיהם מתוקף היותנו חברה עירונית, לקוחותינו הם תשבי העיר, לכן 

 בראש סדר העדיפויות, משתפים אותם בכלל ההחלטות ודואגים כי טובתם תושג ותישמר באופן מיטבי.

אחת ממטרותיה העיקריות של עזרה ובצרון, כפי שהוגדרה בתזכיר ההתאגדות של החברה בשנת 

ישראל דירות מרווחות, יפות  , היא "להתקין עבור השכבות העניות של הישוב היהודי בארץ1424

 לבריות וזולות ולהספיק להן דירות בנות גודל מקסימלי במחיר מינימלי".

מטרה זו עמדה ועודנה עומדת לנגד עינינו, ואנו ממשיכים לפעול ליישומה תוך הצבת התושב וצרכיו 

 השירות הגבוהים והמחמירים ביותר.במרכז, לצד הקפדה על תקני הבנייה ו

  :מוצעיםרויקטים הפ

עוזר אדמיניסטרטיבי בקידום פרויקטים עירוניים בתחומי בנייה והתחדשות עירונית בכפיפות למנכ"ל 

 החברה.

  :הכישורים הנדרשים

יוזמה, מעוף, יצירתיות, יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ, יכולת עבודה עצמאי ועבודה בצוות, היכרות 

 חינוך ו/או היכרות עם מערכות ציבוריות.עם נושאים סביבתיים ו/או חברתיים ו/או  
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 התחדשות עירונית סמנכ"לית -נעמה בן זאב  
 

 

           

 נעמה בן זאב   המנחה:  

 התחדשות עירוניתסמנכ"לית 

 . תל אביב ,4רחוב המסגר  ,4בית אמפא, קומה 

 

  :רויקטים המוצעיםפ

עוזר אדמיניסטרטיבי בקידום פרויקטים עירוניים בתחומי בנייה והתחדשות עירונית בכפיפות 

 החברה. יתמנכ"לסל

  :הכישורים הנדרשים

יוזמה, מעוף, יצירתיות, יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ, יכולת עבודה עצמאי ועבודה בצוות, היכרות 

 חברתיים ו/או  חינוך ו/או היכרות עם מערכות ציבוריות. עם נושאים סביבתיים ו/או
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 יפו-תל אביב סגנית ראש העירייה  -מיטל להבי  

           

 מיטל להביהמנחה:     

 , סגנית ראש העיריהיחד-סיעת מרצ , יו"ר תל אביב יפו חברת מועצת העיר

 התחבורה בעיר.מחזיקת תיק 

 , תל אביב.  64גבירול  –ניין העירייה, אבן ב

 .1124, חדר 11קומה 

 http://www.meitallehavi.com אתר:

  :הפרויקטים המוצעים

 יותר מהמפורטים מטה, בהתאם לכישורי המועמד()אחד או  * 

 4-שכונות, ב 72בעיר תל אביב יפו   - אזרחית של תושבים בעירפעילות עם  הקשרריכוז למיפוי וסיוע 

יפו, שמיטל היתה ממייסדיו בשנת -רובעים. חלק מהפעילות האזרחית מרוכז בפורום הירוק של ת"א

הוק לנוכח -. מעבר לכך מתקיימות פעילויות באמצעות ועדי ההורים בבתי הספר, התארגנויות אד1444

מרכזיות. לתאום  בעיות נקודתיות וכיוב'. מבוקש רכז לקשר עם תושבים. למיפוי סוגיות אזרחיות

 מפגשים עם קבוצות עניין )רצוי גם לווי והשתתפות במפגשים ככל הניתן( בנושאים שונים שעל הפרק. 

אגף בת"ש )בינוי ותשתיות( הינו הזרוע הביצועית של עבודות   – שיתוף ציבור בביצוע עבודות תשתית 

)שיפור פני העיר( הינו זרוע התשתית בעיר )ביצוע כבישים, מדרכות, רחובות, טיילת( אגף שפ"ע 

הביצוע של הפארקים, הגינות, השדרות וחוף הים. במסגרת הועדות בת"ש ושפ"ע שמיטל הינה היו"ר 

להעמיק את תהליכי שיתוף הציבור בכל הקשור לביצוע העבודות בעיר.  2312שלהם, נקבע יעד לשנת 

ים לקדם שיתוף / ידוע בביצוע.  במקום שניתן לקדם שיתוף ציבור החל משלב התכנון ובמקומות אחר

מאגפי בת"ש ושפ"ע וימפה  2315 – 2312הסטודנט יקבל את כל תוכניות העבודה הצפויות לשנת 

בפרויקטים השונים את הגורמים בעלי עניין שעימם יש לנהל תהליך שת"צ. תוכנית העבודה לשת"צ 

כך המתמחה יארגן את העבודה תקבע ותבוצע ע"י גורמי המקצוע בעירייה על פי המיפוי. נוסף על 

 המוצעת לכלל מצגת שתובא לידיעת ולאישור חברי ועדות בת"ש ושפ"ע. 

יפו, כעיר המזמינה משפחות -במטרה להעצים את החינוך מלידה בתל אביב  –חינוך לגיל הרך 

ליים אמשאבי חינוך המאגד אנשי חינוך, גורמים מוניציפ פורוםלהתגורר בה, ובכלל זה: ניהול 

שלתיים, נציגי גנים פרטיים, ציבוריים ומעין ציבוריים וכו'. קידום חקיקה, מדיניות המעודדת פיתוח וממ

המתמחה יתבקש ללוות ולסייע  תשתיות והגדלת היצע מסגרות לגיל הרך, סביבה לימודית ירוקה וכיו"ב.

דים ו/או חינוך לעבודת הועדה למעמד הילד ולקדם בשיתוף עם ס. רה"ע פרויקט מרכזי אחד  )עיר ליל

סביבתי( אשר יועלה במהלך ההתמחות כנושא מרכזי לדיון בועדה למעמד הילד. המתמחה יתבקש 

בנוסף לעקוב אחרי הדיונים המתקיימים בועדה למעמד הילד בכנסת )באמצעות אינטרנט( ולזהות 

 נושאים מרכזים שעל מיטל להשתתף בהם ו/או לגבש מסמכי עמדה ביחס אליהם.

 : נדרשיםהכישורים ה

היכרות יכולת עבודה עצמאי ועבודה בצוות, יוזמה, מעוף, יצירתיות, יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ, 

 היכרות עם מערכות ציבוריות.ו/או חברתיים ו/או  חינוך ו/או  עם נושאים סביבתיים

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/803/368.html
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 אביב יפו -תל, יהראש העירנית סג – מהרטה ברוך רון
 

 

        

 רוןמהרטה ברוך המנחה:  

 יפו-תל אביבסגנית רה"ע 

 תחום רווחה ושירותים חברתיים.

 סיעת מרצ

 תל אביב יפו 64אבן גבירול ניין העירייה, ב

 

 : הפרויקטים המוצעים

 בכפיפות לסגנית ראש העיר, רווחה ושירותים חברתייםעוזר/ת אדמיניסטרטיבי בנושאי 

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   
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 אביב יפו-מנהל רשות התאגידים, עיריית תל –אבי קטקו 
 

            

 

 אבי קטקו   : המנחה

 מנהל רשות התאגידים

 תל אביב יפו 64אבן גבירול ניין העירייה, ב

 

 : הפרויקטים המוצעים

האפשרות לייצור סינרגיה בין התאגידים העירוניים. לצורך כך, עוזר אדמיניסטרטיבי /מחקרי לבחינת 

נדרשת עבודת מחקר בספרות ו/או בפרקטיקה לגבי קיומו של מודל תיאורטי שכזה בעולם, ו/או איתור 

 מאמרים המתארים ניסיון לייצר סינרגיה שכזו.

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות לית לצורך קריאת מאמרים ואיתור חומר מקצועי, שליטה בשפה האנג

 יצירתיות , יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ , היכרות עם מערכות ציבוריות   
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 יפו-עוזר ראש עיריית תל אביב –ג' אאיתי סר
 

 

 

 ג'אאיתי סר המנחה: 

 יפו-עוזר ראש עיריית תל אביב

 תל אביב יפו ,64אבן גבירול ניין העירייה, ב

 

 : הפרויקטים המוצעים

 התמחות בלשכת ראש העיריה כפרוייקטור/ עוזר בלשכה.

 

 : נדרשיםהכישורים ה

ידע במערכות שלטון מקומי, מוטיבציה לעבודה בשעות לא שגרתיות, נכונות ללמוד ולהתנסות במגוון 

 הפעילויות במסגרת פעילות המועצה ולשכת ראש העיריה.
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 יפו-חבר מועצת עיריית תל אביב - איתי פנקס
                                

 

 איתי פנקסהמנחה:  

 יפו-חבר מועצת עיריית תל אביב

ראש ועדת המכרזים של העירייה ומחזיק תיק התפעול, תברואה, חופים ופיקוח עירוני. -שמש יושבמ

 אגודת הלהט"ב בישראל בעבר כיהן כיו"ר

 סיעת מר"צ

 , תל אביב. 64גבירול  –ניין העירייה, אבן ב

 

 : הפרויקטים המוצעים

 עירונית בכפיפות לחבר המועצהעוזר אדמיניסטרטיבי בנושאי חקיקה 

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91
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  שוויון מגדריראש העירייה ליועצת  -רות סופר 

 

 רות סופרהמנחה: 

 יפו-אביבעיריית תל ,  שוויון מגדריראש העירייה ליועצת 

 , תל אביב. 64גבירול  –ניין העירייה, אבן ב

 בנושא מגדריפו -אביב-העיר תלחזון 

 .מדיניות שוויונית, מגדרית  ודמוקרטית  בניהול העיר 

 ייצוג שווה לנשים ולגברים והמתנהל בשקיפות מלאה למען כל מרכיבי האוכלוסייה 

 עיר המספקת מענים דיפרנציאלים לנשים וגברים 

 תחומי הפעילות

  בעיר במסגרת עיר חכמהרתימת הטכנולוגיה העירונית לצמצום פערי מגדר 
 תכנית לשוויון מגדרי בבתי הספר 
 פיתוח שיטות להשגת תקציב מגדרי מוטמע במינהל הכספים 
 עידוד והרחבת מנהיגות ומעורבות אזרחית לקידום שוויון מגדרי ודמוקרטי בעיר 
 שנתיים בנושא עיר שווה בחינוך, תכנון, ייצוג, הורות , תעסוקה ועוד. כנסים 
 שות עם חברי כנסתופגי בדיונים בוועדות הכנסתשתתפות ה 
 מרכזי העצמה נשית בשכונות העיר 
 ארוך טווח לבחינת המאמץ העירוני לצמצום פערי מגדר                                                                               מחקר רב שנתי אקדמי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 כדוגמת מרכז השלטון  עם ארגונים ציבוריים, חברתיים ומקצועיים, מארג של שיתופי פעולה

המקומי, עמותת כ"ן, איגוד היועצות למעמד האישה, שדולת הנשים, הפורום המוניציפאלי של 
 הארגונים החברתיים בישראל, ועוד.

 משרד היועצת לשוויון מגדרי
מיד עם חקיקת "חוק היועצות" המחייב כל רשות מקומית למנות יועצת  2333משרד הוקם בשנת ה

 למעד האשה לראש העירייה.
המשרד, בראשותי, פועל בדרכים שהוצגו מעלה, ליצירת "עיר שווה" בכל המובנים לתושבות ותושבי 

 העיר ולבאים בשעריה.
 הצלחות רבות בהטמעת ההתנהלות המגדרית ברוב המחלקות העירוניות ובקהילה.עד כה יש לנו 

אנו מנהלים קשרי חוץ בין לאומיים עם ערים בעולם תוך יצירת שתפי"ם פורצי דרך וכן קשרים עם 
 העולם האקדמי.

 נשמח לקבל מתמחה אשר תקבל ממני הדרכה ישירה וקבועה לאורך שנת ההתמחות.

 תיאור תפקיד
 איסוף מאמרים ומחקרים שנעשו בערים ברחבי העולם בנושא שוויון מגדרי מוניציפלי.

 עיבוד החומרים, עריכתם וכתיבתם במסגרת מסמכים וניירות עמדה של משרד היועצת  
 השתתפות בישיבות עבודה הקשורות לפיתוח נושא המגדר המוניציפלי.

 כישורים נדרשים:

  .בעלת יכולת לעבוד באופן יסודי ןמעמיק. ממוקדת מטרה. יזמת באופייה 

 מעולה, ידיעת אנגלית ברמה גבוההיכולת כתיבה 

 תודעה פמיניסטית  בעלת 

והיכרות טובה עם רשתות חברתיותיכולת לבצע מחקר אינטרנטי , 
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 ראשל"צ  ייתעירש סגן רא -רז קינסטליך 
 

        

 רז קינסטליך המנחה:  

 סגן ראש העיר, ראשל"צ 

 הסביבה איכות תיק מחזיק

 סיעת הירוקים+הצעירים

 ראשל"צ  23הכרמל רחוב ניין העירייה, ב

 

 : הפרויקטים המוצעים

 העירעוזר אדמיניסטרטיבי בקידום פרויקטים עירוניים בתחומי איכות הסביבה בכפיפות לסגן ראש 

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   

 

 

 

 

 

 

https://he-il.facebook.com/401687276639883/photos/a.401689176639693.1073741825.401687276639883/401689183306359/?type=1&source=11
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 "חברי מועצת העיר חולון מסיעת "צעירים
 

 המנחים:

 מורן ישראל 

ועדת הכספים וחבר חבר מועצת העיר חולון, יו"ר תנועת "צעירים", יו"ר ועדת הקליטה, חבר 

 ועדת החינוך

הצ"ע והסוכנות  -חבר הוועד הפועל הציוני והאסיפה הכללית של קק"ל, חבר ועדות הכספים 

 היהודית

 .אביב-בתכנית למנהיגות ציבורית ופוליטית מאוניברסיטת תל –בעל תואר שני במדע המדינה 

 

 

 איתי זילבר

דובר תנועת "צעירים", חבר ועדת המשנה  חבר מועצת העיר חולון, מנהל תכניות בגלי צה"ל,

 לתכנון ובנייה וחבר ועדת המכרזים

אביב ובסיומו של תואר שני במנהל עסקים -בעל תואר ראשון במדע המדינה מאוניברסיטת תל

 אילן.-מאוניברסיטת בר

 

 

 דרושים שני סטודנטים מובילים, בעלי ראש גדול, בעלי יוזמה, סקרנות ורצון לשנות את העולם!

 עבודה ישירה מול חברי המועצה, תוך נגיעה בתחומי ההתמחות השונים

 , חולון )חלק מההתמחות לא מצריכה הגעה(58בניין עיריית חולון, רח' חיים ויצמן  מקום ההתמחות:

 תחומי ההתמחות:

היכרות לעומק עם עולם השלטון המקומי, הכלים של חברי המועצה,  – התחום הפרלמנטרי .1

 ר, שאילתות, הכנה לישיבות, ניהול ישיבות ועדה ועוד.ניסוח הצעות לסד

היכרות עם עולם התקשורת, המדיה החברתית והעיתונות, קשר עם  – התחום התקשורתי .2

 עיתונאים, תוכן, ניסוח הודעות לעיתונות ועוד.

 ייזום מפגשי קהילה, ניהול הקשר, חוגי בית ועוד. – קשר עם הציבור .3

עמדה, חיפוש במאגרי מידע, בחינה השוואתית לערים  כתיבת ניירות – התחום המחקרי .1

 .אחרות, מציאת פתרונות יצירתיים ועוד
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 ראשל"צ   ייתעירסגן ראש  -רו"ח יוסי חממי 
 

        

 רו"ח יוסי חממי  המנחה:   

 סגן ראש העיר, ראשל"צ 

 הליכוד סיעת 

 ראשל"צ  23הכרמל רחוב ניין העירייה, ב

 

 : הפרויקטים המוצעים

 עוזר אדמיניסטרטיבי בקידום פרויקטים עירוניים בכפיפות לסגן ראש העיר

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   
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 גן-מועצת העיר רמת -חבר סיעת לב, הצעירים  -רועי ברזילי עו"ד 
 

 

 

 רועי ברזיליעו"ד המנחה:   

 גן-מועצת העיר רמת  -חבר סיעת לב, הצעירים 

 חבר האופוזיציה 

 גן -, רמת5כיכר רמב"ם בניין העירייה, 

 gan.muni.il-http://www.ramat אתר:

 : הפרויקטים המוצעים

איסוף חומרים ממחלקות שונות בעיריית ר"ג בנושאים המטופלים על ידי חבר המועצה כגון, נוער 

 . מועצת העירוצעירים ועריכת מחקר השוואתי בנושאים אלו, כתיבת תוכניות והצעות לסדר היום של 

 כל השלבים עד לביצוע.  –תחקיר על שאילתות של חברי אופוזיציה, גיבוש הצעות חוק 

 עריכת חומר עיתונאי וכתיבת הודעות לתקשורת. 

 עדכון חומרים לאתר האינטרנט, כולל עבודה עם ניוזלטר, פייסבוק וטוייטר.

כמו  .טיפול בעניינים השוטפים הקשורים בתפקודו של חבר מועצה )טיפול פרטני, סיוע לתושבים וכו'(

 . ם ורווחתםטיפול בענייניים הקשורים לנוער וצעירים לרבות סטודנטי ,כן

  הכישורים הנדרשים

על הסטודנט להיות אדם יצירתי ויוזם, בעל ניסיון בעבודה עם מערכות בירוקרטיות, אדם הנכון ללמוד 

דרושה הבנה בתחום הנוער והכרות עם החינוך הבלתי פורמאלי. ביקורתי ובעל סובלנות להקשיב, 

רצון להעמיק ולחקור.  רצוי תושב/ת  נדרשת הבנה בתחום התקשורת הכתובה ויכולת ביטוי וניסוח

 רמת גן לגברים ונשים כאחד. 

 

 

 

http://www.ramat-gan.muni.il/
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  מרכז צעירים פ"ת  -ייעוץ, הכוון והעצמה אישית  –החממה 
 

 עדי בגןמנחה: 

 אחראית תחום תעסוקה ב"החממה" 

 תקוה-רח' ועד ארבע ארצות, מתחם הספורטק, סירקין פתח

 http://www.hamama.org.ilאתר: 

 
נייעץ  בשבילכם. נכוון, של קבלת החלטות,אנחנו כאן ונמצאים בצומת 18-35אם אתם צעירים בגילאי 

מעניקה לכם הצעירים  החממה תחומים: השכלה,תעסוקה,פיתוח והעצמה אישית.ונסייע במגוון 

 .מקום בו תוכלו לבחון, לגלות לתרום ולהתפתח

 :הפרויקטים המוצעים

 קהילתיים הבאים: -השתתפות וליווי של אחד מהפרויקטים החברתיים .1

  הכוללת עבודה ברמה המקצועית של הפוליטיקה המוניציפאלית בפ"ת  -פורום צעיר ופעיל

 השתתפות בישיבות מועצה, סיוע בהכנת תוכניות מתאר ועוד.

 .בניית קהילה צעירה של קיבוץ עירוני בפ"ת 

 .מנהיגות צעירה בקרב עולים דוברי רוסית, אמהרית 

אבחון דרך המחשב, הפעלת רשתות   -ליין של מרכז הצעירים -.  מתן מענה ממוחשב או2

 פייסבוק וניוזלטר.

תן מידע, עדכון מידע מ -סנטר[ של מרכז הצעירים-מערך מענה טלפוני ]קול .  בניית והפעלת3

 עובדים. וניהול צוות

 . תרבות ופנאי לצעירים.4

 :הכישורים הנדרשים

 חברתית וקהילתית. האוריינטצי .1

 בוגרי תנועות נוער, בעלי רקע הדרכתי ו/או חינוכי. .2

 יוזמה וחריצות. .3

 כושר ארגון ושיווק. .4

 

http://www.hamama.org.il/


25 
 

 

 עמתסגנית יו"ר נ –לי ביטי רעו"ד או
 

 מנחה: עו"ד אורלי ביטי

 

 ירלדו קיום ולדור הצע סגנית יו"ר נעמת

 אביב  -, תל43רח' ארלוזורוב 

 http://www.naamat.org.ilאתר הארגון: 

 

נעמת, תנועת הנשים הגדולה בישראל, היא מלכ"ר, שמטרותיו לקדם את מעמד האישה בישראל, 

ולהביא לשינוי המדיניות החברתית לקראת השגת שוויון בין המינים במשפחה, בעבודה, בחברה 

   ובכלכלה.

"מועצת הפועלות", תחת השם  1421 בשנת  , נוסדהההסתדרות תנועת הנשים חברות נעמת,

ידי חלוצות העלייה השנייה והשלישית, אשר בער בהן הצורך להתארגן, משום שלא זכו להכרה  על

  אף היותן שותפות מלאות בעבודה. ולייצוג במוסדות הקיימים, והן קופחו על

ועלות" מערכת חינוכית לתמיכה באם העובדת ובילדיה, מראשית הקמתה הפעילה "מועצת הפ

שהציב לעצמו  "ארגון אימהות עובדות"נפרדת בשם  הקימה יחידה 0391-שהלכה והתרחבה, וב

אוחדו כל הפונקציות למערכת אחת תחת  0391 -ב .שלא עבדו מחוץ למשק ביתן כמטרה לארגן נשים

)נשים עובדות ומתנדבות(. נעמת היא תנועת שטח פוליטית רב מפלגתית, שבראשה  "נעמת"השם 

שנים. כל חברות ההסתדרות הן חברות בנעמת, ומקיימות  5-עומדת יו"ר התנועה, שנבחרת אחת ל

 -מדן ועד אילת  -שנים בחירות לראשות התנועה ולמוסדותיה. נעמת פרושה בכל הארץ  5מידי 

 ראש כל מרחב עומדת יושבת ראש נבחרת.מרחבים. ב 33באמצעות 

למדינת ישראל הוחלט להעניק את פרס ישראל לתנועת נעמת, בשיתוף עם ארגוני  11 -בשנת ה

 .חדת לחברה הישראליתו ואמונה, על תרומתם המיו"הנשים ויצ

  

 

http://naamat.org.il/about.php?cat=180
http://naamat.org.il/about.php?cat=180
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJPp2ZTO-MYCFSpZ2wod8-kLgw&url=http://www.kan-naim.co.il/artical.asp?id%3D16958&ei=cLm0VZPxJKqy7Qbz06-YCA&bvm=bv.98717601,d.ZGU&psig=AFQjCNEoDssvtnX67vfLS2ZKTUXaZGgY0g&ust=1437993711621195
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 תחומי פעילות על קצה המזלג

משפטיים עקרוניים ועתירות לבג"ץ, מאבקים : מאבקים ציבוריים, יוזמות חקיקה, במישור הציבורי

 ייצוג במסגרות ציבוריות. , מחקרים וסקרים

לשכות משפטיות ומרכזי זכויות  :נעמת מציעה מגוון שירותים לאישה ולמשפחה :במישור הפרט

-רשת החינוך התיכוני, רשת מעונות יום לגיל הרך, מרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, האישה

 ועוד. להכשרה מקצועית לנשים קורסים,  רן מלגות לסטודנטיותק ,טכנולוגי

 תפקידים/פרויקטים המוצעים לסטודנט/ית המתמחה:

, בעידוד נשים ערביות קיום והרב תרבויות-במסגרת העבודה יוזם האגף פרויקטים בתחום הדו

הפרויקטים מלווים בעבודה ובהכשרות החל  להצטרף לשוק העבודה וכן בפיתוח מנהיגות צעירה.

מקורסי העצמה, דרך קורסי מנהיגות, אירועים וכן תכניות לפיתוח ולשימור ציבור המשתתפות בכל 

 אחת מהתכניות כפעילה בנעמת.

 : הכישורים הנדרשים

יש לנו הנכונות לפגוש את היכולות ואת תחומי העניין של המתמחה/ות וללמד תחומים נוספים 

טיקות נוספות, אך כנות בקשר לניסיון, יכולות ותחומי עניין, בצד רמת מחויבות גבוהה לעבודה, ופרק

נכונות ללמוד ואף להיות עצמאיות בעבודה בשלבים מתקדמים יותר, הן הכרחיות על מנת להפיק את 

 המיטב מהמפגש איתנו.

סקרנות,  –לבוא לא מנוסה חשוב לזכור: זאת התמחות ! טעויות הן הכרחיות כדי ללמוד, ולגיטימי 

 כנות וראש פתוח בצד עבודה יפיקו עבור שני הצדדים המיטב מהמפגש.

 –מבחינת היכולות ניתן להעסיק סטודנטיות ממגוון התעניינויות שונות החל מעבודות משרדיות )חיוני 

ט( גם אם את פורצת הדרך הבאה בתחום(, דרך עבודות חקר הדורשות עצמאות )אך לא רק באינטרנ

 וגם בעבודה ארגונית )דהיינו ארגון והנעת  אנשים ואירועים שונים כאמור לעיל(

 

היחידה מנהלת תכנית מנהיגות צעירה, המותנה בראיון אישי.  מצופה מהמתמחה/ות להשתתף 

בקורס לא כחלק משעות ההתמחות , אך כמובן, ללא שכר לימוד הנדרש מהמשתתפות האחרות.  

כדי להבין וליטול חלק בעבודת האגף העיקרית.  הרווח שלכן: קורס ההשתתפות היא חיונית 

 מנהיגותיים שיש בכל אחת מאיתנו. מנהיגות ממש טוב שיאפשר לכן לפתח כישורים

 

 

 

 

http://naamat.org.il/counseling.php?cat=67
http://naamat.org.il/counseling.php?cat=67
http://naamat.org.il/counseling.php?cat=67
http://naamat.org.il/violence.php?cat=32
http://naamat.org.il/violence.php?cat=32
http://naamat.org.il/schools.php?cat=50
http://naamat.org.il/schools.php?cat=50
http://naamat.org.il/schools.php?cat=52
http://naamat.org.il/schools.php?cat=52
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לקידום מעמד רמת גן יועצת ראש העיר  –ד"ר עמליה חרוש 
 האישה 

 

        

 ד"ר עמליה חרוש המנחה:  

 מעמד האישהלקידום רמת גן יועצת ראש העיר 

 מנהלת בית יד לבנים רמת גן

 : הפרויקטים המוצעים

לקידום מעמד רמת גן יועצת ראש העיר לעוזר אדמיניסטרטיבי בנושאים מוניציפליים בכפיפות 

 האישה

 בית יד לבנים רמת גןבמסגרת הפעילות ב יעוזר אדמיניסטרטיב

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   
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 חברת מועצת עיריית רחובות –ד"ר רוני באום 
  

 

 

 ד"ר רוני באוםהמנחה:   

 חברת מועצת עיריית רחובות

 לתרבות צ"ראשל העירונית בחברה ויועצת ומרצה וקהילה מיוחדות אוכלוסיות וותיקים תיק מחזיקת

 מ"בע ונופש ספורט

 לב עם עבודה סיעת

 , רחובות2רחוב ביל"ו ניין העירייה, ב

 

 : הפרויקטים המוצעים

 עוזר אדמיניסטרטיבי בנושאים מוניציפליים בכפיפות לחברת מועצת העיר רחובות 

 בחברה העירונית ראשל"צ לתרבות ספורט ונופש בע"מ יעוזר אדמיניסטרטיב

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   

 

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICM39LticgCFYY2GgodNc0ELw&url=http://www.be106.net/news_inner.php?city%3D233%26id%3D7036&psig=AFQjCNE9kFDqj_DVZn-N7fwcCswTVtO96Q&ust=1442984325181443
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 רחובות יתסגן ראש עירי -עו"ד מתן דיל 
 

        

 עו"ד מתן דילהמנחה:   

 סגן ראש העיר, רחובות 

 עירונית ולוגיסטיקה פרויקטים תיק ומחזיק ובניה לתכנון המשנה ועדת ר"יו מ"מ

 "רחובותי"סיעת 

 , רחובות2רחוב ביל"ו ניין העירייה, ב

 

 : הפרויקטים המוצעים

ריכוז והגשת "קולות קוראים" לקרנות ומשרדי עוזר אדמיניסטרטיבי בקידום פרויקטים עירוניים וב

 , בכפיפות לסגן ראש העירממשלה

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lawyerinfo.co.il/lawyer/56689-%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%9C&ei=iPOHVcmhGYL9ULnQgrAJ&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNEnGBZSZeMytRvViBCQfZ_rhS7-Rg&ust=1435059400945302
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 חולון סגן ראש עיריית -עו"ד רועי כהן 
 

 

        

 

 

 המנחה:   עו"ד רועי כהן

 סגן ראש העיר, חולון 

 ישראל(ומנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג )במדינת 

 סיעת חולון הירוקה

 חולון, תל אביב

 

 : הפרויקטים המוצעים

 עוזר אדמיניסטרטיבי בנושאים מוניציפליים בכפיפות לסגן ראש העיר

 בארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג )במדינת ישראל(עוזר אדמיניסטרטיבי 

 

 : הכישורים הנדרשים 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   
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 מנהלת מחלקת בתי תרבות -גת  -תמר פראן
        

 גת-תמר פראןהמנחה: 

 בית התרבות ע"ש רייזל –מנהלת מחלקת בתי תרבות 

 , כפר סבא12 גאולה' רח

 

 : הפרויקטים המוצעים

 לגילאים שונים, של קורסים/הרצאות /טיולים/תערוכות  בית התרבות מציע מגוון 

 במהלך כל השנה אנחנו יוזמים פעילויות חדשות והפקות עירוניות בהתאם לצרכים.

 עשיר בפעילות יש חלק נכבד לשיווק ופרסום של האירועים והפעילויות השונות. כמקום

 הצלחת הבית תלויה במידה רבה בשיתופי הפעולה בין מרכזים נוספים בכפ"ס ומחוצה לה.

מרכזי תרבות כמרכזי פנאי הם העניין הרלוונטי היום . כולם עוסקים בתרבות ממרכזי  ניהול 

 וריתהציב  הבריאות ועד הספרייה

ולהרוויח חשיפה למוקדי פעילות  מתמחה יכול לתרום בכל אחד מתחומי הפעילות של הבית

 להמשך דרכו  רבים

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   
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                                 הקרן לפיתוח נתניה

 שלומי וורונרהמנחה: 

 מנכ"ל הקרן לפיתוח נתניה

 , נתניה 6רח' הצורן 

 

 –לחוק העמותות, התש"מ  61ונרשמה כעמותה )לפי סעיף  1484הקרן לפיתוח נתניה נוסדה בשנת 

(. מטרות העמותה הינם ליזום, לבצע, לנהל ולהחזיק בנתניה מפעלי תרבות, ספרות, חברה, 1483

 חינוך, בריאות, חינוך גופני, מדע, דת, צדקה וסעד, לעודד לסייע בתכנון בניה פיתוחה ואכלוסה של

נתניה. מקורות ההכנסה הינם מתרומות מהארץ ומחו"ל. הקרן מאושרת ע"י רשם העמותות בישראל 

לפקודת מס הכנסה. כמו כן, לקרן משרדים בארה"ב ובימים  46ולזכותה אישור ניהול תקין וכן סעיף 

 שוויץ, צרפת, קנדה ועוד.  –אלו בכוונתה להתרחב למדינות נוספות, וביניהם 

 

 :עיםהתפקידים המוצ

 .מעורבות בבניית הנהלים לקרן 

 מעורבות בבניית ה- Data Base  בניית מערכת שלמה של מאגר המידע. –והתורמים 

 

 .לווי הפרויקטים הגדולים מרמת הביצוע, התיאום ומעורבות הגורמים בעירייה 

 

 .כמו כן, יש מקום ליוזמות חדשות התואמות את צרכי המערכת 

 

 :כישורים נדרשים

 יתרון. –סבירה. שפות נוספות: צרפתית אנגלית 

 יחסי אנוש טובים

 רצון ונכונות למעורבות בפעילות הקרן
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 תקשורת   GROUP Gבחברת ובעלים מנכ"ל משותף  -גילי כהן  
 

 

 

 גילי כהןהמנחה: 

  תקשורת   GROUP Gבחברת ובעלים מנכ"ל משותף 

 2 קומה ת"א, החייל רמת 7הארד 

 

 : הפרויקטים המוצעים

 עוזר אדמיניסטרטיבי בקידום פרויקטים בתחומי הממשל והחברה בכפיפות לגילי כהן 

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   
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 ממשלי-חברת ייעוץ אסטרטגי רגולטורי -ת.א.ר.א  
 

 

 עובד יחזקאל  המנחה:

 יו"ר חברת ת.א.ר.א, מזכיר הממשלה לשעבר

 אביב יפו-, תל17, בניין עגול, קומה 1מרכז עזריאלי 

 

ממשלי המתמחה בליווי והעצמת תהליכים ארגוניים -הנה חברת ייעוץ אסטרטגי רגולטורית.א.ר.א. 

בגופים ציבוריים, מוסדות ללא כוונת רווח ועמותות, וחברות עסקיות תוך השבחת השיח הרגולטורי 

ממשלי והקניית כלים מקצועיים ללקוח. המפגש של ת.א.ר.א. עם לקוחותיה הוא במקום בו אנו מייצרים 

מעבר לתהליכים הארגוניים היומיומיים, החל מגיבוש חזון ואיתור אפיקי פעילות   יבה חדשה","חש

שיענו על הצרכים הציבוריים המשתנים, ועד ליצירת אסטרטגיית פעולה וליווי הצוות המוביל במהלך 

, ומייצג את ההתמקדות של Doing Well By Doing Goodהוצאתה לפועל. המוטו של החברה הוא 

.ר.א. בפעילות עסקית בעלת השפעה חיובית על תהליכים ציבוריים, חברתיים וסביבתיים בחברה ת.א

 הישראלית.

 

 : הפרויקטים המוצעים

מתמחה ועוזר בקידום פרויקטים בתחומי הממשל והחברה עבור לקוחות החברה, בכפיפות למנהל 

 תיקים בחברה  

 : הכישורים הנדרשים 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   
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 נציבות שירות המדינה
 

 

 עיינה אדלרהמנחה:  

 מנהלת מדיניות וקשרי חוץ

 

 . כללי0

)נש"מ( היא ארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך  נציבות שירות המדינה

הארגוני בשירות המדינה. נש"מ מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול 

 -ההון האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו ותקינות התנהלותו של שירות המדינה 

 http://www.csc.gov.il/Pages/HomePage.aspxפרטים באתר:  ו וכלל עובדיו.על ארגונו, יחידותי

  

 וניהול ידע  , מחקראגף תורה. התמחות ב2

 ייעוד האגף מתחלק לשלושה תחומים עיקריים:

מרכזיות בנושאי הליבה המקצועיים של פיתוח תורת ניהול סדורה ואבני דרך  - תורה ומדיניות 
חידוש ועדכון תורת ניהול ההון האנושי ותורת המבנים הארגוניים. יצירה וביסוס של , הנציבות

פיתוח תוך  קשר מתמשך בין הנציבות לגופי מחקר, אקדמיה, סקטור עסקי, מגזר שלישי
 .לטרליים עם ממשלות זרות וגופים בינלאומיים-קשרים בי

מידע עדכני למקבלי ההחלטות לגבי מצב קיים ומגמות של שינוי בניהול ההון מתן  -מחקר  
 מדיניות ולקביעת תכניות התערבות.מבוסס נתונים האנושי בשירות המדינה, כבסיס לתכנון 

קיום של מחקרים עצמאיים וביסוס גוף הידע המחקרי בנציבות כמדען ביצוע חקר ביצועים ו
 ראשי.

, נחה מקצועי לקידום ניהול הידע והלמידה ההדדית בשירות המדינהלהוות גוף מ -ניהול ידע  
יצירת רשתות שיתוף עמיתים , תמיכה בהטמעת מתודולוגיות הדרכה, טכנולוגיות ניהול ידע

 לרוחב משרדי הממשלה סביב עולמות תוכן.
 

 

 תורת הניהולבתחום התמחות  .א
יצירת ל פלטפורמה ההינצוות "עץ הדעת", תוכנית הדגל של הנציבות, ש ריכוז –תיאור ההתמחות 

  מדיניות בנושאי ההון האנושי.

. המדינה בשירות האנושי ההון לניהול הנוגעים הנושאים כללמטרת תכנית עץ הדעת להסדיר את 

נציגים  ליםהכול קביעת המדיניות נעשית על ידי צוותים מיוחדים הממונים על ידי נציב שירות המדינה,

. הצוותים פועלים על פי משירות המדינה, מעולם האקדמיה, מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי

הסטודנט/ית יהיה ליווי קבוע תפקידו של  .מתודולוגיה ייחודית שיצר אגף תורה, מחקר וניהול ידע

בידי נציב שירות המדינה לבחון, לגבש ולהציע תוכנית אסטרטגית  ומתמשך של צוות מדיניות, שמונה

לטיפול בנושא קריטי בתחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. הוא יהווה את הגורם המתכלל 

לעבודת הצוות, יפקח על התקדמותו ולצורך כך יהיה שותף לישיבות הצוות, יעמוד בקשר עם מרכז 

http://www.csc.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP0qyGiJXNAhXJrRoKHSE9CPQQjRwIBw&url=http://tzoarim.gov.il/Cadet/Pages/cadetB.aspx&psig=AFQjCNHoommcAXrGlrGztt1GNVM0hKJNqA&ust=1465359601936492
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ח וכתיבת מסמך מדיניות שיובא לאישור נציב שירות המדינה וידאג הצוות ועם חבריו, יתמוך בניסו

 לקידום יישום המדיניות ופיתוח כלי המדיניות.

 

 התמחות בתחום קשרי חוץ .ב
תחום קשרי חוץ בנציבות, פועל לקידום ופיתוח מנופי השפעה, תשתית קשר ושיתופי פעולה מקצועיים 

מטרת הפעילות, למצב את העשייה ובעולם.  ם בארץבין נציבות שירות המדינה לבין מוסדות וארגוני

לייצר קשרים עיים עליהם היא מופקדת והנציבותית כחדשנית ופורצת דרך בתחומי התוכן המקצו

 ושיתופי פעולה שיניבו ידע חדש ומימון תוכניות עתידיות

 OECD -ריכוז פרוייקט החדשנות במגזר הציבורי מול ה –תיאור ההתמחות 

יקטים חדשניים המתארים פרו באנגליתריכת התכנים את כתיבת וע חו במחלקה, ירכזסטודנט/ית שיתמ

 ניסוח החומרים הגולמייםשהנציבות מובילה. העבודה כוללת שיחות רקע וראיון של אנשי מפתח, 

החומרים שיבחרו, יפורסמו . OECD -( בOPSIועמידה בקשר שוטף עם מנהל תוכנית החממה לחדשנות )

 וייצגו את שירות המדינה הישראלי., OECD -באתר ה

 

 ניהול ידעבתחום התמחות  .ג
 ריכוז תכנית "חממה" להנבטת מיזמי ניהול ידע בשירות המדינה.  -תיאור ההתמחות 

מטרתה של תכנית "חממה" לפתח פעילות ניהול ידע בחמישה משרדי ממשלה, כפיילוט לקראת 

נציבות שירות המדינה בהקשר זה להוות הטמעה רחבה יותר בכלל שירות המדינה. תפקידה של 

קטליזטור ולסייע בהתנעה של ניהול ידע במשרדים. התכנית כוללת פיתוח הכשרה למנהלי הידע 

במשרדי הפיילוט, סיוע מקצועי )באמצעות חברות יעוץ( והקמת רשת עמיתים ללמידה רוחבית בתחום 

 ניהול הידע בשירות המדינה.

יוביל את תכנית החממה על היבטיה השונים. יהיה עליו להשתתף שיתמחה ביחידה שלנו  סטודנטה

בפיתוח תכנית הכשרה למנהלי הידע במסגרת המדרשה הלאומית, להגדיר ביחד עם מנהלי הידע 

במשרדים יעדים בתחום ניהול הידע ולעקוב אחר ביצועם, וניהול של קהילה מקצועית של מנהלי ידע 

 בשירות המדינה.

 היחידה דפותוהע כישורים נדרשים

 ההתמחות:רקע אישי רצוי לשלוש אפשרויות 

ניהול ידע / ייעוץ ארגוני / הנדסת תעשיה וניהול / מנהל עסקים / פסיכולוגיה ארגונית/ כלכלת  –השכלה 

 עבודה

 פיתוח הדרכה / כתיבהנסיון בתהליכים של ניהול ידע / –נסיון 

, שליטה במאגרי מידע אינטרנטיים, יכולת ברמת שפת אם( –)לקשרי חוץ  אנגלית ברמה טובה -יכולות 

 חשיבה עצמאית וראייה ביקורתית. יכולת הבעה גבוהה בכתב

 

 בתחום חקר ביצועים וסטטיסטיקהתמחות ה .ד
 . ניהול פרוייקטים ופיתוח אסטרטגיות לחקר ביצועים –תיאור ההתמחות 

וי פרויקטים רוחביים, ניהול מאגרי מידע, הסטודנט/ית יתמקד במספר תחומים, ביניהם: ליותפקידו של 

איסוף נתונים כמותיים, עריכה אפיון וגיבוש דוחות ארגוניים נושאיים מבוסס נתונים. ביצוע ניתוחים 

ועיבודים סטטיסטיים ממוחשבים, הפקת דוחות, ניתוח תוצאות, הסקת מסקנות הכוללות מודלים של 

 רגרסיה וניתוח שונות.
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 היחידה דפותוהע כישורים נדרשים

 כלכלה / סטטיסטיקה.הנדסת תעשיה וניהול / מנהל עסקים /  –השכלה 

בכתיבת מסמכי אפיון של מערכות מידע, ניהול פרוייקטים מטריציוניים, ניתוחים נסיון  –נסיון 

 סטטיסטיים, חקר ביצועים ועבודה מול בסיסי נתונים גדולים. 

נכונות ויכולת לימוד עצמית רציפה, התמודדויות עם נושאים מורכבים, יכולות אנליטיות גבוהות,  –יכולות 

, ידע אנגלית ברמה טובה, שליטה במאגרי מידע אינטרנטיים, יכולת חשיבה עצמאיתיחסי אנוש טובים, 

 ובע"פ. יכולת הבעה גבוהה בכתבמתקדם בשימושי אקסל ו

  נשים קידוםו מגדרי לשוויון . התמחות באגף9

 בתחום שינויים להובלת מקצועי כלי ומהווה המדינה שירות בנציבות מקצועי מטה כגוף משמשהאגף 

 נושאים במגוון טיפול לרבות, המדינה בשירות הבכירות בעמדות ייצוגן ושיפור לנשים הזדמנויות שוויון

 למענה מקצועית כתובת מהווה האגף  מינית.  הטרדה ומניעת הורות זכויות, נשים לזכויות הקשורים

 המדינה עובדי, הכנסת חברי ולשכות השרים לשכות: כגון רבים גורמים של מקצועיות לשאלות לפניות

, הכשרה, מינוי, איתור על אחראי האגף .ומשטרה צבא, נשים ארגוני, האקדמיה, הציבורי השירות ועובדי

 ויחידות הממשלה משרדי בכל נשים וקידום מגדרי שוויון על ממונות 83-כ של שוטף וניהול הנחייה

 .האגף למדיניות בהתאם הפועלות – הביטחון ומשרד הבריאות מערכת, הסמך

 

בין משרדי בנושא חסמים העומדים בפני נשים מקצועי מלווה צוות  - תיאור ההתמחות .ה
  בעולם הרפואה

בכלל הדרגות. בנושא זה, האגף לשוויון מגדרי אחראי על בחינת מיקומן של נשים בשירות המדינה 

מסיבות כאלה ואחרות. מטרת  -מצאנו כי בפני נשים ישנו קושי גדול יותר להתקדם בעולם הרפואה

הצוות: לאתר את החסמים בשיתוף הצוות הבינמשרדי ולתת להן פתרונות על מנת שבשנים הקרובות 

 תי חולים ועוד.יותר נשים תתקדמנה לתפקידים של מנהלות מחלקות בבתי חולים, מנהלות ב

ליווי קבוע ומתמשך של צוות שימונה בידי נציב שירות המדינה לבחון, לגבש  -/ית תפקיד הסטודנט

 –ולהציע תוכנית אסטרטגית לטיפול בנושא חשוב זה. תפקיד הסטודנט/ית יהיה לתת תמיכה נושאית 

להיות שותף לישיבות הצוות, מידענית לעולם הידע הנדון בוועדה )חיפוש נתונים, השוואות בינל' וכו'(, 

לעמוד בקשר עם מרכז הצוות ועם חבריו ולתמוך בניסוח וכתיבת מסמך מדיניות שיובא לאישור נציב 

שירות המדינה. למתאימים מובטחת חוויית למידה ייחודית והכרות עם עבודת הממשלה, שותפות 

 בעיצוב תהליך מדיניות בעל השפעה רוחבית על כלל משרדי הממשלה.

 היחידה והעדפות שורים נדרשיםכי

אנגלית ברמה טובה, שליטה במאגרי מידע אינטרנטיים, יכולת חשיבה עצמאית וראייה ביקורתית. 

 יכולת הבעה גבוהה בכתב. יכולת לחשוב מחוץ לקופסא

 גמישות בלוחות זמנים ונכונות לעבודה מאומצת -חובה 

 ינה/מנהל עסקים/כלכלהעדיפות לסטודנטים הלומדים מדיניות ציבורית/מדע המד
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 הכנסת
 

 * מותנה באישור סופי מהכנסת. 

 * ההתמחות  בירושלים

 

העבודה במסדרונות הכנסת ובלשכות הח"כים/ יות מאפשר לכם/ן הצצה נדירה והזדמנות ייחודית 

לקחת חלק בעשייה הדמוקרטית הישראלית. מדי שנה מוצעת לבחירתכם רשימת חברות וחברי 

 מקצוות הקשת הפוליטית אשר ישמחו לשתף אתכם/ן בעשייה ייחודית זו.הכנסת 

 

 החל, הכנסת חברי אצל מתמחים שיבוץ אופן לגבי בכנסת"מ הממ במשרד מדיניות שינוי בשל

 חבר לאיזה מראש לדעת ניתן לא ולכן הכנסת לחברי סטודנטים שמשבצת זו היא הכנסת ,מהשנה

 נובעת זו מדיניות. הפוליטית הקשת ממגוון להיות יכולים הכנסת שחברי לב שימו. תשובצו כנסת

 .פוליטית בהתמחות ולא מקצועית בהתמחות שמדובר התפישה מתוך

 למשרד אדלר-עדי קראוט  הקורס מרכזת באמצעות חיים קורות להעביר יש החדש הנוהל פי על

/ת וחבר היה. השונים הכנסת חברי של לעיונם החיים קורות את יעביר הממ"מ משרד. בכנסת"מ הממ

 לשיבוץ בנוגע החלטה תתקבל שלאחריו ראיון יערך, לראיון /יתהסטודנט את להזמין יבחרו כנסת

  /ית.הסטודנט

 

 מפורטים חיים קורות להגיש להקפיד בכנסת להתמחות שרוצה מי לכל מאוד ממליצים אנחנו, לפיכך

, בכלכלה, במחשבים ידע, נוספות בשפות ידע ויש במידה)לדוגמא:  האפשר ככל

 "ב(.וכיוצ, תקשורת מערכותהכרות  ,בסטטיסטיקה

 

 הבפגיש יינתנו נוספים פרטים*
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 מרכז מחקר ומידע )ממ"מ( -כנסת ישראל
 

 

 י ד"ר שירלי אברמ  מנחה: 

 מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 כנסת, ירושלים

 התפקיד המוצע:

 ישראלכנסת  -ד"ר שירלי אברמי -דעע. אדמיניסטרטיבי למנהלת מרכז המחקר והמי

בכדי לספק לכנסת שירותי מחקר ומידע. מטרת מחלקת מידע  2333המרכז למחקר ומידע הוקם בשנת 

ומחקר היא לספק לחברי הכנסת, ועדות הכנסת ויחידותיה השונות, נתונים, מידע ומחקרים, אשר 

ם ישמשו אותם ככלי עבודה בתהליך קבלת ההחלטות, בהתמודדות עם נתונים ומידע המובאים בפניה

לצורך קבלת ההחלטות ובפיקוח על עבודת הממשלה, המחקרים ומידע עוסקים בנושאי חקיקה, 

 הפיקוח על הממשלה והנושאים שעל סדר היום הציבורי והלאומי.

 

 : הכישורים הנדרשים

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 היכרות עם מערכות ציבוריות   
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 מנהלת ארכיון הכנסת  –ד"ר רבקה מרקוס 
 

 

        

 המנחה:  ד"ר רבקה מרקוס 

 מנהלת ארכיון הכנסת

 כנסת, ירושלים

 

 : הפרויקטים המוצעים

 עוזר/ת אדמיניסטרטיבי
 

 עבודות הערכה, מיון, ורישום של ארכיון הכנסת, בכפיפות למנהלת ארכיון הכנסת
 

טק[ באמצעות מחשבים ורשתות מחשבים -מתפתח כיום בארגוני הייעיבוד וניהול מידע ] תחום 
 ובעיקר רשת האינטרנט

 
 

 : הכישורים הנדרשים 

 היכרות עם מערכות ציבוריות  , רצוי ידע כללי רחב בעולמות התוכן של הספרייהחריצות ,רצינות , 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2RtIe2_ccCFcfPFAodLx0Gfw&url=http://www.israelhayom.co.il/article/75659&bvm=bv.102829193,d.d24&psig=AFQjCNEtZC_-U4is_y86cC_D15GEL5LDYA&ust=1442556690666496
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 התמחות בארגונים אזרחיים
 

 כלכלית-מכללה החברתיתה
 

 

המכללה  כלכלית היא בית ספר לשינוי חברתי המקדם שוויון וצדק חברתי בישראל.-החברתיתהמכללה 

תוכניות לימוד  מקנה ידע איכותי ונגיש בנושאי חברה וכלכלה לקבוצות שונות ברחבי הארץ במסגרת

פעילות המכללה  והכשרה בהנחיית אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה ופעילים חברתיים בולטים.

המכללה מלמדת בגובה העיניים סוגיות  מודל ייחודי המשלב בין לימוד, הכשרה ופעולה.מבוססת על 

למען שינוי חברתי ביישוב,  קבוצות המתארגנות ופועלות כלכליות, ומגבשת, מכשירה ומלווה-חברתיות

 .בשוק העבודה, בשירות הציבורי וברמה הארצית

 

: סיוע בעבודת יח"צ וקידום אג'נדה בתקשורת יחד עם חברת האסטרטגיה והתקשורת התפקיד המוצע

 מדיה שתתפעל את כלי המדיה השונים.-של המכללה. בנוסף, ריכוז עבודת ניו

  יח"צ וקידום אג'נדה בתקשורת יחד עם חברת היח"צ של המכללה. אפשרות סיוע בעבודת

 ללמוד מחברה מקצועית ומנוסה בעבודה מול תקשורת ולהתנסות בעבודה עצמאית.

  עדכון האתר של המכללה בתכני המכללה המשתנים, יצירת פרופיל וכתיבת סיפורן של קבוצות

שונות הלומדות במכללה, כתיבה ועריכה של ניוזלטר, ניהול הפייסבוק והגברת כמות העוקבים 

 והפעילות היחצני"ת בכלים אלו. 

 סוף וריכוז הפצת מידע באינטרנט ופרסום פעילות המכללה ברחבי הרשת, אחריות על אי

 מאמרים לאינטרנט, הפעלת מערכת הדיוור של המכללה.

 :כישורים נדרשים

היכרות טובה מאוד עם סביבה ממחושבת ועם עולם הניו מדיה; היכרות עם עולם התוכן החברתי; יחסי 

 אנוש טובים; הזדהות עם הערכים של צדק חברתי, הבנה של עולם התקשורת. 

 http://www.sea.org.ilאתר: 

 המכללה בפייסבוק

http://sea.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://sea.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://www.facebook.com/socialeconomica?ref=ts
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 התמחות באגודה לזכויות האזרח
 

 

 

 

כגוף בלתי מפלגתי ובלתי תלוי. מטרתה להגן על זכויות  7911הוקמה בשנת  האגודה לזכויות האזרח בישראל

היא ארגון זכויות כיום רשויות ישראליות.  ידי-בישראל בכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על האדם

בכל קשת זכויות האדם: מהזכות לחיים ועד לחופש המידע,  האדם הגדול והמוביל בישראל, והיחיד העוסק

האגודה לזכויות האזרח פועלת להגן על זכויותיהם של יחידים ושל  הביטוי. מהזכות לחינוך ועד לחופש

מהימין  ודים וערבים, בעלי דעות פוליטיותנשים וגברים, דתיים וחילונים, יה -באוכלוסייה  מגזרים שונים

  .ומן השמאל, עובדים, מובטלים, מהגרי עבודה ועוד

 גם במשטר דמוקרטי, יש צורך בגורמים שיעמדו על משמר זכויות האדם ויהיו משוחררים בכל משטר,

ה כתובה, חוק מזיקה לשלטון ולאינטרסים שונים. במדינת ישראל צורך זה מקבל משנה חשיבות, שכן בהיעדר

וקבוצות בחברה הישראלית  שיקולי ביטחון המדינה דוחקים לא פעם את זכויות האדם לקרן זווית. פרטים

 .עקבית ומתמשכת אינם נהנים משוויון זכויות מלא ואף נתונים לאפליה ממוסדת,

דים עובדות ועוב 15האגודה היא עמותה שלא למטרות רווח, הפועלת באמצעות צוות מקצועי המונה מעל 

ובסיוע מתנדבות ומתנדבים. האגודה עצמאית בפעולותיה, כל משאביה הכספיים מקורם בדמי חברות 

ומחו"ל, והיא אינה מקבלת מימון ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים בישראל. במישור  ובתרומות מהארץ

ם השלטוניים זכויות האדם בקרב הגופי פועלת האגודה לשנות מדיניות ולקבע נורמות של כיבוד המשפטי

פועלת האגודה להנחיל את ערכי זכויות האדם לכל שדרות החברה הישראלית,  במישור החינוכי. בישראל

השתלמויות,  ולהעמיק את שיח הזכויות בסוגיות אקטואליות שונות במציאות הישראלית: היא מקיימת

 סדנאות וימי עיון, מוציאה לאור פרסומים עיוניים וחינוכיים ועוד. 

 

 

 תיאור התפקיד

 

וחדשני בזירת הארגונים, שמטרתו רכז/ת פרויקט "הפליה במבחן". הפרויקט הינו פרויקט חדש 

לחשוף באופן יזום, באמצעות מתנדבים )"טסטרים"(, פרקטיקות מוסוות של הפליה על ידי גופים 

שונים. הפרויקט יבחן בתחילה הפליה מוסווית בדיור מצדם של גופים מסחריים מתחום הנדל"ן ואולי 

סיוע בפיתוח של הפרויקט, איתור יתרחב לנושאים אחרים. המשימות המרכזיות של המתמחה יהיו: 

 מתנדבים/ות וסיוע בהכשרתם, ליווי קבוצת מתנדבים/ות והפעלתם.

 : שיםנדרהכישורים ה

מחויבות לזכויות אדם ולשוויון, ויכולת לעבוד עם קבוצות אוכלוסייה מגוונות )ערבים, להט"ב, יוצאי 

 אתיופיה, אנשים עם מוגבלות וכדומה(.
 רתית.יכולת ארגון וחשיבה יצי

 יכולת להוביל אנשים וכישורי הדרכת קבוצה.
 יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות.
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 רופאים לזכויות אדם
 הצעות עבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המרפאה הפתוחה קבלת קהל בשעות פעילות 

 המרפאה )ערב( 

-15:33קבלת הקהל מתבצעת בימי א', ג', ד', בשעות 

א במסגרת . העבודה במשמרת קבלת קהל הי21:33

צוות של מתנדבות/ים, ומתנהלת בתנאים מורכבים 

הכוללים אינטנסיביות, לחץ, ריבוי משימות, קשיי 

תקשורת ושפה ועוד. עם זאת, מדובר בחוויה של 

מפגש ייחודי ובלתי אמצעי עם אנשים ונשים מקהילות 

שונות והיכרות מקרוב עם מציאות החיים שלהם ועם 

 ודדים.הבעיות השונות איתן הם מתמ

 תיאור התפקיד: 

 סידור והכנת חדרי הבדיקה לפעילות -

 קבלה ורישום של מטופלים/ות -

הכוונת מטופלים/ות לרופא/ה, אח/ות או  -

 לקבלת הפניות לפי הצורך

הדרכה של מטופלים/ות ומתן מידע לשם  -

 מיצוי זכויות

הוק והפניה לגורמים -פתרון בעיות אד -

 רלוונטיים להמשך טיפול

הוי ואיתור מקרים בעייתיים הדורשים טיפול זי -

 סנגורי-מורכב או טיפול עקרוני

* בשל אופי פעילות המרפאה, במשמרות ערב חשוב 

להתחייב למסגרת זמן קבועה ושעות קשיחות 

(15:33-21:33.) 

המרפאה  הפתוחה- ניהול הפניות ומקרים מורכבים 

 )בוקר(: 

-4:33ה' בין השעות -עבודת הבוקר מתבצעת בימים א'

, לפני פתיחת המרפאה לקבלת קהל. שעות אלה 15:33

מוקדשות לטיפול בהפניות, לקידום מקרים מורכבים 

המעקב  הדורשים התארגנות מערכתית, ולהבטחת

הרפואי הראוי שלולא המרפאה לא היה נגיש לאוכלוסייה 

המטופלת. כמו כן, יש אפשרות למעורבות בכתיבה 

וסיכום מידע לצורך דיווח והמשך פעילות עקרונית/ 

 ת גמישות.סנגורית. העבודה היא עצמאית יחסית ובשעו

 תיאור התפקיד: 

זימון וקביעת תורים מול רופאים/ות ומוסדות  -
 רפואה

זימון והפניית מטופלים/ות לביקור רופא/ה,  -
 לבדיקות מעבדה, הדמיה ועוד

מענה לפניות טלפוניות ופרונטליות ומתן מידע  -
 למטופלים/ות לשם מיצוי זכויות

קידום וניהול מקרים של מטופלים בעלי צרכים  -
 רפואיים ו/או סוציאליים מורכבים

תיאום פעולות והעברת מידע בין המרפאה  -
ארגונים עמיתים, מוסדות  הפתוחה לבין

 רפואיים ורשויות אחרות
ריכוז וסיכום מידע למטרות דיווח לגורמים  -

 חיצוניים והמשך פעילות עקרונית/ סנגורית
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 :תיאור הארגון ומטרותיו

היא עמותה לא ממשלתית ללא כוונות רווח, הנאבקת למען זכויות אדם בכלל  רופאים לזכויות אדם

פעילות הארגון מתמקדת בזכות לבריאות  .והזכות לבריאות בפרט, בישראל ובשטחים הכבושים

במובנה הרחב תוך הכללת גורמים מקדימים המגדירים בריאות כגון: חופש תנועה, מים נקיים, תנאי 

נאותה, דיור נאות, אפשרות לחינוך ולהשכלה, אפשרות לתעסוקה, אי  תברואה מודרניים, תזונה

לזכות לבריאות, שפרסמה וועדת  14אלימות ועוד. תפיסה זו של הזכות לבריאות, מוצאת ביטוי בהערה 

האו"ם לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות. ברוח זו פועל רופאים לזכויות אדם לקידום חברה 

כויות אדם, סולידאריות, צדק חברתי, שוויון ועזרה הדדית, בקרב אוכלוסיות המבוססת על ערכים של ז

, מהגרי עבודה ופליטים בישראל, אסירים ועצורים הכלואים בישראלשונות תחת אחריות מדינת ישראל: 

 .תושבי ישראל, תושבי השטחים הכבושים

הארגון מאמין כי לקהילה הרפואית תפקיד חשוב במאבק נגד הפרות זכויות אדם וכן ליישום ומימוש 

 בהתבסס על כללי האתיקה הרפואית והאמנות המעגנות זכויות אדם. -הזכות לבריאות 

מטרה להגן על דרכי הפעולה שלנו מגוונות, והן כוללות ייצוג פרטני של פונים מול רשויות המדינה ב

ניהול מאבקים עקרוניים מול רשויות המדינה, לשינוי מדיניות הפוגעת בזכויות האדם ובזכות זכויותיהם, 

לבריאות של פרטים וקבוצות; מתן אבחון וטיפול רפואי במסגרת מרפאות העמותה, כמענה לצרכיהם 

י המדינה, וכאקט של הרפואיים הבסיסיים של הפונים בהיעדר מענה הולם ונטילת אחריות על יד

 סולידאריות עם האוכלוסייה הנפגעת ומחאה כנגד הפגיעה. 

של רופאים לזכויות אדם פועלת לקידום ומימוש זכותן לבריאות של אוכלוסיות  מרפאה הפתוחהה

 :מודרות ומוחלשות הנעדרות ביטוח רפואי. לשם השגת מטרה זו פועלת המרפאה בשני מישורים

המרפאה מעניקה שירותי בריאות, כפי יכולתה, לכל הבאים בשעריה  - במישור ההומניטרי

שירותים חמישה ימים בשבוע הכוללים רפואת משפחה, רפואת מומחים, רפואת ילדים, טיפול   ומציעה

 .נפשי ועוד

שירותי המרפאה והמפגש היומיומי והבלתי אמצעי עם אוכלוסיית המהגרים,  - במישור העקרוני

לזהות בעיות עקרוניות הפוגעות באוכלוסייה המטופלת, ולפעול  ם וחסרי מעמדמאפשר למחלקת מהגרי

למען שינוי בנושא. מחלקת מהגרים משתמשת בכלים שונים ובהם ייצוג משפטי, לובי, דיווחים 

לתקשורת ועוד לשם קידום שינוי במדיניות הפוגענית כלפי מהגרים, לקידום הסדרי ביטוח בריאות 

וסיות המטופלות בה, ולהחלת "תושבות חברתית" על כל האוכלוסיות חסרות עבור האוכל ציבוריים

 המעמד בישראל על מנת לאפשר את גישתן הבטוחה לשירותי בריאות ורווחה.

 דרישות לתפקידים:

, עבודת צוות, עצמאות, יוזמה, סבלנות וסובלנות, אחריות, מחויבות לזכויות אדם ולעקרונות העמותה

שפות: עברית, אנגלית )יתרון לידיעת , כישורי מחשב ואינטרנטבוי משימות, ורי עמידה בתנאי לחץ

 שפות נוספות כגון ערבית, אמהרית, צרפתית, ספרדית, רוסית(
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 ארגוני נשים לצדק מגדרי ולשוויון כלכלי  –קואליציית שותפות 
  ותעסוקתי

 

 

 שותפֹותקואליציית 

ארגוני נשים שחברו יחדיו כדי לקדם שוויון כלכלי ותעסוקתי לנשים.  15" היא קואליציה של שּותפֹות"

שותפֹות פועלת לקידום שיתופי פעולה בין הארגונים, לקידום פרויקטים אסטרטגיים ונראות ארגוני 

המציאות בישראל. הנשים ועשייתם בתקשורת ובזירה הציבורית, ולהעצמת הארגונים והשפעתם על 

אנו פועלות לתיקון האפליה והדרת הנשים בכלכלה ובתעסוקה, מקדמות מאבקים לצמצום פערים 

מגדריים בישראל, ומובילות יחד פעילות לקידום מרחב אישי וציבורי מכבד ושוויוני לנשים. הארגונים 

הזדמנויות שוות לנשים החברים בשותפֹות פועלים יחדיו לפיתוח מדיניות כלכלית ותעסוקתית שתאפשר 

ממגוון קבוצות באוכלוסייה, כדי לבנות חברה דמוקרטית, בטוחה וצודקת לכל. הארגונים החברים 

מעכי משפטניות למען צדק חברתי, מרכז אדוה, העמותה להעצמה כלכלית -בקואליציה:, אחותי, איתך

ביפו, החצר הנשית, כיאן  לנשים, רוח נשית, שדולת הנשים בישראל, קול האישה, ערוס אלבחר לאישה

מרכז אמנות  –, ליגה, נסיכת המדבר, אהטה להנשים ערביות במרכז, המכל –ארגון פמיניסטי, נע״ם 

 . אתיופית קריית גת

 מנהלת הקואליציה התמחות אצל

 אור התפקיד:ית

. נוכחות ברשת, דוברות ופיתוח משאביםבפרויקטים מהותיים בעבודת הקואליציה, פיתוח חומרי מדיניות, השתלבות  
, אך עשויות לכלול בין  של המתמחהבמגוון רחב של מטלות, שיותאמו לתחומי העניין ולכישורים הייחודיים עיסוק 
מחקר מדיניות, כתיבת  עריכת חומרים לאתרי האינטרנט של הקואליציה, פוסטים לעמוד הפייסבוק הרשמי, היתר: 

הכנת טור דעה לתקשורת, הכנת הצעת חוק, ניסוח מכתב לרשות/לשר, סיוע באיסוף מידע  נייר מדיניות/נייר עמדה, 
ועוד.  פקת אירועי הקואליציה עם ארגוני הקואליציה, סיוע בהקשר לציבור בכל הנוגע לפעילות חקיקה ומדיניות, 

שינוי המציאות  ההתמחות היא תובענית אך מתגמלת. זו הזדמנות לראות ולחוות איך פועלת החברה האזרחית ל
כללית בישראל, איך פועלות העמותות בינן לבין עצמן ובשיתוף פעולה, ואיך עובדות הכנסת והתקשורת בכל -החברתית

 הקשור למאבק לשוויון מגדרי. 

 כישורים נדרשים:

 כתיבה מעולה באנגלית אויכולת מעולה לתרגם מעברית לערבית  אוכתיבה מעולה בעברית -

 חומרים ״עד הסוף״, יוזמה אישיתעבודה יסודית, הכנת -

  היכרות טובה עם עולם התוכן הפמיניסטי-

 , והיכרות טובה עם רשתות חברתיותיכולת לבצע מחקר אינטרנטי ברמה יסודיתיתרון: -

 ולת ניסוח טיעונים מבוססי עובדותיכ-
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 www.shutafot.orgאתר: 

 /https://www.facebook.com/ShutafotPartnershipShrykatפייסבוק: 

 סטודנטים וסטודנטיות מכל המגדרים מוזמנים/ות להגיש מועמדות.  *
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 ור סביבה וטבעאגף שימ -החברה להגנת הטבע

 "משמר התכנון" –התמחות בתחום תכנון 

שמירה על מען ההקימה החברה להגנת הטבע לשביצועית -שימור סביבה וטבע הינו הזרוע המקצועיתלאגף ה
להתמודד  תפקידו הוא .האגף הוקם על מנת לשמור על הטבע הייחודי הקיים בישראל .הסביבה בישראלעל הטבע ו

 עשירים בערכי סביבה, טבע ונוף. הפתוחים השטחים המסכנים את האיומי הפיתוח  עם
מקרים בהם עולה הצורך לאזן מיוחד בב ,מהווה קריטריון בלעדי לקבלת החלטותאינה  אהבה לסביבה, לטבע ולנוףה

ם לשם כך גיבשה במרוצת השני רכי השימור במציאות כלכלית, חברתית ופוליטית מורכבת.וצבין רכי הפיתוח לובין צ
 מתמצאיםאינם ש ההמובנת גם לאל "שפה" , באמצעות פעילות האגף לשימור סביבה וטבעהחברה להגנת הטבע

והציבור  המובילים מהלכי פיתוח בעלי הון ,נבחרי ציבור, פקידים, מתכננים, יזמים) סוגיות סביבתיות ואקולוגיותב
 (.הרחב

מקצועי  באופן תחום התכנוןים מיטביים ובראשם פיתוח על מנת להגיע להישג כלים מקצועיים מגוונים האגף נעזר ב
 משאב הקרקע. ה עלמדיניות התכנון והמקרקעין לשמיר ה שלהכרה בחשיבותכפועל יוצא מה מרכזיו

בשנים האחרונות מערכת התכנון בישראל עוברת תהליכים מדאיגים, ובראשם דחיקת נציגי ציבור )כנציגי ארגוני 
סביבה לא ממשלתיים וארגוני חברה אזרחית( מייצוג הציבור במוסדות התכנון וכן צמצום יכולתו של הציבור להשפיע 

הל התכנון הממשלתי למשרד האוצר ממשרד עם העברתו של מינ 2315מצב זה החמיר בשנת על הליכי התכנון. 
 הפנים. 
המציאות התכנונית שישנה סכנה מוחשית  "עסקים כרגיל". במתכונת שללהמשיך  מאפשרים אינם ם אלהתהליכי

כמו גם בשטחים הפתוחים ובעקרונות הדמוקרטיים של הליך תכנון תקין,  פגע בחוסנן של הערים בישראל,תהחדשה 
 .ציבור שיתוףו ניתשקיפות שלטוהמבוסס על 

     ב"פורום לדמוקרטיה בתכנון" העבודה

שותפות    , כתיבת דוחות תקופתיים ) תכנון וסביבה(מודעותפעולות מקצועיות וציבוריות :העלאת יזום סיוע ועזרה בי

ארגונים סביבתיים וחברתיים, ארגוני איכות שלטון וארגונים מקצועיים של העוסקים   23-של למעלה מקואליציה ההובלת ב

   "הפורום לדמוקרטיה בתכנון"ארגונים חברה אזרחית בשם , שהם במקצועות התכנון

 בתכנון הלדמוקרטי"הפורום זרוע ביצועית של  -""משמר התכנוןניוזלטר של סיוע בהפצת" 

 אתר מקצועי שיהווה חלק מאתר החברה להגנת הטבע בו ירוכזו שלל החומרים )דוחות  –סיוע בהקמת פורטל

תכנון, מודלים להגשת התנגדויות, הסברים על דרכי בחינה של תוכניות, דוחות סביבתיים, מדריכים לאזרחים  

ונים השונים החברים בקואליציה ואת  וכד'(, עדכונים שוטפים וסוגיות חמות במטרה לשרת את עובדי הארג

 הקהל המקצועי והרחב.

תכנוני והן בתחום החברתי.-סיוע בייזום דוחות תקופתיים, הן בתחום הסביבתי 

  .סיוע בהפקה של כנסים מקצועיים וימי עיון בנושאים שונים 

  .סיוע במוקד לפניות, תמיכה וליווי מקצועי של קבוצות המתנגדות לתכניות השונות 

   :כישורים ודרישות

 ריכוז ההתמחות ביום אחד בשבוע..1

 יכולת עבודה עצמאית בראש גדול..2

 יכולת לעבוד בעבודת צוות ובגישה חברית..3

 מחויבות לדמוקרטיה ועניין בנושאי סביבה ושמירת טבע. .4

 נכונות ללמוד נושאים חדשים ולהתמודד עם אתגרי חשיבה, ניתוח ותכנון
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 המוקד לפליטים ומהגרים
 

 

 המוקד לפליטים ולמהגרים

מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן -היא עמותה א המוקד לפליטים ולמהגרים

ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים 

למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח 

ו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאל

צודקת, שיוונית ודמוקרטית. העמותה פועלת באמצעות מתן מידע, ייעוץ וייצוג משפטי למהגרים; 

 .חינוך והסברה לציבור הישראלי; וכן חקיקה וקידום מדיניות ציבורית

 

 saroj@hotline.org.ilם עיל: סרוג' לפרטים נוספים

 www.hotline.org.ilתר אינטרנט: כתובת א

 

 העבודה בקו החם ובמחלקה הציבורית

 

 תיאור תפקיד:  

ליווי פונים  וקבלת קהל, ביקורים יזומים בבתי כלא, מענה לפניות, מתן מידע וסיוע ראשוני  - הקו החם.0

 למוסדות ורשויות שונים.  

 .  סינית, רומנית, ויאטנמית, צרפתית, רוסית ואוקראיניתניה, אמהרית, יתרגום לערבית, טיגר  -הקו החם.2

עבור דוחות המוקד; תרגום ועריכה של דוחות  בבתי : איסוף נתונים ועריכת ראיונות המחלקה הציבורית.9

הדרכת סיורים והרצאות של המוקד; קשר עם  וניירות העמדה של המוקד; כתיבת פוסטים לבלוג המוקד; 

 ו"ל.ארגונים וגורמים משפיעים בח

 

 

 :ים דרישות התפקיד

 אחראיים, עצמאיים ובעלי ראש גדול, מחויבים לזכויות אדם, בעלי שליטה בעברית ובאנגלית ובעלי יכולת לערוך מחקר

http://www.hotline.org.il/
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 עמותת קו לעובד

 

, 1441קו לעובד הנה עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן ולקדם זכויות עובדים. מאז הקמתה בשנת 

 העמותה מסייעת לעובדים ישראלים, לעובדים 

 פלסטינים, למהגרי עבודה, לפליטים, למבקשי מקלט ולחסרי מעמד למצות את זכויותיהם בעבודה. 

בהתרעה על  –אזרחי ובמישור המשפטי העקרוני -ציבורי-כמו כן, העמותה פועלת במישור התקשורתי

 הפרת זכויות עובדים ובקידום שינוי חברתי בתחומי משפט העבודה והמשפט המנהלי.

 153אנשי צוות וכ  25ים )בתל אביב יפו, בחיפה ובנצרת(, ופועלים במסגרתה כ סניפ 3לעמותה 

 (www.kavlaoved.org.il)אתר אינטרנט  מתנדבים.

 דרכי הפעולה 

מתן מידע )באמצעות טלפון, דוא"ל, אתר, רשתות  –מתן סיוע ויעוץ פרטני לעובדים: כולל             

משפטי וסיוע משפטי, ליווי -ה למעסיקים ולרשויות, סיוע קדםחברתיות, הרצאות(, חישוב זכויות, פניי

 למעסיקים ולרשויות ועוד. 

מתוך כלל פעולות הסיוע הניתנות לקהל הפונים אנו מגלים תופעות רחבות בשוק העבודה הישראלי 

 ונוקטים באמצעים מגוונים:

די הממשלה ולאמצעי פעילות ציבורית: השתתפות בדיוני ועדות הכנסת, פנייה למשר            

 התקשורת לשינוי החוקים והנהלים הקיימים ולאכיפתם.

המשפט, הכנת -פעילות משפטית: חקיקה וקידום מדיניות ע"י הגשת עתירות עקרוניות לבתי            

 הצעות חוק, יוזמות לשינוי ולשיפור חוקים והסדרים ממשלתיים. 

חינוך והסברה: העלאת המודעות לזכויות עובדים, בין היתר על ידי כתיבת זכותונים במגוון             

שפות והפצתם בדפוס ובאינטרנט, פרסום דפי מידע ודוחות, עריכת סדנאות לעובדים ומתן הרצאות 

 לציבור הרחב. 

ם שלילי למעסיקים פוגעניים אכיפה אזרחית: שימוש במנגנונים אלטרנטיביים, בהם פרסו            

והמרצת עובדים וצרכנים שלא להתקשר עם מעסיקים המפרים את זכויות עובדיהם. קו לעובד מתעדת 

אדם ופועלת בדרכים חוקיות לחשיפת שמות מעסיקים -תלונות ופסקי דין נגד מעסיקים וחברות כוח

 וחברות שרשויות המדינה מצאו פגמים בהתנהלותם. 

ופי פעולה עם ארגונים בארץ ובחו"ל: העמותה חברה בין היתר בהתארגנויות: 'הפורום שית            

לאכיפת זכויות עובדים' ו'הקואליציה הארצית להעסקה ישירה' ובפרויקט משותף עם  איגודי העובדים 

בשטחי הרשות הפלסטינית. כמו כן שיתוף פעולה עם ארגונים בארצות המוצא של מהגרי עבודה 

 שראל.המגיעים לי

 עובדים ומתנדבים. –אנו מעניקים הדרכה, ליווי ותמיכה לאורך כל הדרך ע"י א/נשי צוות ותיקים 

 כמו כן עורכים השתלמויות כלליות ונושאיות בתחום משפט העבודה ומשפט מנהלי, והדרכות טכניות. 

 

 העבודה  בקבלת קהל:
 תיאור תפקיד

 מתן מידע והסבר, עריכת חישובים, ופניות למעסיקים ולרשויות למיצוי זכויות בעבודה. -קבלת קהל 
 ההתמחות מתאימה לדובר/ת אנגלית כשפת אם. -פיתוח משאבים  

 כישורים נדרשים:
 מחויבות לזכויות עובדים ולזכויות אדם            
 רצון ללמוד ולהתפתח               
 משמעת עצמית, אחריות ומסירות              
 יכולת עבודה עם מחשב ותוכנות ייעודיות             
גריניה, ספרדית, צרפתית,  כישורי שפות )עברית/ערבית/אנגלית(, בנוסף יתרון לדוברי/ות טי            

 רומנית, רוסית.
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 המרכז להעצמת האזרח 
 :רקע

מפלגתי, עצמאי, הפועל להגברת יחסי האמון שבין ציבור -)ע"ר( הינו ארגון א המרכז להעצמת האזרח

למערכת הציבורית והפוליטית. המרכז מתמקד בטיוב תפקוד המערכת הציבורית כלפי האזרחים 

וביצירת תשתית למעורבות אזרחית לטובת שיפור הממשל. על רקע המשבר המתמשך ביחסי האמון 

של, רית והפוליטית, שם המרכז לנגד עיניו את הצורך לטפל בתפקוד הממשבין האזרחים למערכת הציבו

 בדגש על כשלי יישום, אי יכולת ביצוע וחולשת "הצנרת". 

 שמבצע מעקב וניטור של יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועדי ציבור-" הינו מיזם אזרחיהמוניטור"

הצביע על חסמים וכשלים ביישום ההחלטות. לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית שתדע ל

באמצעות מעקב ובקרה  במערכת הציבוריתלטייב תהליכי יישום מדיניות  יאמטרתו של המוניטור ה

. הנחת היסוד היא כי חיזוק העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות אזרחית

ארגונים, של למעורבות אזרחית ובקרה יביאו ציבוריות, תוך יצירת פלטפורמה אפקטיבית למעקב 

 בטיוב הממשל. קבוצות ופרטים

תחקירני המוניטור יעברו הכשרה וליווי, תועמד לרשותם תשתית וקשרים לפתיחת חסמים לאורך הדרך, 

 ולבסוף, יונגש המידע שישיגו לציבור הרחב באמצעות אתר אינטרנט ייעודי.

 

  ההתמחות צרפו:רוצים להתמחות ברכז?   לבקשת 

o  עמוד אחד על נושאי חקיקה והחלטות ממשלה שמעניינות 

 

 תאור התפקיד:

 השתתפות בפרוייקט "המוניטור"

 ניטור החלטות מדיניות

 שוטף ואקטיביסטי אחר החלטות ממשלה וחקיקה ראשית מעקב

 :התמחותדרישות ה

 מחויבות לתפיסת העולם של המרכז ולנושא יישום מדיניות.  .1

 מעקב וניתור אחר החלטות ממשלה או חקיקה מסוימת שיקבעו בתחילת השנה..2

 שעות שבועיות.   3.6

שעות   15הכשרה בסדר גודל של בתחילת שנת הלימודים, באמצע חודש נובמבר, יעברו התחקירנים .4

)ע"ח שעות ההתמחות(, בה בין היתר יינתנו הכלים לביצועו של מוניטור אזרחי, יורחב אודות השימוש  

בחוק חופש המידע ותועלינה דוגמאות למעקב אחר מדיניות ותהליכי קבלת החלטות ע"י החברה  

 האזרחית.

 , ת"א. ליד בניין סמולרש(.  43ייז הפעילות תתקיים במרכז להעצמת האזרח )רחוב ג'ורג' וו.5

במידת הצורך, נסיעות ומפגשים עם בעלי תפקידים בממשלה, בכנסת ובחברה האזרחית לטובת קידום  .6

 המחקר.  

 עבודה על מערכת עדכון הנתונים הממוחשבת של המרכז.  .7

השתתפות בפגישות צוות אחת לחודש.  .8
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 הזירה לעסקים חברתיים –מינגה 
 

פועלת על מנת לקדם ארגונים הממוקדים בפתרון סוגיות , הזירה לעסקים חברתיים –מינגה 

מכשירה, מלווה ומקדמת יזמים עסקיים חברתיים, כמו  חברתיות וסביבתיות באמצעים עסקיים. מינגה

 גם יוזמת ומקימה מיזמים עסקיים חברתיים בעצמה.

כלל פעילותה של מינגה מושתתת על קהילות של אלפי יזמים, שותפים לחזון ושותפים לעשיה, מתוך 

  הכרה בחשיבותה של קהילה תומכת ומעורבת לצורך השגת מטרות ערכיות.

 תיאור התפקיד:

  ניהול שידרוג והבניה מחודשת של אינדקס העסקים החברתיים

 -בשנים האחרונות מינגה ריכזה שמות של עסקים חברתיים והעלתה את הפרטים שלהם לאתר 

 ות כוללת:בשנה האחרונה הנושא הוזנח ונדרש לחדש את האינדקס ולהשביח אותו הפעיל

 ת ואי ההסכמות שקיימות בנושא. מעבר על ההגדרות של עסקים חברתיים וחידוד ההסכמו1

  מת המצב של העסקים הללו במציאות. בחינה של האינדקס הקיים לעומת חידוד ההגדרות ולעו2

הרבה גופים כדי לייצר הסכמות הינו מורכב ודורש עבודת הכנה ורתימה של  החלק הראשון

שאולי עושים דברים  פשרות מצד אחד לייצר אינדקס בעל תוכן "אמיתי" ומצד שני מנפה כל מיניהמא

 חברתיים-קא בודלים עיסקייםוטובים אך לאו דו

עילות שלהם וניהול התוכן ידרוש עבודה ופניה לכל העסקים הללו, היכרות עימם ועם הפ החלק השני

 באינדקס

רכז ליזמות חברתית בו ניתן למצוא עסקים חברתיים ויזמים מ -העבודה תתבצע מ"האב תל אביב" 

 יום וקבוצות המגיעים לקורסים וסדנאות בעולמות התוכן העיסקיים חברתיים.העובדים שם ביום 

 :דרישות התפקיד

 זו משמעות כפי שאנחנו רואים אותהשיראה בעשייה  ית/סטודנט

 

 

 /http://www.minga.co.ilאתר: 

 

 

 

 

 

http://www.minga.co.il/
http://www.minga.co.il/
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 המרכזי זכויות בקהיל  –"ידיד" 

 

והחלה בפעילות העצמה ברמה האישית והקהילתית בקרב  1447הוקמה בנובמבר  עמותת "ידיד"
שכבות חלשות ועולים חדשים. נכון להיום מפעילה "ידיד" אחד רשת מרכזי זכויות ברחבי הארץ: בחצור 

מונד, קריית מלאכי, תל אביב, אשדוד, רהט, נתניה, קריית גת, חיפה, נצרת  -הגלילית , נצרת, תל
 נהורה, אבן שמואל.  ן,עילית, סחני

ב"מרכזי הזכויות" של "ידיד" ברחבי הארץ מתקיימת קבלת קהל, ייעוץ וסיוע חינם לפתרון מצוקות 
הפרט. מרבית הפונים לעמותה סובלים ממצוקה מתמשכת, קשיי שפה ושנים ארוכות של חוסר אמון 

יותיהם וכלים במערכת ובממסד. כל אלה מקשים עליהם ומצטרפים למחסור בידע באשר לזכו
 להתמודדות עם הקושי. 

במרכזי הזכויות מסייעים לפונים לפתור בעיות ובו בזמן מעניקים לפונים כלים להתמודדות ושינוי 
אוכלוסיות מוחלשות הנזקקות הפונים הם בעיקר  מציאות החיים האישית והקהילתית בה הם מצויים.

 כן מעמד הביניים שמצבו הדרדר מאד לאחרונהלסיוע ויעוץ משפטי מול גורמים בירוקראטיים שונים ו
 

 הפעילויות אותן מבצעים בעמותה:
 פעילות סנגור ותיווך לאוכלוסיות מוחלשות מול גופים בירוקרטים שונים. -
 סיוע בכתיבת מכתבים רשמיים וביצירת קשר מול ארגונים שונים ומגוונים -
שונים כגון בנקים, חברות סלולאריות, רשויות פעילות גישור הנעשית בין הפונים לבין ארגונים  -

 מקומיות ועוד.
 היכרות ועבודה מול אוכלוסיה רב תרבותית. -
 סיוע בתרגום ובליווי לבית המשפט. -
 העשרה והעמקה של ידע בדבר מיצוי זכויות ע"י הכשרות מקצועיות הנערכות במרכז. -
 
 

 תאור תפקיד:
 

. ההתמחות כוללת מפגשים עם פונים, טיפול בפניות בנושאי רווחה שונים  אביב-זכויות תלטיפול בפניות במרכז 
ומעקב שוטף אחר פניות, בעיקר בנושאים הבאים: הוצל"פ, דיור ציבורי, ביטוח לאומי, דיני עבודה, צרכנות, חובות ,  

 בנקים, התמודדות עם בירוקרטיה ועוד.
 ומעשירה גם את הסטודנט בידע משמעותי לחיים.הפעילות מאד מספקת, מגוונת, מאתגרת 

 ימי הפעילות:
 18:33ועד  4:33 -יום ראשון

 16:33ועד  4:33 -יום שני
 .16:33ועד  4:33 -יום רביעי

 :דרישות לתפקיד
 יכולת בינאישית גבוהה

 יכולת הקשבה  
 יכולת התנסחות

 יכולת שימוש במחשב, אינטרנט, הקלדה
 יוזמה

 יצירתיות
 וסובלנותסבלנות 

 יתרון   -, ערבית ואמהריתרוסית ותדוברי השפ
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  איגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות בישראל

ישראל מאגד את כל מי שנבחרה בבחירות מוניציפאליות רשויות המקומיות באיגוד נבחרות הציבור ב

בכלל זה, חברות מועצה מכהנות ובדימוס. האיגוד כולל נשים מכל הקשת  להיות חברת מועצה ביישובה.

 הפוליטית, בעלות דעות פוליטיות שונות וביניהן חברות מפלגות שונות ורשימות עצמאיות

 חזון האיגוד

  שלטון איכותי, שוויוני, ודמוקרטי, בו ייצוג שווה לנשים ולגברים והמתנהל השלטון המקומי בישראל הינו

 בשקיפות מלאה למען כל מרכיבי האוכלוסייה

  ,אנו מאמינות בתרבות פוליטית ערכית ואתית המבוססת על ערכים של דוגמא אישית, יושרה, אחריות

 מקצועיות ומחויבות

 מטרות האיגוד

 בשלטון המקומי בישראל לחזק את מעמדן של נבחרות הציבור 

  לפתח מנהיגות נשית בדרך העשייה המהוה מודל חיקוי לנשים, על מנת שיובילו לשינוי ביישובן ובחברה

 הישראלית

  לפעול למתן סמכויות, גמול וכלים מקצועיים לחברות ולחברי מועצה ברשויות המקומיות 

 ויון בין נשים וגברים ברשות המקומיתלקדם רעיונות ליברליים לשוויון מעמד האישה, כגון האמנה לשו 

 ליזום, לפתח ולקדם תכניות בשלטון המקומי, שתכליתן הובלת שינוי ערכי בחברה הישראלית 

 תחומי הפעילות

 שבו "קול הנבחרות"  המעניקה ידע, מידע, רעיונות, באמצעות משלוח דף מידע דו שבועי בשם רשת קשר

 בוק ובלוג., דף פייסאנו חולקות את הרעיונות והמידע

  ,באמצעות מנטורינגמתן סיוע, ותמיכה הדדית לחברות המועצה 

  ברחבי הארץ עם חברות מועצה, להכרות אישית ושמיעת דעות ורעיונות מהשטחכנסים מפגשים אזוריים 

 ,נמשיך לפעול ככוח פוליטי  בשנים האחרונות חל כרסום רב במעמדם וסמכויותיהם של חברי מועצה, לכן

 הקוד האתי והפצתגמול, סמכויות ומעמד, כולל  בחקיקהשויות השונות לביסוס מעמדנו משותף מול הר

 שנכתב ואומץ ע"י עיריית רעננה לחברי/ות מועצה

  ופגישות עם חברי כנסת בדיונים בוועדות הכנסתהשתתפות 

  חברות גיוס משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי לקיום השתלמויות מקצועיות וימי עיון כדי למקצע את

 וחברי המועצה

 של נבחרות הציבור בפורומים שונים בנושאים מוניציפליים שעל סדר היום הציבורי הבעת עמדה 

  כדוגמת מרכז השלטון המקומי,  עם ארגונים ציבוריים, חברתיים ומקצועיים,יצירת מארג של שיתופי פעולה

המוניציפאלי של הארגונים החברתיים עמותת כ"ן, איגוד היועצות למעמד האישה, שדולת הנשים, הפורום 

 בישראל, ועוד.

 

 תיאור תפקיד
סיוע ליו"ר איגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות בישראל בפעילות האיגוד בשנת הבחירות לרשויות  
המקומיות, במטרה להגדיל את מספר הנשים המכהנות כחברות מועצה בקדנציה הבאה. ההתמחות  

מ ראש עיריית  תעשה ברעננה בלשכתה של עו"ד סימה פרי יו"ר האיגוד )המכהנת גם  כסגנית ומ"
 רעננה(

 כישורים נדרשים:
 יכולת לעבוד בזריזות וביסודיות-
 בעברית מעולהיכולת כתיבה -
 תודעה פמיניסטית  -
 , והיכרות טובה עם רשתות חברתיותיכולת לבצע מחקר אינטרנטי ברמה יסודית-
 יכולת ניסוח טיעונים מבוססי עובדות.-
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  נבט

בישראל מאות אלפי ילדים ובני נוער הולכים מדי יום לבית הספר רעבים, מבלי שאכלו ארוחת בוקר. 

תחושת הרעב מקשה עליהם להתרכז בלימודים ורבים מהם נפלטים ממערכת החינוך. מחקרים רבים 

ין ארוחת בוקר מזינה ושיפור יכולות הריכוז, הזיכרון והלימוד של שנעשו בעולם מוכיחים את הקשר שב

 התלמידים, הפחתת שיעור ההפרעות וההיעדרויות וכן שיפור ההישגים הלימודיים.

נבט פועלת על מנת להעניק פתרון שהינו כה טבעי ופשוט, כריך בריא ומזין לארוחת הבוקר, הניתן 

בתי ספר בכל  133-ל הילדים. מידי יום אנו פועלים בבדיסקרטיות מלאה ותוך שמירה על כבודם ש

 ילדים מידי יום לאורך כל שנת הלימודים. 8,333-רחבי הארץ ומגיעים ל

, 2314, אולם בסוף שנת 2336נבט החלה את דרכה כתכנית שיזם ארגון "לקט ישראל" בשנת 

כחברה לתועלת  התקבלה החלטה להפריד את תוכנית הכריכים מפעילות לקט ישראל. נבט הוקמה

. מטרת ההפרדה בין הארגונים הייתה לאפשר לנבט לצמוח משמעותית 2315הציבור )חל"צ( בדצמבר 

וזאת על מנת לתת מענה רחב בהיקף לאומי על הצורך ההולך וגדל של עשרות ומאות אלפי ילדים ובני 

 נוער בסיכון, לקבל כריך טרי ומזין בכל בוקר.

 

 תיאור העבודה

 תחומים עיקריים: 2-להתמחות אצלנו יעסוק בסטודנט שיגיע 

 . מחקר קרנות והגשת בקשות לסיוע מקרנות היושבות בחו"ל1

כתיבת ניירות עמדה על קידום הפרויקט מול משרדי הרווחה והחינוך ועריכת מחקר השוואתי  .2

 לצורך חקיקה בכנסת של חוק למתן ארוחות בוקר לתלמידים

  

 דרישות התפקיד

 עבודה עצמאית. יכולת 1

 . יכולת למידה מהירה2

 . חשיבה ביקורתית3

 . התנסחות טובה מאוד בע"פ ובכתב בעברית ובאנגלית4

 . יסודיות ומקצועיות5

 38:33-17:33ה' בין השעות -שעות שבועיות בימים א' 6שעות פעילות: 

 משרדי הארגון הם ברעננה )ליד קניון "רננים"(.
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 עמותת צלול

 

 םיקרייתחומי פעילות ע

 כלובי ידי-על שזוהמה ,אילת מפרץ של הנדירה האלמוגים שונית להצלת עמותת צלול נוסדה במאבק

מהים; מאז "צלול" מובילה  הוצאו הכלובים "צלול" פעילות הימית. בעקבות החקלאות של הדגים

-ויקר משאב טבעי כעל ,ישראל של הנחלים ועל הים על לשמירה  וקמפיינים מאבקים 

 .והציבורי הפוליטי היום סדר על ולהעלאתם הבאים הדורות למעןו הציבור למען ערך

 מול חינוכית ופעילות ומשפטית חקיקתית פעילות ,פעילות אקטיבית של "צלול" כוללים העבודה כלי

 .הציבור ומול החלטות-מקבלי מול ,רשויות

   .ומתנדבים ,ציבור יחסי אנשי ,דין עורכי ,מדענים ,כלכלנים ,סביבה מומחי כולל"צוות "צלול

 "צלול" .קאהן משפחת קרן ובראשן ,ומהעולם מהארץ וקרנות אזרחים ,עסקים אנשי תומכים "צלול"ב

 .עצמאותה על לשמור במטרה ממשלתיים מגופים תרומות מסרבת לקבל

 בוצת  כדוגמת: ולחופים, לים זיהום מקורות של ומניעה ": צמצוםשל "צלול דוגמאות לקמפיינים

צמצום השימוש בפלסטיק וקמפיין  ;מהים השנה  הוצאה "צלול"  של ארוך קמפיין שבעקבות ן"השפד

 לחובת ביטוח לנזקים אפשריים ומוכנות בים ודרישה והנפט הגז להסדרת רגולציה סביבתית לקידוחי

   .לחירום

הקישון  שיקום אחר מעקב ,קדרון מנחל ביוב להוצאת קמפיין  ושיקומם: נחלים זיהום בתחום מניעת

 ( הירקון את המזהמים בשפכים מלא לטיפול וקמפיין

  

טודנטים שנה שלישית בכלכלה, מדעי לס ההתמחות מיועדת – אפיק התמחות של הסטודנט
מועמדים ללא ידע פורמלי להמדינה ותקשורת או סוציולוגיה ותקשורת או במשפטים או בגאוגרפיה. 

יוצאי דופן אחרים ינתן צ'אנס להציג את יכולתם להתאים  ם באחד מהתחומים הנ"ל אבל עם כישורי
 לתפקיד

 - תיאור אופי ההתמחות

 :שיותאם לפרופיל המועמד/ת להתמחות מורכב תפקיד

      לגרום העלולות פיתוח תוכניות(   פוטנציאלים או קיימים זיהום מקורות על תחקיר 
 תעשייתית מפעילות הנובע ים זיהום :למשל )ים לזיהום

      גריעת בתחום האכיפה הסביבתית, או בתחום למשל מדיניות ניירות בכתיבת סיוע 
מפיתוח  הנובעים סיכונים מפני הסביבתית ובתחום ההגנה .) חול והזנת) בחופים החול
 ויש צורך בעדכון( בעבר נכתבו ניירות מספר ישראל של הכלכליים במים והנפט הגז שדות

      וכד׳ בכנסת בדיונים השתתפות כולל  חקיקה בקידום סיוע 

עניין ומסירות לנושאי הסביבה, קשרי אנוש טובים, כושר ביטוי טוב בכתב :  כישורים נדרשים .6
שימושי מחשב בסיסים )וורד, אקסל, מצגות (; יכולת לחפש ולנפות יידע. עברית ברמת שפת   ובע"פ,

 .יתרון  -, שפות נוספותאם )או קרובה מאוד לכך( 
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 כוח לעובדים
 

 הכשרה מעשית קהילתית בארגון כוח לעובדים

 מי אנחנו? 

ומאגד עובדים  2337" הוא ארגון עובדים ישראלי שהוקם בשנת ארגון עובדים דמוקרטי -"כוח לעובדים

בכוח לעובדים מסייעים לקבוצות עובדים להתאגד ולהקים ועדי עובדים, על מנת להגן   מתחומים שונים.

העובדים ולחתום מול המעסיק על הסכם קיבוצי שמעגן בתוכו את שיפור תנאי ההעסקה. על זכויות 

בכוח לעובדים מאוגדים עובדים מתחומים שונים: עובדי/ות רווחה וטיפול, עובדי/ות חינוך, עובדי/ות 

בכוח מאוגדים  2313ניקיון, עובדי ייצור, עובדי תחבורה ועוד, במגזר הציבורי ובגזר הפרטי. נכון לשנת 

 .23,333-עובדים ועובדות והוא מייצג כ  14,333 –לעובדים כ 

 

בכוח לעובדים צוותים מקצועיים מתחומי יחסי העבודה, המשפט, החברה, התקשורת ותחומים נוספים. 

בדים רבים. בכוח לעובדים כל החברים שווים הם אנשים מנוסים שחוו מאבקי עו מובילי/ות הארגון

ונהנים מזכות שווה לבחור, להיבחר ולהשפיע. אנו מאמינים בסולידאריות בין כלל העובדים במסגרת 

 מקומות העבודה, במסגרת ענפי עבודה ובמשק בכללותו. 

 

חרות, כיוון הארגון מעודד את חבריו להתארגן על בסיס מקום עבודה ולא על בסיס מקצוע או חלוקות א

שלעובדים במקצועות שונים באותו מקום עבודה ישנם אינטרסים משותפים אותם יוכלו לממש בצורת 

כמו כן, אנו סבורים כי זוהי חובתם של עובדים חזקים לסייע לחבריהם העובדים   התאגדות שכזו.

ים במסגרת שמעמדם התעסוקתי חלש יותר. מסיבה זו עובדים בהעסקה ישירה ועובדי קבלן המועסק

חברים אצלנו באותו הסניף. יחד הם מנהלים מאבק ”, כוח לעובדים”אותו מקום עבודה ומאורגנים ב

 .משותף על מעמדם, שכרם ותנאי עבודתם

 

מאז הוקם הארגון, נצברו מספר הישגים משמעותיים הן בתחום ההסכמים הקיבוציים ושיפור תנאי 

הושגו מספר פסיקות תקדימיות לטובת העבודה  העסקתם של חברי הארגון והן בצד המשפטי שבו

המאורגנת בישראל. חלק מהישגים אלו הינם הישגים היסטוריים כמו לדוגמא ההסכם הקיבוצי הראשון 

 כוח .שנחתם בין עובדים לקבלן השרות המעסיק אותם )סניף עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון(

העבודה המאורגנת וקידם את הדמוקרטיזציה של שוק  לעובדים מאז הקמתו, הפיח רוח חיים בעולם

 העבודה בישראל.

 הכשרה בכוח לעובדים

סטודנטים וסטודנטיות אשר יבחרו להשתלב בארגון יוכלו להשתתף בליווי התארגנויות עובדים תוך 

 עיקר ההתמחות תתקיים באזור המרכז, השפלה והשרון.  דגש לריכוז תחום מסוים במטה. 
שעות אשר יכלול הרצאות והעברת  4-מפגשי הכשרה בסיסית, כל מפגש כ 3לאורך סמסטר א' יתקיימו 

מידע הנוגעים לדין הקיבוצי, תפקיד המלווה, מבנה הארגון ועוד. ההכשרה תלווה בהיכרות עם הגורמים 

ך הרלוונטיים להתארגנות במטה ובארגון ובלמידה עצמית של מידע הקשור להתארגנות זו. המש

עירית  -ההכשרה יכלול למידה תוך כדי תנועה ועשייה. הנחיית הסטודנטים תתבצע ע"י רכזות המטה

 בן פורת ויעל סיני, וכן ע"י אנשי צוות נוספים בהתאם לפרויקט.  

בנוסף, המתמחים יחשפו למגוון פעילים ועובדים במוסדות השונים ובמוקדי קבלת החלטות בארגון, הן 

 רמה הארצית, לרבות גופי מפתח נבחרים כמו אסיפת הנציגים והנהגת הארגון. ברמה המקומית והן ב

 ליווי התארגנויות

http://workers.org.il/leadership/
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( עומד בליבת העשייה הוולונטארית בכוח לעובדים וחלק Union Organizerתפקיד המלווה הארגוני )

ים מרכזי והכרחי במערך התומך שהארגון מספק לעובדים המעוניינים להתאגד, כבר מהשלבים הראשונ

 ביותר. 
למלווה הארגוני תפקיד קריטי בהנעת עובדים ועובדות לפעולה, בגיבוש ועד מוביל, אסטרטגי וסולידארי 

וביצירת חלוקת עבודה אפקטיבית בין הועד לצוותי הפעולה בשטח. תפקיד הליווי דורש אמונה גדולה 

על כן סט הכלים והנחות בכוחם של אנשים להתארגן, להשפיע ולעשות שינוי פוליטי במרחב העבודה ו

 היסוד של העבודה הסוציאלית קהילתית רלוונטיים מאין כמותם. 

המלווה מחויב לשמור על קשב ורגישות לקבוצת העובדים, לתת לגיטימציה לקולות ולאינטרסים השונים 

 ולהוות כתובת זמינה לפחדים, חששות ותסכולים אשר צפים ועולים בכל מאבק עובדים. בנוסף, המלווה

אמון על חיבור ההנהגה לארגון והארגון להנהגה: הנגשת כלים ארגוניים וידע נצבר ממאבקים קודמים; 

חיבור לאסיפת הנציגים; חיבור לסניפים אחרים ולרשתות קשר. לבסוף, המלווה אמון על גיבוש 

 אסטרטגיה ודרך פעולה להמשך ההתארגנות בשיתוף עם הועד. 

ת העובדים המגיעות לפתחו, החל מנהגי תחבורה ודרך עובדי תעשייה; בולט בגיוון של קבוצו מטה מרכז

החל ממטפלות משפחתונים ודרך מרצות בהשכלה הגבוהה. המלווה הארגוני באזורנו נדרש להתמודד 

 אקונומי שונה.  -עם מורכבות של חיבור מרגש ויוצא דופן בין קבוצות עובדים מרקע דתי, אתני וסוציו

 

אותה ילוו המתמחים תכלול ריכוז תחום במטה )תחבורה, חינוך השכלה גבוהה( התארגנות העובדים ש

דנטים וכמובן לפי הליווי יבחר במהלך החודש הראשון להתמחות, בהתאם לרצון ולכישורים של הסטו

 צורכי הארגון. 

 פיתוח המטה

תיחזוק  בים רבים. במסגרת המטה ישנם משימות רבות.דנמרכז נותן מענה להתארגנויות  ומתמטה 

לצורך פלטפורמה לחיזוק מאבקים, פירסום פעילות הארגון ומידע על  –והרחבה של פעילות הפייסבוק 

 עבודה מאורגנת.

במטה הכשרות רבות אשר מהוות בסיס לתורת עבודה  –פיתוח וקיום הכשרות למתנדבים ועובדים 

 חדשות על פי הצרכים שעולים. למארגני עובדים. יש צורך הן בתיחזוק הקיים, והן בפיתוח של הכשרות 

במטה שני פורומים מרכזיים לצרכי הכשרה  ולמידת עמיתים. בתחילת  –פורום מלווים ונציגי עובדים 

השנה ייסיעו הסטודנטים למפות צרכים, לבנות  את התוכן התהליכי ובסיוע בהזמנה וקיום הפורומים 

 השונים. 

 ליווי שביתות ועוד...  ויש מקום ליוזמות נוספות. , וספים ושונים כגון גיוס פעיליםבלמטה צרכים נ

 

 דרישות התפקידים:

 חיבור לערכי הארגון  -

 אחראיות גבוהה -

 יכולת עבודה עצמאית -

 יכולת למידה עצמאית -

 מחוייבות גבוהה -

 יצירת קשרים ואמון   -

 יכולת ביטוי גבוהה בעפ -

 מאפיינים ייחודים של מקום ההכשרה

  ת"א. 12הארגון ברחוב  שפע טל ההכשרות יתקיימו במשרדי 

 .הקבלה להכשרה מותנת בראיון קבלה מקדים 
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 ארגונים בינלאומיים

 
 

 

 יוניסף ישראל
 

יוניסף ישראל הוא הזרוע הישראלית של הארגון הבינלאומי הגדול והחשוב בעולם למען ילדים, 
 ששואב את תפקידו וסמכותו מכוח האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.

  
אנו פועלים לשילובה של מדינת ישראל כשותפה במאמץ העולמי של יוניסף להצלת ילדים הסובלים 

מעוני, רעב, מחלות, מלחמות ומצבי משבר. אנו פונים למובילי דעה בחברה הישראלית, חברות 
עסקיות, והציבור הרחב לתמוך בעבודה העולמית של יוניסף, ארגון שעד כה הציל יותר ילדים מכול 

  אחר בעולם. גוף
  

אנו פועלים למען הילדים בארץ ע"י השמעת קולם, קידום זכויותיהם, והגברת המודעות לנושאים 
הנוגעים לחיי ילדים ורווחתם. עבודתנו נעשית באמצעות חקיקה תומכת, יצירת שיתופי פעולה ליישום 

ת מתנדבים, ופיתוח (, הפעלAdvocacy) האמנה בישראל, חינוך והסברה, פעילות ציבורית, סינגור 
 משאבים.

  
 יוניסף גאה בשיתוף הפעולה המתמשך עם מדינת ישראל, למען ילדים בארץ ובעולם.

  
 יש דרכים רבות להצטרף למאמצי ההצלה של יוניסף, ולהציל חיים של ילד

  
באשר לדרישות: יש כאן מגוון והציפייה היא שכל מתמחה יפעל בתחום מסוים שתלוי ברצונותיו 

 –לתו וביכו
  

 כתיבת תכנים         

סיוע בקידום האתר והפייסבוק של יוניסף כפלטפורמה מובילה במידע על מצבם          
 האקטואלי של ילדי העולם

 ביצוע תחקירים ואיסוף מידע         

 הצעת יוזמות וביצוע בשטח –מעורבות בהפקת אירועי העמותה          

 –בפעילויות להעלאת מודעות לארגון ולגיוס משאבים מעורבות          

פסטיבלים, אירועי תרבות, אוניברסיטאות  –הקמה ואיוש נקודות גיוס משאבים ברחבי הארץ 
 וכדומה.

 –ריכוז תחום מתנדבים          

קידום תאי מתנדבים באוניברסיטאות בארץ במטרה לקדם אירועי התרמה           -
 שונים.

 לעבודה עם מתנדבים מהארץ ומחו"          -
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 גרינפיס ים תיכון
תיכון הכולל גם את לבנון וטורקיה. בישראל -, כחלק מגרינפיס ים1446גרינפיס פועל בישראל משנת 

 תומכי גרינפיס.  14,333-כיום ישנם למעלה מ

גרינפיס הוא ארגון מאבקים עצמאי, המשתמש בעימות יצירתי לא אלים כדי לחשוף בעיות סביבתיות 

גלובליות, ולאלץ פתרונות לעתיד ירוק ושליו. מטרת גרינפיס היא להבטיח את יכולתו של כדור הארץ 

 . מגוונולקיים את החי על כל 

 

  

 הצוות צובע את ספינת הריינבו ווריאר 

 גרינפיס מנהל קמפיינים ציבוריים ל:

  והיערות הקדומים. םהאוקיינוסיהגנה על 
  הקטנת השימוש בדלק מאובנים ולקדם את השימוש באנרגיה מתחדשת, כדי למנוע את שינויי

 האקלים.
 חיסול הפסולת הכימית 
  שחרור לטבע של אורגניזמים שעברו שינוי גנטימניעת 
 סוף לאיום האטומי וזיהום רדיואקטיבי 
 סחר בטוח ובר קיימה 

גרינפיס אינו משדל או מקבל מימון מממשלות, תאגידים, או ארגונים פוליטיים. גרינפיס לא מבקש 
 ולא מקבל תרומות שמערערות את עצמאותו, מטרותיו, יעדיו ואמינותו.

 נתמך ע"י תרומות מתומכים עצמאים ומענקים מקרנות תמיכהגרינפיס 

אלימות, עצמאות פוליטית ואינטרנציונליזם )שיתוף פעולה בין -לעקרונות של אי מחויבגרינפיס 
 מדינות(.

, כאשר סירה קטנה של מתנדבים 7917-גרינפיס נמצא בעיצומו של מאבק נגד ביזוי הסביבה החל מ
לאמצ'יטקה, אזור צפוני לאלסקה שבו ממשלת ארה"ב ערכה ניסויים אטומיים ועיתונאים הפליגה 

 קרקעיים. מסורת זו של "עדים" באופן לא אלים ממשיכה גם היום.-תת

 גרינפיס היה שחקן מרכזי, בין היתר באימוץ הבאות:

 .איסור על יצוא פסולת רעילה למדינות מתפתחות 

http://www.greenpeace.org/israel/Global/israel/image/2004/2/56881.jpg
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 יתניםימורטוריום על ציד לוו 
 ם למען ניהול טוב יותר של משאבי הדייג בעולםועידה של האו" 
 יתנים באוקינוס הדרומייאמנה למען הלוו 
  הבאנטרקטיק םמינראליישנה על חציבת  53מורטוריום של 
  תעשייתית ומתקני נפט נטושים ביםרדיואקטיביתאיסורים על השלכת פסולת , 
 סוף לדיג ברשתות סחף, בקנה מידה גדול במים עמוקים 
 הקמפיין הראשון שלנו. -ל הניסויים בנשק אטומי איסור על כ 

 

 כתומך/ת מערך דוברות וקמפיין בארגון גרינפיס -תיאורי תפקידים וציפיות

 בתחום הדוברות:

הגדרת התפקיד הינה סיוע לדוברת הארגון. עזרה בכתיבה והפצה של הודעות לעיתונות, יצירת קשר 

תקשורת. כמו כן עבודה תכלול סיוע בארגון, שימור ופיתוח עם עיתונאים, ניסוח מסר וגיבוש אסטרטגיה 

של רשימת הקשר על העיתונאים, עדכון פרטים וכן תרגום של הודעות מהארגון הבינלאומי )מאנגלית 

 לעברית(, עריכה, הגהה וסיוע בתוכן האתר.

מידה סביבתית, בצוות צעיר ונמרץ. התפקיד יתרום ל-מדובר בתפקיד מרתק, בלב עשייה חברתית

וניסיון שטח בהקשר המקומי של ארגון בינלאומי אשר חייב לתרגם את פועלו לזירה המקומית, לנושאים 

 שעל סדר היום בהתאמה לסדרי העדיפות של הארגון.

THINK GLOBAL. ACT LOCAL 

 בתחום הקמפיין:

חקירה  הגדרת התפקיד הינה סיוע בהפקת קמפיין בנושא מזון מהודנס גנטית בארץ. התפקיד כולל

עיונית ומעשית של מה שקורה בחו"ל ובשטח מבחינה חוקתית, מדעית וציבורית. סיכום הממצאים 

וכתיבת דו"חות. העבודה גם תשלב עזרה בחשיבה האסטרטגית והאופרטיבית של הקמפיין. כמו כן, 

 פוליטי.  סיוע בכל מערך ההפקה של הפעולות הנדרשות על מנת ליצור דעת קהל אוהדת ולובי

דובר בתפקיד רציני למי ששואף לקחת אחריות חברתית ולהשפיע בצורה מעשית על מה שקורה מ

בארץ מבחינה סביבתית. התפקיד מתאים לכל מי שרואה את עצמו לוקח חלק בזירה הפוליטית ובעשייה 

הציבורית. ניתן ללמוד מתוך התפקיד כיצד פעולים תהליכים אסטרטגים בארגונים בינלאומיים ואיך 

 צרים קמפיינים שכאלה. מיי

 התפקיד דורש שליטה  באנגלית והרבה מאוד מוטיבציה לעשות ולשנות.

 http://www.greenpeace.org/israel/heאתר: 

 כישורים נדרשים:

 אנגלית ברמה גבוהה

 מוטיבציה

 אוריינטציה ירוקה

http://www.greenpeace.org/israel/he
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 התמחות במכון תרבות –אביב מכון סרוונטס תל 
The Instituto Cervantes is a non-profit organization founded by the Government of Spain in 

1991. Its mission is to promote Spanish language teaching in addition to fostering 

knowledge of the cultures of Spanish-speaking countries throughout the world. The Instituto 

Cervantes is present in very many countries in all continents, with more than 70 centres, 

including the one in Tel Aviv, from where we organize courses and cultural activities all along 

Israel 

 

We need a student to join our team in Tel Aviv, to help us with: 

- Communication and marketing, including branding, public relations, website, 

FB, etc 

- Identifying possible partners and customers (enterprises, public institutions, 

Embassies...), and defining strategic sectors all over the country 

- Arranging and preparing meetings with potential partners 

- Evaluating our programmes and activities 

- Collaborating with other areas of the centre, such as administration. 

 
We offer:  

- Experience within an international framework 

- Experience in the field of Education and Culture. 

- The Intern will be directly supervised by the Director of the Instituto Cervantes, 

who will help determine priorities, set hours and meetings, and give feedback 

and help whenever possible. 

- The position will not be compensated financially.  
 

We are looking for someone: 

-   with a good knowledge of the Israeli Society 

-   who speaks Hebrew and English. Spanish would be a plus 

-   interested in media, international relations, culture and/or communication 

-   used to brainstorming meetings. Innovative and capable of bringing new ideas  

-   Team player and goal orientated  

-   Ability to multitask 

-   Facebook and Social media frequent user. 
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  מרכז פרס לשלום
על ידי חתן פרס  1447 -ממשלתי, אשר נוסד ב -מפלגתי ולא-מרכז פרס לשלום הינו ארגון לא

נובל לשלום, שמעון פרס, במטרה לקדם את מימושם של הסכמי השלום בין ישראל לעמי 

האזור. התפיסה העומדת בבסיס הקמת המרכז היא הכרה בצורך ובחשיבות שבליווי התהליך 

עולות בונות שלום בין ישראל לשכנותיה, לעידוד שיתוף פעולה המדיני ברמת המדינאים, בפ

חברתי, כלכלי ותרבותי בין האוכלוסיות של עמי אזור. המרכז הינו גוף עצמאי המתקיים בזכות 

 תרומות. 

מרכז פרס לשלום פועל במקביל לתהליך השלום המדיני, אולם באופן עצמאי ובלתי תלוי. 

שלום מתקיימת במספר רבדים: חינוך לשלום, דיאלוג הפעילות בונת השלום במרכז פרס ל

 ברמת החברה האזרחית, סיוע הומאניטארי, ובניית תשתיות בעיקר בצד הפלסטיני. 

התוכניות החדשניות של מרכז פרס כוללות מגוון רחב ורבגוני של משתתפים: צעירים ומבוגרים, 

בדגש על תושביהן של קהילות  נשים, גברים, ילדים ובני נוער, אנשי מקצוע וסוכני שינוי,

פריפריאליות. כיום פועל המרכז במרבית תחומי החיים, רפואה, חקלאות, איכות סביבה, 

 עסקים, טכנולוגיה, חנוך וספורט.

מרכז פרס לשלום מציע שתי התמחויות במחלקות שונות: מחלקת עסקים וסביבה ומחלקת 

 חינוך לשלום. 

 

-)פרויקטים עסקיים: במחלקת עסקים וסביבה 0התמחות 
 כלכליים(:  

עסקיים בין -אחד מתחומי הפעילות המרכזיים של המחלקה נוגע לקידום היחסים הכלכליים

ישראלים ופלסטינים, ובפרט הגדלת היקף היצוא הפלסטיני לישראל, זיהוי והסרת חסמי סחר, 

ים בין והגברת המודעות בקרב הציבור הישראלי לגבי היתרונות הגלומים ביחסים מסחרי

 הצדדים.

ועוד, המחלקה  B2Bבאמצעות מחקרים משותפים, סדנאות הכשרה מקצועיות, מפגשי 

מספקת פלטפורמה חיונית לעידוד שותפויות חוצות גבולות ויצירת מצבי רווח הדדי עבור 

 ישראלים ופלסטינים כאחד.

  

 דרישות התפקיד:

 יתרון.  –אם -מת שפתעברית ואנגלית ברמה גבוהה מאוד, בע"פ ובכתב )אנגלית בר
 יתרון(. –ערבית 

  שליטה מלאה בתוכנותOffice: Excel, Power Point, Word . 

 .רקע בסיסי בכלכלה / יחסי מסחר 

 .יכולת ביצוע מחקר, כתיבה ועריכה, מהאינטרנט ומספרות מקצועית 

  ,דוגמאות למטלות: איסוף נתונים כלכליים, סיוע בכתיבת ועריכת מחקרים/ניירות עמדה
הכנת מצגות, סיכומי פגישות, סיוע בהכנה לוגיסטית לפעילויות שטח, כתיבת דוחות 
נרטיביים וכספיים לתורמים ושותפים, קשר עם שותפים ו/או אנשי עסקים פלסטינים 

 וישראלים, השתתפות בפגישות בישראל ובגדה המערבית ועוד.
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 : מחלקת חינוך לשלום )התמקדות בפרויקט בתי ספר2התמחות 
 תאומים לכדורגל ולשלום(

 

 תוכניות הספורט

הספורט הוא כלי המגשר על מכשולי שפה, 

פוליטיקה, דת ופערים חברתיים. ערכים 

אוניברסאליים כגון עבודה קבוצתית, משחק 

הוגן, השגת מטרות משותפות וחתירה 

למצוינות, מאחדים סביבם ילדים ובני נוער 

מתרבויות ורקעים שונים כאשר כולם 

 קים במדים זהים ולפי אותם כללים. משח

 

עקרונות אלה עומדים בבסים הפרויקטים אותם מפעילה מחלקת הספורט. פרויקטים אלו 

עושים שימוש בענפי ספורט שונים, בדגש על כדורגל, על מנת ולהביא יחד ילדים, בעיקר 

ומהנה, מישובים פריפריאליים, לפעילות שלאחר שעות הלימודים, בסביבה בריאה, בטוחה 

המבוססת על עקרונות של שיוון וכבוד הדדי. לפרויקטים השפעה רבה מעבר להשפעה על 

המשתתפים עצמם, ובעיקר על המאמנים, ההורים, בני המשפחה, החברים והקהילות בהן הם 

 פועלים.

את פרויקט בתי ספר תאומים לכדורגל ולשלום. הפרויקט  2332מחלקת ספורט מפעילה משנת 

הלוקחים חלק באימוני ספורט, שיעורי  6-15שנה מאות ילדים וילדות בגילאי  מביא יחד כל

העשרה ולימוד שפתו של ה"אחר". אחת לחודש, נפגשים הילדים לפעילות משותפת עם בית 

הספר התאום שלהם, ומשחקים יחדיו כקבוצה אחת, בעלת מטרה משותפת והפועלת לפי חוקי 

 ה"משחק ההוגן".

בולטות הלוקחות חלק שנים רבות בפרויקט זה הינן קריית גת, שדרות, הקהילות הישראליות ה

 ירוחם, רהט, עין ראפה, ירושלים ועוד.  

מתקיים בבית מרכז פרס לשלום אשר ממוקם ביפו. הסטודנט יוכשר  -מסלול אדמיניסטרטיבי

ול שעות שבועיות(. בין האתגרים העומדים לפניו: ניה 6למשרת מנהל משרד אדמיניסטרטיבי )

מערכת התיוק המחלקתית, ניהול מערך ההסעות, עבודה מול ספקים קבועים וארעיים, עזרה 

 בהפקת אירועים וניהול מערך התשלומים. יתרון לבעלי ניסיון באופיס ובעלי יכולת ארגונית.
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 התמחות במחלקת ההדרכה –מרכז אדוה 
 

 המדיניות של ובניתוח וכלכליות חברתיות מגמות של בניטור המתמחה מחקר מכון הוא אדוה מרכז

 של המידה אמות לפי המדיניות ואת המגמות את בוחן אדוה מרכז. אלה מגמות מול אל הממשלתית

, ומגוונים עשירים נתונים מאגרי על נסמכת אדוה מרכז של הניטור מלאכת. חברתי וצדק שוויון

 .החברתי השוויון בתחום גם כמו הכלכלי הפיתוח בתחום התפתחויות אחר לעקוב המאפשרים

מופצים בקרב הקהל הרחב ומסוקרים באמצעי  אדוה מרכז של העמדה וניירות המחקר ממצאי

 בחברה משאבים של יותר צודקת חלוקה למען ת/שפועל מי לכל מידע מספקים הפרסומים. התקשורת

 . הישראלית

 הנגזרים שונים בתחומים וקורסים עיון ימיבמסגרת פעילות ההדרכה שלו  מציע אדוה מרכזבנוסף, 

 הרשויות תקציבי, המדינה תקציב, בישראל החברתי המצב: ובהם, עוסק הוא בהם המחקר מתחומי

 שוק, הבריאות מערכת, הרווחה מדיניות, גבוהה וההשכלה החינוך מערכת, מגדרי שוויון, המקומיות

 .ועוד העבודה

 ארגונים ואנשי אדוה למרכז הקשורים באקדמיה מרצים, אדוה מרכז צוות ידי על ניתנות ההרצאות

 ./ןבתחומםומומחיות  מומחים חברתיים

 תוכניות; ציבור ומוסדות מקומיות רשויות, ציבוריים לגופים וניתנות מתאימות אדוה מרכז הרצאות

 ארגונים; באקדמיה חברתית למעורבות ויחידות אקדמיים מוסדות; ציבוריים לתפקידים והדרכה הכשרה

 .וגופים פרטיים נוער ותנועות חינוך מוסדות; חברתי לשינוי וקבוצות עמותות, חברתיים

 התאחדות, ו"ויצ, ת"נעמ, לאומי לביטוח המוסד: נמנים אדוה מרכז של הרצאות המזמינים הגופים על

, אייסף קרן, המקומי ולשלטון המדינה לשירות' צוערים' תוכנית, לאומי טחוןילב המכללה, הסטודנטים

 .ועוד, נשים כוח-כן עמותת

 www.adva.orgאתר האינטרנט של מרכז אדוה: 

 מרכז אדוהבפייסבוק: 

 התמחות במרכז אדוה:

תחת אחריות ההתמחות במרכז אדוה תתמקד בסיוע בפיתוח ובהרחבת פעילות ההדרכה של המרכז, 

 מנהל ההדרכה.

השלב הראשון של ההתמחות יוקדש להכרות עם החומרים של מרכז אדוה ולצפייה בהרצאות במסגרת 

 פעילויות ההדרכה של צוות המרכז. 

במגזר  -בשלב ההתמחות העיקרי על המתמחה יהיה ליצור קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים שונים 

יתם הזמנת הרצאות מאת צוות מרכז אדוה בנושאים שונים. בנוסף, ולתאם א -הציבורי, הפרטי והשלישי 

העבודה תכלול סיוע בהפקת ימי עיון וקורסים, השתתפות בחשיבה על התכנים, תיאומים 

 ועוד. םאדמיניסטרטיביי

 כישורים נדרשים:

 הזדהות עם ערכי שוויון וצדק חברתי ועם פעילות מרכז אדוה 

 בוהה ואוריינטציה שיווקיתיחסי אנוש טובים, יכולת ביטוי ג 

 יכולת עבודה עצמאית ונכונות לנסיעות ברחבי הארץ 

 הכרות עם ארגונים ותוכניות במגזר הציבורי, הפרטי והשלישי 

 

http://www.adva.org/
https://www.facebook.com/AdvaCenter/
https://www.facebook.com/AdvaCenter/
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 אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתכנית הדגל שלנו 
 

 אסיה-תכנית השגרירים של לשכת המסחר ישראל
 

 
 מי אנחנו?

 
משמשת כצומת עסקית חשובה עבור חברות  אסיה-לשכת המסחר ישראלמזה למעלה משלושה עשורים, 

ישראליות הפועלות או מתעניינות באסיה ומסייעת בידן בתהליך הכניסה לשווקים אלו. הלשכה הינה עמותה 

ל לרבות התאחדות התעשיינים, ידי הגורמים הכלכליים המובילים בישרא-ללא מטרות רווח, אשר נוסדה על

מכון היצוא, איגוד לשכות המסחר, איגוד התעשייה הקיבוצית ומשרדי החוץ והכלכלה )לשעבר התמ"ת(. בין 

 החברים בלשכה חברות ממשלתיות, ציבוריות ופרטיות.

-, הונגהלשכה פעילה במרבית מדינות אסיה, לרבות מדינות שעימן אין לנו יחסים דיפלומטיים ובכלל זה: סין

קוריאה, אינדונזיה, פיליפינים, טייוואן, וייטנאם, מיאנמר )בורמה(, קמבודיה, לאוס, סינגפור,  -קונג, הודו, דרום

 לנקה, מאלזיה ובנגלדש.  -נפאל, סרי

 
 את מי אנחנו מחפשים?

 
 מתמחים )בהתנדבות( לתפקיד מנהלי פרויקטים במגוון סקטורים.

 
 מה תקבלו מאתנו?

 

לצד צוות הניהול של הלשכה וכן לרכוש ניסיון בניהול פרויקטים, התקשרות עם חברות, גופי  הזדמנות לעבוד

ממשל ונספחים מסחריים, מחקר וכתיבה, שיווק ומדיה חברתית, יחסי ציבור, טיפול בבקשות עסקיות, חיבור 

 בין הזדמנויות עסקיות, תכנון אסטרטגי וארגון אירועים עסקיים.

נסיון מעשי וקשרים אישיים עם אנשי עסקים, חברות וגופים ממשלתיים המעורבים ובעיקר, אפשרות לקבל 

 ביחסי המסחר שבין ישראל למדינות אסיה.

 דרישות התפקיד:

 יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה בצוות 
 סטודנטים / בוגרים מהחוג ללימודי אסיה 
 יוזמה, יושרה, אחריות, סדר, ארגון ויכולת עבודה עצמאית 
  יתרון -ואנגלית ברמה גבוהה. שפה נוספת הרלוונטית לאחת ממדינות אסיה עברית 
 
 

 איפה ההתמחות מתבצעת?
 

במשרדי הלשכה בת"א או בבית או בחוף הים. ממש לא משנה, העיקר שהעבודה תתבצע על הצד הטוב ביותר, 
 והכל, בהתאם לצרכי הפרויקטים השונים.

 
 
 

人师傅领进门，修行在个 

 {דלת, העבודה היא של האדם עצמולהיכנס בסטר מוביל אותך אהמ}

 

http://www.israel-asia.org/
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 גרמניה-לשכת המסחר והתעשייה ישראל
      

גרמניה מוקד שירותי המשמש צומת בילטרלי בו  -מהווה לשכת המסחר ישראל 1467-מאז ייסודה ב

 מצטלבות דרכיהן של  חברות ישראליות וגרמניות מכל ענפי המשק.

 של שתי המדינות.מטרת הלשכה היא לקדם את קשרי הכלכלה 

מספר היזמים והחברות המובילות הישראליות מהמגזר העסקי והתעשייתי המצטרפים ללשכתנו הולך 

וגדל מדי יום ביומו. מגמה זו משקפת את הפוטנציאל הגלום בכלכלה הגרמנית עבור חברות ישראליות 

ברית של מדינת -בתוממחישה את חשיבותה של גרמניה כמעצמה כלכלית המובילה באיחוד האירופי וכ

 ישראל באיחוד.

חברי לשכה הפונים אלינו ואף חברות שאינן חברות לשכה נהנות ממערך שירותים מגוון ומסועף, החל 

 בהנפקת רשימות

 של כתובות וכלה בסיוע באיתור מפיץ/שותף אסטרטגי.

הנעזרים  אי לכך מובטחת לכל ISO 9002גרמניה מבוצעים לפי תו התקן  -כל שירותי הלשכה ישראל

 בלשכה, חברים ושאינם חברים, רמת איכות ומהימנות. 

כגוף הנמצא במרכז זירת הסחר בין שתי המדינות, זורם ללשכה מידע עדכני מכל הגורמים הנוגעים 

לכלכלת שתי המדינות. הודות לכך מהווה הלשכה מוקד תומך ומותאם לכל מי ששאיפתו לקשור קשרים 

בעזרתו ניתן לסלול את דרכם של יזמים ישראליים לגישה ישירה לשוק כלכליים עם חברות גרמניות, ו

 הגרמני.

 :התפקידים המוצעים

 . בנייה והכנסת תוכן לאתר האינטרנט של הלשכה.1

 . הפקה ולוגיסטיקה: ארגון ביקורי משלחות מגרמניה לישראל.2

בשיתוף עם מתמחה . הכנת סקרי שוק לדוגמא, על שוק הבירה בישראל, כתיבת דו"ח מקצועי 3

 מגרמניה )שנמצא

 בלשכה( בתחומים כגון: מים, אנרגיה סולארית, איכות סביבה, מדעי החיים, עסקים.    

 :כישורים נדרשים

 יצירתיות, חוש הומור, 'שכל', אנגלית טובה

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.ib2b.co.il/B2BAdmin/43765L.JPG&imgrefurl=http://www.ib2b.co.il/cinfo.aspx?id%3D43765&usg=__JBlQ4z7TbsIsx8S0Ktqp45T9hB0=&h=426&w=644&sz=804&hl=iw&start=3&zoom=1&tbnid=h7LSeuD_Dge6MM:&tbnh=91&tbnw=137&prev=/images?q%3D%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%2B%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%2B%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%2B%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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 יפן-ידידות ולשכת המסחר ישראלל האגודה
 

יפן הינה עמותה רשמית שחרתה על דגלה את הפצת תרבות -אגודת הידידות ולשכת המסחר ישראל

עם הקמת "האגודה  1456יפן בישראל וחיזוק קשרי המסחר בין ישראל ויפן. הארגון החל דרכו בשנת 

 יפן", ארבע שנים לאחר כינון היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. -לידידות ישראל

לת בשני רבדים: אגודת הידידות המתמקדת בעידוד יחסי התרבות בין שתי המדינות העמותה פוע

וקידום הידע על יפן בישראל, ולצידה לשכת המסחר המקדמת ומפתחת את יחסי במסחר והכלכלה בין 

המדינות. החברות בלשכת המסחר מיועדת בעיקר לאנשי עסקים המקיימים או רוצים לקיים קשרי 

דך, החברות באגודה לידידות פתוחה לכל המתעניין ביפן ובתרבותה. חברים עסקים עם יפן. מאי

 באגודה אמנים, אנשי רוח ואקדמיה, ואזרחים המתעניינים במגוון נושאים הקשורים בתרבות היפנית. 

בין פעילויות העמותה נכללים כנסים וימי עיון בנושאי עסקים ותרבות, קיום פאנל מומחים למעוניינים 

במסחר עם יפן וחדירה לשוק היפני, מפגשים בין חברי הקהילה היפנית בישראל לחובבי בהשתלבות 

 יפן וכן מגוון אירועי תרבות.

שישתלבו בעמותה יזכו לקדם ולנהל מגוון פרויקטים ופעילויות, היכרות ויצירת קשרים עם מתמחים 

, אפשרות ליזום ולהוביל פעילות ויותר מכל אישים נבחרים מעולם העסקים והתרבות בין ישראל ויפן

 לרכוש ניסון מעשי בעבודה בגוף בינלאומי.  

 :תחומי עיסוק במסגרת הפרויקט

 ניהול מאגרי מידע •

 עדכון וניהול אתר אינטרנט, פורום, עמוד פיסבוק וניוזלטר חודשי •

 הפקת ימי עיון וכנסים לסקטורים השונים •

   שיווק, פרסום וגיוס כספים. •

 :כישורים נדרשים

 יכולות ארגוניות גבוהות •

 לידיעת יפנית יתרוןבקיאות בעברית ובאנגלית,  •

 יתרון -ניסיון בניהול אתרי אינטרנט  •

 ושימת לב לפרטים מחויבות •

 עניין בתרבות יפן •
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 אגף קשרי חוץ של מרכז  :השלטון המקומי בישראל
 

המאגד את הרשויות המקומיות בישראל, ובכלל זה ערים, מועצות מרכז השלטון המקומי הינו ארגון 
מקומיות ואזוריות, פריפריה ומרכז, ערבים ויהודים, חרדים וחילונים. מטרת המרכז לקדם את 
האינטרסים של הרשויות המקומיות מול הממשלה, הכנסת וגופים גדולים כגון ההסתדרות. מלבד 

איגודים מקצועיים שונים, כגון איגוד המנכ"לים והגזברים הרשויות המקומיות עצמן, הוא מאגד גם 
 ברשויות המקומיות, איגוד מנהלי החינוך, הרווחה, התרבות, פורום הסגנים ועוד.

 
 חוץ -אגף קשרי

 -היחידה לקשרים בינלאומיים מרכזת את הפעילות המוניציפאלית בעיקר במישור הבינלאומי, אך גם

ה מהווה ממשק של מרכז השלטון המקומי אל מול ארגונים בינלאומיים במישור הלאומי. היחיד -ולעיתים

מוניציפאליים, ביניהם  ארגון הגג של כל מרכזי השלטון המקומי בעולם ועוד רבים, וכן מרכזי שלטון 

מקומי במדינות השונות. היא נהנית ממעמד משקיף במועצת אירופה ובארגון מרכזי השלטון האירופאי. 

שר הדוק עם משרד החוץ, משרד התיירות, המשרד לשת"פ אזורי, משרד הפנים היחידה עובדת בק

ומשרדי ממשלה נוספים לקידום יוזמות בינלאומיות בישראל ובחו"ל. ככלל, רואה מינהל קשרי חוץ את 

דיור בר השגה, פיתוח כלכלי ואורבאני,  -חובתו בקידום כל הנושאים היומיומיים ברשויות המקומיות כגון

ירוקים, העצמת מנהיגות צעירה, העצמה אנושית בכלל ונשית בפרט, חילופי ידע, קידום נושאים 

פרויקטים שונים במגוון תחומים ועוד. זאת, באמצעות הקישור והחיבור עם גורמים שונים בזירה 

הבינלאומית , ובכלל זה תוך יצירת קשר גם עם ערים תאומות, מוסדות אקדמיים בחו"ל, עבודה עם כל 

  (סרטון מינהל קשרי חוץרויות הזרות בארץ כמו גם עם שגרירויותינו בחו"ל.)השגרי

 
 בין עיסוקי היחידה:

  ,שיש בהם כדי להביא יוקרה הפצת מידע אודות תחרויות בינלאומיות בנושאים מוניציפאליים
 והכרה לרשויות המקומיות בישראל.

  .ייצוג מרכז השלטון המקומי בארגונים בינלאומיים מוניציפאליים ואחרים 
  .סיוע לרשויות המקומיות בקידום הקשרים הבינלאומיים 
  .קידום פרויקטים של יזמות שלום עם שכנינו 
 בעולם.הרחבת קשרי התרבות והחינוך בין ערים בישראל ו 
  העשרת ידע בניהול מוניציפאלי בינלאומי, במגוון רחב של תחומים, בין היתר באמצעות קידום

 משלחות מקצועיות של ראשי רשויות ו/או מי מטעמם. 
 . מינוף הקשרים הבינלאומיים ליוזמת כלכליות מוניציפאליות 
 .הפקת כנסים ואירועים בינלאומיים 
  .קידום בריתות של ערים תאומות 

 
 1438 :שנת הקמה

 4, תל אביב, קומה 14רחוב הארבעה כתובת הארגון: 

 63 -כמספר עובדים בארגון: 

להקנות למתמחה הכרות וניסיון בסביבת עבודה מאתגרת עם זיקה לרשויות  מטרת ההתמחות:

מקומיות , משרדי ממשלה ועמותות שונות בישראל בד בבד עם לגורמים בינ"ל מעבר לים. שאיפתנו 

מתמחה ילווה תהליך במשך השנה ויהיה אחראי על חלקים ממנו באופן מלא. נשמח אם היא שה

בסוף השנה יוכל להביט המתמחה על השגיו ולחוש כי בידיו כעת כלים בבואו לחפש עבודה בכל 

 תחום שהוא.

http://www.youtube.com/watch?v=zCYHSCxsHsM&feature=c4-overview&list=UU0gPrfJv-RosZ3g1f9sMiCg
http://www.youtube.com/watch?v=zCYHSCxsHsM&feature=c4-overview&list=UU0gPrfJv-RosZ3g1f9sMiCg
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  חונך הפרויקטים )איש הקשר בארגון שילווה באופן אישי את המתמחה/ים לאורך השנה(:

 מנהלת פרויקטים במינהל קשרי חוץ –דט סלע שירי שטיינהר 

 תיאור התפקיד: 

המתמחים במינהל קשרי חוץ , לאחר שמשתבצים בפעילות על אחד מהתחומים הנ"ל, מונחים 

ומלויים ע"י אחת ממנהלות הפרויקטים העובדות במחלקה. באופן שכזה העבודה נמשכת גם מעבר 

 שבוע בין מפגש למפגש.לשעות ההתמחות , שכן לא ניתן להמתין לפעמים 

בזמן ההתמחות בפועל יוצרים המתמחים קשר עם גורמים רלוונטיים לפרויקט אותו הם מלווים, 

ובתוך כך, כותבים מיילים, מצגות, מתכננים אירועים ומלווים אותם. ביחד עם מנהלת הפרויקט 

תפתחת כל הזמן. החונכת אותם, הם עובדים לפי רשימת מטלות הרלוונטיות לאותו פרויקט ואשר מ

יש לציין, כי מצופה מהמתמחה לתת מענה כלשהו גם מעבר ליום ההתמחות שלה/ו למרות שקיים 

 מאמץ שלא לפנות מעבר ליום זה.

 דרישות התפקיד:

 יכולת עבודה עצמאית .1
 תעוזה וראש גדול .2
 יכולת עבודה בצוות .3
 אנגלית ברמה גבוהה .4
 אחריות .5
 יכולת עבודה בצוות .6
 והתמצאות באינטרנט  Officeשליטה גבוהה בתוכנות  .7

 תחומי לימוד מועדפים:

 מדעי המדינה, מדעי החברה, כלכלה, תקשורת
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 ברזיל-לשכת המסחר והתעשייה ישראל

 
ברזיל היא עמותה רשומה של אנשי עסקים, שמטרתה קידום -לשכת המסחר והתעשייה ישראל

 היחסים הכלכליים והטכנולוגיים בין ישראל וברזיל.
מספקת מידע מגוון לחבריה, ומסייעת למגזר העסקי הברזילאי והישראלי המחפש הלשכה 

ברזיל גדלים  –המדינות. הקשרים הכלכליים והטכנולוגיים בין ישראל  1-הזדמנויות עסקיות ב
בהתמדה והסכמים כלכליים בינלאומיים מציעים אפשרויות בממדים חדשים לשיתוף פעולה בין 

 ת.אנשי עסקים של שתי המדינו
 חברות ישראליות כבר פועלות בברזיל. 155 -מעל ל

אנו משתפים פעולה עם גופים מובילים בברזיל ובישראל, דבר המאפשר ללשכה להמשיך להרחיב 
 ולהעמיק את השירותים הניתנים לחברי הלשכה למען הצלחתם העסקית שהינה גם הצלחתנו.

 : חזון

ות ,שיתוף פעולה טכנולוגי ואקדמי בין ישראל לעודד ולתרום להעמקה והרחבת יחסי המסחר, השקע

 ברזיל.–

 :מטרות

 לסייע ולתמוך בקהילה העסקית בישראל המעוניינת להשתלב בפעילות עסקית בברזיל• 
 לסייע ולתמוך בקהילה העסקית בברזיל המעוניינת להשתלב בפעילות עסקית בישראל• 
נים בברזיל וישראל בנושאי סחר, כלכלה לסייע במידע חיוני ועדכני לתעשיינים, יצואנים, יבוא• 

 שיתופי פעולה טכנולוגיים ואקדמיים

•  NETWORKING  – רועים מפגשים ופרסומים לחברי הלשכה במטרה להרחיב את יפעילויות א
 .מעגל הקשרים בין חברות ואנשי עסקים משתי המדינות

 
 :הפרויקטים המוצעים למתמחה

מענה סיוע ותקשורת עם ארגונים וחברות  מחו"ל וישראל בנושאים שונים הנוגעים ליחסי  .7
 ברזיל ישראל בכלל והלשכה בפרט 

 סיוע בארגון והפקה של סמינרים ,ירידים וכנסים. .1
 פעולות שיווק ואדמיניסטרציה של סמינרים כלכליים. .3

 כלכליים.ליווי משלחות מברזיל לצורכי לימוד ויצירת שיתופי פעולה  .1

ניהול מערכת ניוזלטרים של הלשכה כולל הכנת חומרים רלבנטיים לשיחה לקהל הנמענים  .0
 של הלשכה  

 איסוף מאמרים וקריאה. כולל גם דטה בייס של הלשכה . -אתר אינטרנט של הלשכה  .6

 מחקר ומיפוי תחומים כלכליים. .1

8.  
 חריות, "ראש גדול", עצמאות.: שליטה בשפות פורטוגזית ו/או ספרדית, יוזמה, אכישורים נדרשים

 
http://www.israel-brazil.org/?page_id=91:אתר  

 
  

http://www.israel-brazil.org/
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 אפריקה          -ר ישראלחלשכת המס
While Israel has enjoyed a continuous commercial presence in Sub-Sahara Africa since 1957, 

the Israel-Africa Chamber of Commerce was established in June 1996 to provide Israeli 

companies interested in doing business in Africa with pertinent economic knowledge on the 

continent, allowing them to easily and successfully operate in a cultural, intellectual and 

political arena which is different from their own.  

The Chamber members’ professional experience, knowledge and associations allow the 

Israel-Africa Chamber of Commerce to pinpoint relevant economic developments and 

provide data about each country relating to short- and mid-term economic opportunities, 

thereby assisting various types of companies to form cooperative relationships and get an 

economic foothold in Africa. Such assistance is of paramount value and importance 

considering that 23 African countries are classified by the World Economic Forum as 

possessing business potential in light of the status of their infrastructure, governmental 

stability, banking situation, etc. These include Mauritius, South Africa, Namibia, Ghana, 

Lesotho, Ivory Coast, Kenya and others. 

Encompassing an impressive share of Israel’s commercial, industrial and construction 

business community, the Israel-Africa Chamber of Commerce, whose member companies 

are active in some 40 African countries today, enjoys the full cooperation of the Israeli 

Foreign Ministry and the African Embassies which operate in Israel. Since its establishment 

the Chamber developed close relationships with some counterpart African national 

chambers of commerce. Coupled with the cooperation of its affiliated economic institutions 

in Israel the Chamber is placed at an advantageous position for contributing to interested 

companies by providing them knowledge desired for a favorable and successful operation on 

the African Continent. 

Chamber members' activities span a diverse array of industries, expertise and professional 

services including:     

•    agricultural and agro-allied industries (including training and extension services)  

•    construction and infrastructure •   shipping and travel  •   banking and finance  

•   diamonds 

•    telecommunications and telephony  •    import and export  •    manufacturing   •   design 

and    

     consulting.    

 :תפקיד
ביצוע מחקר ראשוני וכתיבתו לצורך הקמת פרויקט תיירות נכנסת ויוצאת עם  –כתיבת תכנית תיירות 

 מדינות אפריקה.
 :הכישורים הנדרשים

יתרון לקריאה,  -טובה. צרפתיתברמה כתיבה  -טובה ועברית וכתיבה ברמה קריאה -אנגלית -שפות .7
 אך לא הכרחי.

 עצמאות. .1

 מוטיבציה גבוהה. .3

 תייצוגיו .1

 כישורי מחקר .0
 africa.com-http://www.israelאתר: 
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 אמריקה-לשכת המסחר ישראל
The Israel-America Chamber of Commerce, established in 1965, is a voluntary organization 

of companies and individuals, dedicated to the promotion and enhancement of two-way 

trade and investment between Israel and the United States. The Chairperson of the 

Chamber is Ofra Strauss, Chairperson of Strauss Group; Daniel Shapiro U.S. 

Ambassador to Israel, serves as our Honorary Chairman. 

Our Chamber, (AmCham Israel), the largest bi-national Chamber in Israel,  is the exclusive 

local representative of the world's largest business federation - the Washington-based U.S. 

Chamber of Commerce, the umbrella organization of 3,000 local chambers (incorporating 

more than five million businesses and organizations).  Our Chamber is a member of the 

European and the Asia-Pacific councils of American Chambers of Commerce, linking 

chambers, executives and business entities throughout Europe and Pacific Asia.  

The Chamber facilitates networking opportunities with key business and government 

leaders in Israel and in the U.S. In addition, we maintain ongoing contacts with American-

Israel chambers throughout the United States. This enables us to be updated on all trade 

and investment issues. Close government networking ensures contact with U.S. and Israeli 

authorities on commerce, economic and legal issues. 

Our Objectives 

 To promote trade and investment between the United States and Israel. 

 To be a direct liaison with the Chamber of Commerce of the United States 
and other chambers of commerce and business organizations, and to express 
the views of the local American business community to public and private 
interests in the United States. 

 To provide a forum in which American business executives in Israel and 
Israeli business executives with American interests may identify, discuss and 
pursue common interests regarding their activities.  

 To work with individuals and organizations in Israel on matters of mutual 
interest.  

 התפקידים המוצעים:

מיפוי וזיהוי חברות אמריקאיות/מפיצים הפעילים  – עזרה בגיוס חברות חדשות ללשכה .1
בארץ ומיפוי חברות ישראליות המעוניינות להכנס לשוק האמריקאי או להרחיב את 

 .פעילויותיהן שם
כולל ארגון ימי עיון, איסוף מידע, הכנת מצגות, הודעות  –טיפול במשימות שוטפות  .2

 לתקשורת ועוד. 

על מנת לבדוק מהם הנושאים החשובים להם, עזרה  – הכנת שאלון לחברי הלשכה .3
 .במעקב ובכתיבת דו"ח הכולל ממצאים והמלצות בנושא

ל, כגון: סחר בשירותים בין ארה"ב לישרא איסוף מידע להכנת ניירות עמדה בנושאים  .1
 אתיקה עסקית, מדיניות עסקית ועוד.

 כישורים נדרשים:

 קריאה, דיבור וכתיבה. –. עדיפות לדוברי אנגלית 1
 . יכולת כתיבה וניתוח באנגלית ובעברית. 2

 www.amcham.co.ilאתר: 

http://www.uschamber.com/international/default
http://www.uschamber.com/international/default


73 
 

 

 

 

 

 בינלאומיהאגודה לפיתוח  –סיד ישראל 
 

 בין לאומיהפיתוח הסיוע וה ,מתמחה בתחום ההכשרות 

בחזית  SID . במהלך השנים פעל1457קיימא מאז שנת -סיד העוסק בפיתוח כלכלי וחברתי ברארגון 

הפיתוח של התיאוריה והפרקטיקה בתחום הפיתוח הבינלאומי. כיום מונה הארגון למעלה משלושת 

שלוחות ברחבי העולם. מעבר להשפעת הארגון מכוח רשת  45-מדינות וכ 83-אלפים חברים ב

 ,UNFPA זוכה למעמד מייעץ מיוחד בארגונים בינלאומיים כגון SID ו, ארגוןבינלאומית ענפה ז

UNICEF, ILO, FAO, ECOSOC, UNEP .ועוד 

ומהווה פלטפורמה לדיאלוג ובניית קשרים עבור  2311הסניף הישראלי חידש את פעילותו בשנת 

והמגזר העסקי.  קהילה רחבה של אנשי אקדמיה, סטודנטים, מומחי פיתוח, ארגונים לא ממשלתיים

יעודו של הסניף הינו להוות פלטפורמה לארגוני סיוע ופיתוח בינלאומי המתפתחים בישראל ופועלים 

במקצועיות ויעילות במגוון רחב של תחומים ובמדינות רבות על פני הגלובוס. זאת, בד בבד עם תמיכה, 

 עידוד ושיתוף פעולה מצד גורמים ממלכתיים במדינת ישראל.

  חום ההכשרות בנושאי הסיוע והפיתוח בין לאומי:בת  מתמחה

 תחומי העשייה:

  מיפוי הזירה הישראלית והבינלאומית           •

 סיוע בבניית תוכנית ההכשרות .           •

 בניית מילון מונחים בתחום הסיוע והפיתוח הבינלאומי           •

 דרישות:

 ינלאומי.הבנה של תחום הסיוע והפיתוח הב           •

 יכולת גבוה להתבטאות בכתב בעברית           •

 ידיעת השפה האנגלית על בוריה.           •

 המתמחים יקבלו הכשרה מאשת מקצוע בתחום.           •

 המתמחים ישתתפו בהכשרות ללא עלות.           •

 

  יב -ט הדרכות בתחום גלובליזציה לתלמידים בכיתות  –מתמחה 

חה במטרה לייצר מעגל זהות רחב לתלמידים תוך התייחסות לחיים בעידן הגלובלי. תוכנית פות

התוכנית מסייעת בפיתוח חשיבה ביקורתית ,מעודדת חקר, מקדמת פיתוח ערכים וחשיבה עצמאית, 

הקשבה וכבוד לאנשים ולנקודות מבט שונות, ומייצרת בסיס לקידום החלטות מובנות ידע, כך 

 ן ולהבין את הזכויות והאחריות שלהם כלפי אחרים.שהתלמידים יוכלו לבחו

בשני העשורים האחרונים תהליך הגלובליזציה תופס תאוצה. הגלובליזציה יוצרת מציאות שונה 

ומורכבת המשפיעה על תחומי חיים רבים, החל מהשדה הכלכלי ועד למרחב התרבותי והתקשורתי בו 

וצר מול עינינו דרוש ידע עדכני, נקודת מבט רחבה אנו פועלים. בכדי להתמודד עם העולם הגלובלי הנ

 וכלים המותאמים לעידן החדש.

שעורים אלו נועדו לחשוף   יב'. –לשם כך, פיתחנו שעורי העשרה בנושא "אזרחות גלובלית" לכיתות ט' 

את התלמידים לשינויים שהתרחשו ומתרחשים בעולם, לגורמים העומדים בבסיסם ולהשלכות שיש 

הגלובליזציה על חיינו. השעורים יעסקו בתלות הגומלין הקיימת בין מדינות בעידן הגלובלי, תוך לתהליך 

עיסוק בסוגיות כגון ייצור וסחר בינלאומי, הגירה חוצת יבשות, קיימות ואיכות סביבה, בריאות ותרבות, 

תנים להשגה על משטר ופיתוח בינלאומי. סוגיות אלו מעלות אתגרים הדורשים פתרונות גלובליים, הני

 ידי שיתוף פעולה בין מדינות והכרה באחריות המשותפת שיש לכל גורם במערכת הגלובלית.
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החינוך לאזרחות גלובלית מעניק אפשרות לפיתוח חשיבה ביקורתית בנושאים גלובליים מורכבים. כמו 

ט שונות. כן הוא מעודד חקר, פיתוח ערכים וחשיבה עצמאית, הקשבה וכבוד לאנשים ולנקודות מב

בנוסף, התוכנית מעודדת פיתוח של תחושת הסולידריות האנושית גם במעגלים חוצי גבולות ולאומים 

ומעניקה רובד גלובלי למונח "אזרחות פעילה". בנוסף על כך, התוכנית מהווה קרקע פורייה לקבלת 

האחריות שלהם כלפי החלטות מובנות על בסיס ידע, בו יוכלו התלמידים לבחון ולהבין את הזכויות ואת 

  אחרים.

 :תחומי עשייה ודרישות

 ניסיון בהדרכה עם בני נוער           •

 עבודה מול בתי ספר לתאום שעות           •

 זמינות ופניות בשעות היום           •

 יכולת התבטאות גבוהה           •

 המתמחים יקבלו הכשרה מאשת מקצוע בתחום.           •

 המתמחים ישתתפו בהכשרות ללא עלות.           •

 

 מתמחה כעוזר/ת בהפקת תחרות מדיה כלל ארצית

 תיאור משרת התמחות:

סיד ישראל מחפש מתמחה לסייע בהפקת תחרות מדיה כלל ארצית. התפקיד מכיל משימות הקשורות 

ם מול לכלל היבטי התחרות, החל מניסוח חומרי פרסום ועד לקידום התחרות באתרי אינטרנט ותיאו

המוסדות השותפים בהקמת התחרות. המשרה מהווה הזדמנות מעולה עבור סטודנטים המעוניינים 

 לצבור ניסיון וקשרים.

 דרישות:

 יכולת ניהול עצמי גבוה           •

 ראש גדול ויצירתיות           •

 נכונות לטפל בנושאים מינהליים וטכניים           •

 והה בכתב ובעל פה בעבריתיכולת ביטוי גב           •

 מקום עבודה: אפשרות לעבוד מהבית, מרחובות או מבאר שבע           •

ההתמחות מתחילה בתחילת חודש נובמבר )תחילת שנת הלימודים במכללה( ונמשכת לאורך            •

שעות ביום, פעם  6שעות במהלכה ) 183שני סמסטרים כאשר הסטודנטים נדרשים להגיע לסך של 

 בשבוע(.

 תנאים:

 חשיפה לאנשי מקצוע בתחום ויכולת יצירת קשרי עבודה לעתיד 
 ליווי צמוד והדרכה במהלך ההתמחות ע"י אנשי צוות 
 זכאות להשתתף ללא עלות בכלל ההכשרות שמקיים סיד ישראל 
 המתמחים יופיעו באתר הרשמי של ארגון סיד ישראל ויקבלו מכתב המלצה בתום התפקיד 

 
 דרישות:

         .הבנה מעמיקה של תחום הסיוע והפיתוח הבינלאומי 

         יכולת גבוה להתבטאות בכתב בעברית 

         .ידיעת השפה האנגלית על בוריה 
      .המתמחים יקבלו הכשרה מאשת מקצוע בתחום קיום ראיונות ויקבלו ליווי לאורך כל המחקר 
      בהכשרות. ישתתפו המתמחים 

 המתמחים יחשפו לאנשי מקצוע בתחום ויכולת יצירת קשרי עבודה לעתיד
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 מנהלת עיר עולם ותיירות תל אביב

לאומי, שמטרתו למצב את תל אביב בתור -יפו מהלך עירוני-אביב-יזמה עיריית תל 2313בשנת 

  .עיר גלובלית המשמשת מרכז עסקים גלובלי מוביל המתמחה בחדשנות

לשיפור איכות החיים של התושבים באמצעות משיכת משאבים להביא  -מטרת המהלך

 .והשקעות ממקורות בין לאומיים ומשיתוף פעולה עם גופים לאומיים, פרטיים ועירוניים

עיר עולם ותיירות, היא תאגיד עירוני אשר אמון על הובלת מהלך זה באמצעות התמקדות 

  .ותקשורת גלובלית  בשלושה תחומים מרכזיים; פיתוח כלכלי גלובלי, תיירות

יפו וחיזוק עוצמות -הייחודי של תל אביב 'DNA'-האסטרטגיה של המהלך מבוססת על זיהוי ה

 .העיר תוך יצירת רשת של קשרים עם ערים מרכזיות בעולם

לצד העירייה, שותפים משרדי ממשלה וגופים לאומיים נוספים. כל השותפים רואים במהלך 

ת הבין לאומית של העיר נכס, שיש בכוחו לתרום לכלכלת אינטרס לאומי, ורואים במרכזיו

  .ישראל ולדמותה בעולם

 התפקיד המוצע:

 מתמחה במנהלת עיר עולם ותיירות.  -

 ייזום וביצוע פרויקטים השוואתיים בנושאי תיירות תל אביב.  -

 .עדכון הפייסבוק -

, אתר אנגלית או שפה זרה אחרת(, איסוף מידע -)דרישת  –שירות לתייר  -

 האינטרנט, אירועים.

 (.תיירות לוקאלית תשתית מלונות )מיפוי ומחקר מדיניות -

 

 דרישות התפקיד:

יתרון, ראש גדול, נכונות לעבודה סדירה  –דוברי אנגלית ברמת שפת אם, שפות נוספות 

 ומאומצת.
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 – NALA Foundation -קרן נאלא 
 

 

 רקע:

זרוע הביצועית של כ ( נוסדה על ידי פרופ' צבי בנטואיץwww.nalafoundation.orgקרן נאלא )

שנים  7 -ה כ( באוניברסיטת בן גוריון. הקרן מובילה מזCEMTAהמרכז למחלות טרופיות ואיידס )

לביעור מחלות טרופיות מוזנחות. ו  באתיופיה,ה אוכלוסייההיקף לשיפור בריאות  ירחב יםפרויקט

מחלות אלה פוגעות באוכלוסיה הענייה ביותר בעולם, מורידות את תוחלת החיים, ומנציחות את מעגל 

העוני. הפרוייקטים מתמודדים עם גורמי התחלואה בצורה מקיפה, בעזרת שלושה אלמנטים מרכזיים: 

 הגישה למים ולסניטציה בסיסית. בניית מודעות וחינוך לבריאות, חלוקת תרופות, ושיפור 

בקהילות בצפון אתיופיה(,  2%-לפחות מ 43%-בעקבות ההצלחות בשטח )הורדת אחוזי התחלואה מ

זכתה קרן נאלא במענק מטעם קרן ביל ומלינדה גייטס לחדשנות ברפואה, ובמסגרת זו החלה פיילוט 

הבריאותי של תלמידי בי״ס  בעיר בשם אדווה. מטרת הפיילוט היא להוכיח שינוי משמעותי במצב

 (. 2316בתוך שנה מתחילת העבודה )פברואר 

 

 תחומי התמחות:

 אנו מציעים למתמחים לקחת חלק באחת )או יותר( מהמשימות הבאות:

שיווק וגיוס כספים ) תיחזוק  ועריכת  תוכן של  האתר ושל דף הפייסבוק של הארגון, עדכון  -

 חומרי ההסברה של נאלא ועוד...(

 בכתיבת  חומרים )באנגלית( לצורך יצירת מודל בינ"ל לרפואה קהילתית.סיוע  -

 סיוע בעבודה השוטפת -

 סיוע  לגיבוש פעילות הערכה. -

 ועוד.... -

 

 דרישות:

 הקרן מעוניינת לשלב  סטודנטים מתמחים בפעילות השוטפת הנעשית מהארץ.

 לימודים אקדמיים רלוונטייםאנגלית ברמה גבוהה ובעלי / ות רקע של על המתמחים להיות דוברי 

שעות  6)בריאות, חינוך, חברה וממשל, פיתוח , תקשורת וכיו"ב(, ובעלי יכולת לתרום לפחות 

 שבועיות לקידום המשימות בהם ייקחו חלק.

השתלבות בעשייה  של נאלא תאפשר למתחה להתנסות בעבודת הסיוע והפיתוח הבינ"ל מחד  

 להצלחת העבודה והארגון. ותסייע לנאלא לקדם משימות חיוניות

 

 

 

http://www.nalafoundation.org/
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 ישראל -שקיפות בינ"ל 

 

ע"י פרופ' דוב יזרעאלי במטרת קידום  4111ישראל", נוסדה בשנת  –עמותת "שקיפות בינלאומית 

ושקיפות כחלק מהמאבק לצמצום השחיתות בחברה הישראלית. שקיפות בינ"ל  נורמות שליוקרה

שקיפות בינ"ל העולמי המקדם שקיפות כחלק מהמאבק ישראל הינה השלוחה הישראלית של ארגון 

 בשחיתות.

גלובלי, המוביל את המאבק נגד השחיתות. -הינו ארגון חברתי International-Transparency ארגון

הארגון פועל באמצעות קואליציה כלל עולמית, במטרה לשים קץ לתוצאה ההרסנית של השחיתות 

ו של הארגון הוא יצירת עולם נקי משחיתות. הארגון פועל והשלכותיה על אוכלוסיית העולם. חזונ

והמדיה על  תאגידים באמצעות יצירת מפגש בין גורמים הקשורים בממשלה ובקהילה האזרחית לבין

  מנת לקדם את השקיפות בבחירות, במנהל הציבורי, הרכש והעסקים.

  

עיקריות, בשיתוף המגזר  בשתי זירות פעילות פעילויות שקיפות בינ"ל ישראל: העמותה פועלת

העסקי והציבורי להגברת השימוש בשקיפות ככלי ניהולי לשינוי נורמות קיימות והנחלת נורמות של 

הזירה העיסקית והזירה  יושרה ושקיפות אשר הינן מאבני היסוד של חברה הדמוקרטית. 

 המוניציפאלית.

 זרועות פעילות: 4באמצעות 

בזירות השונות )מדד השקיפות בשלטון המקומי, מדד שקיפות הפעלת מדדי שקיפות       .1

 תאגידית(

  כנסים להגברת המודעות       .2

 מפגשי למידת עמיתים בזירות השונות      .3

 מגן השקיפות ועוד רועים:יא      .4

  

אנו מחפשים סטודנט/ית נמרצ/ת המאמין ששחיתות פוגעת בדמוקרטיה ובשוויון ההזדמנויות 

מהווה כלי יעיל המעורר תפיסת יושרה בתפיסת העולם הערכית של  ושקיפות

  org.israel-ti.www://http לפרטים נוספים על הארגון ארגונים.

  

תפקיד הסטודנט/ית: רכז/ת פרויקט 'שקיפות ברשויות המקומיות, רכז/ת תקשורת, רכז/ת זירה 

סטודנט/ית ללוות את הקליניקה על ה בליווי והפעלת קליניקות של סטודנטים מתמחים. -עסקית.

 התוכני והן בהיבט האדמניסטרטיבי.ולסייע הן בהיבט 

התנסחות  -דרישות: ניסיון ומוטיבציה לעבודת מחקר באינטרנט יכולת שווק כנסים ותכניות בטלפון

פוליטי/עולם  -ברורה ומזמינה הזדהות עם מטרות העמותה ענין והבנה במערכת השלטון המקומי

 ובה ודיגיטלית/ הזירה העסקיתכת -התקשורת

 בגרות, ראש גדול, יכולת עבודה באופן עצמאי, יוזמה ואחריות *
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 ארגון הנוער הגאה –איגי 
 

נדרס 'טרנג, הומואים, לסביות)ב "ומאז צמח לארגון הלהט, 1551ארגון הנוער הגאה הוקם בשנת 
מאז הקמת הארגון חל . הארץהגדול בישראל עם פעילויות ביישובים בכל רחבי ( סקסואלים-ובי

שיכולים למצוא באיגי אוזן קשבת ומקום , בישראל ב"שינוי משמעותי בחייהם של צעירים להט
 .לשאול שאלות ולהביע זהות מגדר ונטיה מינית ללא חשש

ואשר פעילותו , 11-22ב בגילאי "איגי הוא הארגון היחיד בארץ הנותן מענה לנוער וצעירים להט
איגי  נוער וצעירים משתתפים מדי שנה בפעילויות של 2,522מעל  .החינוךי משרד "מוכרת ע

מדיה , פורומים)משתתפים בפעילות הדיגיטלית מידי חודש 75,222-למעלה מ, בקבוצות החברתיות
 . ואנחנו נמצאים במגמת גדילה מתמדת'(, חברתית וכד

 25-הארגון פועל בכ. מכל הארץות /ופעילים 222-למעלה מ -ות/מתנדבים הארגון פועל ברובו על ידי
מקרית שמונה ועד , בכל הארץ קבוצות חברתיות 02-ומפעיל למעלה מ, רשויות מקומיות ובתמיכתן

 .מועדוני נוער ותוכנית חוץ בבתי ספר, אילת

 
 הזירה הבינ״לפיתוח קשרים ומשאבים מ

והכרה מהמגזר בשנים האחרונות מחלקת פיתוח משאבים באיגי התמקדה במיצוי תמיכה כלכלית 
רובו המוחלט של המשאבים הושקעו במגזר זה על שלל מוסדותיו והביאו . הציבורי בישראל
, איגי ממשיכה לעבוד בזירה זו ומתקדמת למיצוי המשאבים האפשריים בארץ.  לתוצאות טובות

בזירה הבינ״ל ישנה פתיחות גדולה יותר לנושאים להט״בים ולאור התרחבות הארגון . והם מוגבלים
עלינו להמשיך ולבסס תשתיות ברמה הארצית ולתחומי פעילות שונים  וגדילת התקציב משנה לשנה 

 . נוספות להכנסות לעמותה

 תיאור התפקיד

ר ומצריך התמקדות מוסדות ותורמים פרטיים מעבר לים מאתג, קשר מקצועי ושוטף עם גופים
, יקח חלק בצוות קשרים בינ״ל של איגי/במסגרת התפקיד המתמחה ת. והתמקצעות ספציפית

יחד .  במטרה לחזק ולמצות קשרים קיימים לצד איתור זירות חדשות וקהלי יעד נוספים מעבר לים
והכנסות ניצור תוכנית עבודה לשנה הקרובה ונפעל לעמוד ביעדים שנציב לשם ביסוס קשרים 

מיפוי קרנות ומוסדות , ניוזלטר באנגלית: משימות שוטפות כגון.  חדשות לפעילות הארגון
חיבור לפדרציות יהודיות וקהילות להט״ביות , יצירת קשר וכתיבת בקשות למענקים, מתאימים

 …בעולם וכו׳

  
 כישורים נדרשים

 עצמאית עבודה ויכולת אחריות •
 מצוות כחלק משותפת עבודה •
 אנוש מעוליםיחסי  •
 אוריינטציה פוליטית וחברתית •
 יכולות ביטוי, כתיבה וניסוח באנגלית ברמה גבוה •
 יתרון –הכרות עם העולם הגאה  •
 יתרון –הכרות עם עולם בני הנוער ועולם החינוך  •
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 תקשורת פוליטית
 

 תקשורת גופי
 

 

 חדש" סדר ו"עושים סדר" "עושים התוכניות :29 / 2 ערוץ

  

 

 גבאי וגל כספית בן ובעיתונים? בחדשות המלל בים עצמכם את מוצאים לא לכם? מתבלבלות הכותרות

 עוסקים האישית האג'נדה ובעלי הדעתניים המגישים ביומו. יום מדי החשובים הדברים את לכם מסדרים

 ותרבותיים חברתיים נושאים על דגש שימת תוך להם, הייחודית הראייה מזווית חברתיים בנושאים

 הישראלית. הבחבר

 דעותיהם את וממוקד בהיר בסגנון המציגים נבחרים עיתונאים של אישיים טורים משולבים בתכנית

 השונות.

 סיומה, עם .17:33 בשעה 2 בערוץ רביעי(-)ראשון בשבוע פעמים 4 משודרת סדר" "עושים התכנית

 .23 בערוץ חדש" סדר "עושים ההמשך תכנית משודרת

 הפקות. נתיב ההפקה חברת באמצעות החינוכית הטלוויזיה מפיקה התוכנית את

  רפפורט. מירון הינו התוכנית עורך

 של ותחקירן/ית 2 ערוץ של תחקירן/ית מגישים,מפיקה,  מעורך, ומורכב מצומצם הינו התוכנית צוות

 .23 ערוץ

 והפקה. תחקירנות המוצע: התפקיד

 מאוד. טובה בינאישית ותקשורת והפקה ארגון כושר באקטואליה, רב עניין נדרשים: כישורים

 

  he/Tachi.aspx-http://www.23tv.co.il/241 אתר:

  

http://www.23tv.co.il/241-he/Tachi.aspx
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 "סוגרים חשבון" תהתוכני :29 / 2 ערוץ

  

 

אור -קלינגבייל וליתכנית סוגרים חשבון הינה תכנית יומית בעלת גוןן חברתי כלכלי בהנחיית סיון 

 .אברבך

  .בכל תכנית מתארחים שני פאנליסטים קבועים המנהלים דיון עם המנחה באולפן בנושאים חמים

בין הפאנליסטים הקבועים ניתן למצוא את מאיר שטרית, ד"ר יצחק ספורטא, איריס שטרק, שלמה מעוז, 

 .סטלה קורין ליבר, שמואל אבואב ועוד

 .לושה חלונות בהם אורחים מתחלפיםכמו כן בכל תכנית ישנם כש

 

 ,22:33בשעה  23התכנית מצטלמת בימים ראשון, שלישי ורביעי ומשודרת בכל יום בחינוכית 

 .1. שידורים חוזרים נוספים בערוץ 2בערוץ  13:33וכן ביום שישי בשעה 

 

 והפקה. תחקירנות המוצע: התפקיד

 

 מאוד. טובה בינאישית ותקשורת והפקה ארגון כושר באקטואליה, רב עניין נדרשים: כישורים
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  7000717777-פקס  7000717770 -, תל אביב   טל8החרוץ 

 
 

 תכנית התחקירים את תאגיד השידור הציבורי
 

דקות המופקת על ידי "קודה תקשורת"  53תכנית תחקירים דוקומנטרית שבועית חדשה בת מדובר ב

מועד העלייה לאוויר המשוער  )פריים טיים( בתאגיד השידור הציבורי. 21:33ומיועדת לשידור בשעה 

 עשר פרקים.-ולעונתה הראשונה של התכנית מתוכננים חמישה 2317 אוגוסטהינו 

  

תכנית תחקירים אזרחית שתציף נושאים הנוגעים לכל אחד ואחת מאתנו ועיקרה הוא הממשק  זו

 שבין האזרח הפשוט והממסד.

בכל תחקיר נשאף לא רק לספר, אלא גם להראות את הנושא אותו אנו מבקשים לפצח, נציע פתרונות 

 ונכניס את הסיפורים לקונטקסט ציבורי, חברתי וכלכלי רחב.

נוספת היא הזווית האישית והרגשית אשר תהיה קיימת בכל תחקיר, גם כאשר מדובר זווית עיקרית 

בתופעה פלילית או פרשת שחיתות נביא את האנשים שהנושא נוגע בחייהם, והיא תצולם בכל רחבי 

 הארץ.

 

 תפקיד המתמחה: 

יעסקו במיפוי נושאים, תחקיר אינטרנטי, תחקיר שטח, צילום נסתרות,  העוזרים -נים תחקירלעוזר  

 .'ליהוק משתתפים וכו

 

 

 מאוד. טובה בינאישית ותקשורת והפקה ארגון כושר באקטואליה, רב עניין נדרשים: כישורים
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 וטלוויזיה לקולנוע החדשה הקרן

 

 הישראלי הקולנוע את ולעודד לקדם במטרה 1443 בשנת הוקמה וטלוויזיה לקולנוע החדשה הקרן

 והיא הדוקומנטרי בתחום ומתמחה מתמקדת הקרן הניסיוני. והקולנוע הדרמה, תחום התעודה, בתחום

 להכרה ומחנכת בולטים ישראליים קולנוע יוצרי ומלווה מצמיחה איכותית, תיעודית עשייה מובילה

 ,תיעודיים סרטים במאות הקרן תמכה בשנותיה במיוחד. תעודה וביצירות בכלל הישראלי בקולנוע

 בפרויקטים ומאתגרות, דרך פורצות ביצירות צעירים, בקולנוענים תמכה חדשניים, פרויקטים יזמה

 וזכתה לפניה, בהם טיפל לא שאיש ייחודיים ובנושאים מלבדה בהם האמין לא שאיש דרכם בתחילת

 תמיכת הישראלי. התיעודי הקולנוע הצלחת מאחורי העומד כגוף בינ"ל, ובהכרה בארץ מוביל במעמד

 .וייחודיות חדשנות יצירתיות, למצוינות, וסמל איכות כחותמת מזוהה הקרן

  

 :המוצעים התפקידים

 ארכיון עבודת .1

 יוצרים עם עבודה .2

 הפקה .3

 )לדוברי אנגלית שפת אם( מחו"ל בינלאומיים גופים עם עבודה .4

 

 גבוהה. ברמה אנגלית תיעודי, וקולנוע קולנוע תרבות, בתחומי עניין מוטיבציה, :נדרשים כישורים

 

 www.nfct.org.il אתר:

 

 

 

 

 

http://www.nfct.org.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Logo_nfct.gif
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 5ערוץ ספורט 
 רקע כללי:

ערוץ הספורט נחשב למותג המוביל כיום את קטגוריית הספורט בישראל. הערוצים נחשבים ל"בית" 

 הספורט.האמיתי של כל חובבי 

הערוץ צבר במהלך קיומו ידע וניסיון ברמה בינלאומית בכל הקשור בסיקור וליווי משדרי ספורט בארץ 

 ובעולם.

 מיליון בתי אב.  1.7 -משודר בהוט ובלווין בחבילת הבסיס, חשיפה ל 5ערוץ ספורט 

 בתי אב בפלטפורמה הדיגיטלית  433,333 -משודר בהוט ובלווין  ל 5ערוץ ספורט 

LIVE5: 24  שעות של שידורים ישירים וחדשות ספורט 

GOLD5: אלף בתי אב  233-המשחקים הגדולים וכל רגעי השיא של כל הזמנים. לערוצים אלו כיום כ

 בישראל. במסגרת הערוץ משודרים סרטים דוקומנטריים וסדרות היסטוריות וכן הפקות מקור מגוונות.

5HD –  ,אלף בתי אב.  333ערוץ באיכות צפייה מושלמת 

 אפליקציות ערוץ הספורט:

 ערוץ הספורט  הינו גוף התוכן  המוביל בתחום  אפליקציות הספורט בישראל.  

הורדות. האפליקציה היינה אפליקציית הספורט בעלת  התוכן  מעל למיליוןלאפליקציות ערוץ הספורט 

ליגת פורט החשובים כגון : העשיר והמגוון בישראל, כוללת שידורים חיים ותקצירים של אירועי הס

 ועוד...  NBA, משחקי מכבי תל אביב ביורוליג , האלופות

בנוסף מציעה האפליקציה עדכוני חדשות על בסיס כתבות  מאתר ערוץ הספורט , תוצאות בזמן אמת, 

 סטטיסטיקות טבלאות , איזור אישי, ויכולות תגובה ושיתוף הן בתוך האפליקציה והן לרשתות חברתיות.  

 3338-עמוד הפייסבוק של ערוץ הספורט הינו המוביל בתחום הספורט בארץ ומונה כיום   -פייסבוק

 אלף חברים.                                                                                        

ור של המחלקה עוסקת בהפקה, עריכה ושיד -מחלקת התוכניות והשידורים של ערוץ הספורט

 משחקים בשידור ישיר וכן תוכניות מגוונות. 

בין שידורי הערוץ בארץ: ליגת העל, ליגת ווינר בכדורסל, גביע המדינה וגביע הטוטו בכדורגל, כדורסל 

 וכדורגל מהליגה הלאומית וכן גביע הדייויס כדוריד כדורעף.    
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ועוד מגוון אירועי קצה  2316יורו  , מוקדמותNBA-ליגת האלופות, ליגת ה -בין שידורי הערוץ מחו"ל

 בהתאם ללוח השנה הספורטיבי.

אולפן ליגת האלופות, יציע העיתונות, חמישיות, שער השבת ועוד תכניות  -בין תכניות המקור של הערוץ

 . רבות ומגוונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במסגרת ההתמחותהתפקיד המוצע 

  -ורדיו ערוץ הספורט GOLD-עוזר/ת לעורך הראשי של ערוץ ה

התפקיד, ישותף הסטודנט במשימות מגוונות בהפקה  במסגרת 

ובתחקיר לתכניות בפיתוח )דוגמת "המוזיקה של הספורט"(, ותכנים 

 .GOLD-נוספים של ערוץ ה

כמו כן, רדיו ערוץ הספורט מתפתח וצומח בימים אלה ומחפש  

 מלאכת ההקמה מחדש.בסטודנטים יצירתיים למשימות שונות 

 

יינו בסטאז' תינתן הצעה להשתלב בערוץ  לסטודנטים אשר יצט

 הספורט )כפי שקרה בעבר(.
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 דורי בן זאב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותיק דורי בן זאב.והתמחות אצל איש הרדיו ה

המשודרת שבוע"  ההתמחות תהיה במסגרת התוכנית "בן זאב לסוף

, רשות 88FMבתחנה  12:33-14:33מדי יום שישי בין השעות 

 השידור.

 

 /המפיק -התפקיד המוצע

 

כישורים נדרשים: עניין רב באקטואליה, כושר ארגון והפקה ותקשורת 

 בינאישית טובה מאוד.
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 עצמאית תקשורת
 

 91 הירקוןחדשות 

 

 שידורי החללית 

אביב יפו, פועל בשמונה עשרה השנים האחרונות בין השאר -בתלהירקון שבעים, בית התרבות 

בהפעלת אולפן ללימוד עברית, גלריה, הפקת מהדורת חדשות שבועית, בי"ס לערבית, שיעורי יהדות, 

 בית וחלל עבודה ליוצרים ויוצרות, מקום מפגש לפעילים חברתיים וגלריה.

 שידורי החלליתבפני השקת ערוץ טלוויזיה תרבותי  יםעומדאנו בימים אלו 

עצמאי,  הטלוויזיבשלוש שנים האחרונות חברו מיטב העיתונאים ובכירי עולם התקשורת להקמת ערוץ 

 שלו בשבועות האחרונות ןהניסיושהחל את שידורי 

ם מהמשאבי תליהנוהערוץ חרט על דגלו הנגשת תרבות ואקטואליה לצופיו, ומאפשר לכל הרוצה 

 הטכניים העומדים לרשותו וכן ממשאבי ידע וארכיונים.

הערוץ, שידור אינטרנטי פתוח וזמין, במה ליוצרים עצמאיים, לשיח תקשורתי מגוון ולתכנים 

 איכותיים ומעניינים. םאלטרנטיביי

ת ותוכניות עצמאיו םדוקומנטרייהערוץ מפיק ומשדר מגוון רחב של תוכן, קטעי ארכיון מעניינים וסרטים 

 שמופקות ונוצרות ע"י חברי וידידי הערוץ, מהם בכירי תעשיית התקשורת בארץ.

 הרוב תוכניות המופקות בפורמט של שיחה ועוסקות בנושאי אקטואליה, חברה ותרבות.

אשת תקשורת ופעילה וחברתית מזה שנים רבות, בן השאר בידיעות  רנן מוסינזוןמקימת הערוץ היא 

 אחרונות וערוצי הטלוויזיה המסחריים.

היתרונות הגדולים של המקום הינם צבירת ניסיון הפקתי ותקשורתי ומפגש פורה ויצירה משותפת עם 

 אנשי התקשורת הכי טובים.

ים את עצמו לרצונותיו וכשרונותיו של המתמחה ומעודד, יחד עם העבודה, פיתוח התקן גמיש ומתא

 עצמי ויצירה אישית.

 מרחב הפעולה המאפשר פעילות עצמאית ומגוון הזדמנויות.

 , מוטיבציה ויוזמה.ה: סקרנות, עניין באקטואליה וטלוויזידרישות התפקיד

 

https://mailtrack.io/trace/link/397f0b15ef06fad9a81c7c5f50693d343a48e472?url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A8%25D7%25A0%25D7%259F_%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2596%25D7%2595%25D7%259F&signature=2807d32ab3a36e14
https://mailtrack.io/trace/link/397f0b15ef06fad9a81c7c5f50693d343a48e472?url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A8%25D7%25A0%25D7%259F_%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2596%25D7%2595%25D7%259F&signature=2807d32ab3a36e14
http://www.haokets.org/2012/08/31/%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%91-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%93%d7%95%d7%90%d7%99%d7%9d/
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 חברי כנסת, משרדי ממשלה ומפלגות

 

 

 כנסת
 

 * מותנה באישור סופי מהכנסת. 

 * תיתכן עבודה בירושלים

 

העבודה במסדרונות הכנסת ובלשכות הח"כים מאפשר לכם/ן הצצה נדירה והזדמנות ייחודית לקחת 

 חלק בעשייה הדמוקרטית הישראלית. 

 

"מ הממ למשרד אדלר -עדי קראוט הקורס מרכזת באמצעות חיים קורות להעביר יש ,הנוהל פי על

 יבחרו כנסת/ת וחבר היה. השונים הכנסת חברי של לעיונם החיים קורות את יעביר המשרד. בכנסת

  /ית.הסטודנט לשיבוץ בנוגע החלטה תתקבל שלאחריו ראיון יערך, לראיון /יתהסטודנט את להזמין

 מפורטים חיים קורות להגיש להקפיד בכנסת להתמחות שרוצה מי לכל מאוד ממליצים אנחנו, לפיכך

, בכלכלה, במחשבים ידע, נוספות בשפות ידע ויש במידה)לדוגמא:  האפשר ככל

 "ב(.וכיוצ, תקשורת מערכותהכרות  ,בסטטיסטיקה

  .הראשונה בפגישה יינתנו נוספים פרטים
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 תוכנית המתמחים של יש עתיד
 

 !2317-2318תכנית המתמחים של מפלגת "יש עתיד" יוצאת לדרך לשנת 

 תכנית המתמחים הגדולה והאפקטיבית בישראל.התכנית מיועדת להיות 

במסגרת התכנית, אנשי המפלגה יזכו להתמחות בלשכות חברי הכנסת של "יש עתיד", או אצל בעלי 

 תפקידים מרכזיים במפלגה.

 בדרך כלל, המתמחים יתבקשו להגיע לכנסת ישראל או למטות המפלגה לפחות פעם בשבוע.

 

 :מטרות התכנית

 ודר ואפקטיבי לצרכיהם של לשכות חברי הכנסת של "יש עתיד".מתן מענה מקיף, מס 
 .קידום, פיתוח מנהיגות, רכישת ניסיון פוליטי ושימור של צעירי "יש עתיד" ברחבי הארץ 

 

 ציפיות מהמתמחים:

 .רצינות, אחריות ולעשות כל שביכולתם להצלחת עבודתם 
 .שמירה על סודיות העבודה 
  קשר עם התוכנית.מתן פידבק על עבודתם ושמירה על 
 פורמות צעירי המפלגה מחוץ לכנסת.השתתפות בקהילת המתמחים שתיווצר וחלק פעיל בפלט 

 
 המועמדים מתבקשים להגיש:

 קורות חיים .1
 המלצה מראש תא / סיירת / מטה / בעל תפקיד במפלגה .2
 אדלר הרכזת(-)את השאלון ניתן להשיג אצל עדי קראוט למלא את השאלון המצורף .3

 mitmachim@yeshatid.org.il יש להגיש במייל אחד לכתובת את המסמכים

 יש לכתוב בנושא המייל את שמכם ומספר תעודת הזהות שלכם.

 

 בהצלחה לכולם!

 צוות המיונים של התכנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mitmachim@yeshatid.org.il.il 
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 ראש הממשלהמשרד   - לשכת העיתונות הממשלתית

 

לשכת העיתונות הממשלתית אחראית מטעם משרד ראש הממשלה על תיאום התקשורת בין 

. מתוקף אחריותה, הלשכה ממשלת ישראל ובין קהילת העיתונאים ואנשי התקשורת הפועלים בארץ

פועלת לכיסוי תקשורתי נאות של גורמי מפתח בישראל, של ביקורים ממלכתיים ושל אישים זרים 

מעמידה לרשות נציגי התקשורת חדר תדרוכים משוכלל, אולפן טלוויזיה  המבקרים בארץ. הלשכה

לשכת העיתונות הממשלתית אחראית על צילום נשיא המדינה וראש הממשלה וחומרי עזר מקצועיים. 

באירועים רשמיים ובמסיבות עיתונאים, בארץ ובחו"ל, וכן מפעילה את אוסף התצלומים הלאומי 

 .החל מימי טרום הקמת המדינה ועד ימינו הכולל רבבות רבות של תמונות

 .ואפליקציית מובייל תומכתהממשלתית אתר אינטרנט בידי לשכת העיתונות 

והיא אמונה על הקמה, אפיון וניהול ותפעול שוטף של המדיות החברתיות, וביניהן דף 

 הפייסבוק, אינסטגרם ,טוויטר וכדומה.

והפקת סרטוני    (Video streaming)נטרנטכמו כן, לע"מ עוסקת בהעברת שידורים חיים באי

 . תדמית אינטרנטיים עבור גופים ציבוריים

בנוסף, לע"מ מפיקה ומארגנת קורסים וימי עיון מקצועיים בנושאים העוסקים בממשק שבין 

 .עולם הניו מדיה לתקשורת המסורתית

 

 דרישות להתמחות:

 

 בעברית מעולהיכולת כתיבה 

  נרחב לרבות בתחומי האקטואליה ידע כללי

 נטרנטי ברמה טובהייכולת לבצע תחקיר וחיפוש א
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 ארגונים חברתיים
 הציבור אמון

 

לית אבישי היא המייסדת וכיום שנה. ג 11ם כבר בעסקי הגינות לקידום הפועל מלכ"ר הוא הציבור אמון
  כמנכ"ל הארגון ופועל בו מיום היווסדו.שת כיו"ר מוסדות הארגון. רונן רגב כביר מכהן כיום משמ

הצרכנים, העסקים והרגולטור. מול  –פעילות הארגון מקשרת בין שלושת השחקים בעולם הצרכני 
אלף תלונות מול כלל העסקים  25-הארגון מפעיל מוקד תלונות, אליו מגיעות מדי שנה כ –הצרכנים 

ומסייע לפתור מחלוקות. מול העסקים הארגון  והגופים המעניקים שירות. המוקד פועל בחינם לצרכנים
פועל לבדיקת הענף, עריכת בקרות חודשיות, שיח לשיפור וייעול ואף ישנה נבחרת עסקים אשר 
התחייבו לדרישות הארגון ועומדים בבקרה אינטנסיבית יותר. מול הרגולטור אנחנו פועלים להתאמת  

 סקים המתנהלים לא כראוי.ההוראות לעסקים מצד אחד, וכן אכיפה והתרעה של ע

הארגון נעזר רבות בכליה תקשורת כדי לקדם שיח ציבורי. ישנה פינה קבועה בתכנית חיסכון בה 
מפורסמים הדוחות הענפיים, אנחנו משתתפים בפינות צרכניות בתכניות השונות ברדיו ובטלוויזיה. 

ת, להציג עוולות צרכניות המדיה משמשת כאחד האמצעים העיקריים של הארגון לקדם אג'נדה צרכני
ולצאת כנגד עסקים שמעלו באמון הלקוחות או החלטות בעייתיות מצד הגופים הרגולוטורים. נציגי 
 הארגון נוכחים רבות בדיוני הכנסת השונים ומציגים את הזווית הצרכנית. לצד כל אלה, קיימת פעילות

ארי. זאת לצד לפייסבוק פעיל ופופויטלית, כאשר קיים עמוד רבה לעלות את השיח גם במדיה הדיג
 ניהול מערכת ניוזלטר פעילה המיועדת לצרכנים ולעסקים בהתאמה. 

 בעסקים הגינות לקדם במטרה נוסד (,51-638686-5 )ח.פ. בע"מ הציבור לתועלת חברה הציבור, אמון

 זו. המטר שישרת ומקצועי אמין מידע ההחלטות ומקבלי העסקים הציבור, לרשות ולהעמיד בישראל

 כללי על האמונה ציבורית, מועצה בין רשויות, הפרדת ע"י מיוחדת, מבנית התאמה תוך הוקם הארגון

 בתלונות טיפול על האחראי מפעיל, צוות העסקים, תלוהתנה את באמצעותם מבקר שהארגון ההגינות

 ומוסד בכר שמואל ד"ר בראשות מחלוקות ליישוב מוסד עסקים, של בהתנהלות הציבור ויידוע הציבור

 המשפט בית שופטת בראשות סדרתי באופן הכללים את שמפר מגוף הציבור אמון תו לשלילת עליון

 הכנסה. מס לפקודת 46 סעיף לפי ציבורי מוסד אישור לארגון דורנר. דליה )בדימוס( העליון

 :המוצע התפקיד

 : דוברתת מחלקת שיווק ו\עובד
   בניית תחקירים תקשורתיים 
   לציבור ועניין תקשורתי פוטנציאל עם צרכנים תלונות איתור 
    פוסטים, כתבות ומענה להודעות –ניהול עמוד הפייסבוק 
   השגת מרואיינים לכתבות השונות 
   ניהול מערך הניוזלטר 
 כתיבת חומרים שיווקיים 
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 המשמר החברתי

 

 

, במטרה לקדם חקיקה חברתית 2311המשמר החברתי צמח מתוך תנועת המחאה של קיץ 

מאות פעילים מכל חלקי החברה  ושוויונית, ולחזק את בית הנבחרים אל מול לחצי ההון והשלטון.

לממש חזון של אזרחות פעילה ופוליטיקה במטרה במשמר החברתי לוקחים כיום חלק הישראלית, 

י ומענה לצרכים של כל תושבי ארצנו, ומבטיחה לכולם את זכויותיהם בתחומי אחראית, הנותנת ביטו

 ה. הבריאות, החינוך, הדיור, התעסוקה והרווח

משתתפים משקיפי המשמר החברתי בדיוני בכנסת, שם פעילות המשמר החברתי מתקיימת 

וברשתות  ורתקשת, ומדווחים על הנעשה ביםולוביסט יםעוקבים אחר ח"כהוועדות ; מתנדבי המשמר 

 ; החברתיות

מחקר המחלקת אזרחים מרחבי הארץ;  במפגשים עם בני נוער, סטודנטים, והפעילות מתקיימת גם 

למשקיפים שלנו וחומרים  תדריכים ומספקת, פועלת להנגשת תהליכי החקיקהשל המשמר החברתי 

 בעיתונות;  לפרסום

רובי ריבלין, ומאז פעילי הארגון נוכחים בברכת הדרך של יו"ר הכנסת דאז, משמר מראשיתו זכה ה

 ת. דיונים בוועדו 1,533-ברציפות בכנסת, ומאות אזרחים כבר השתתפו ביותר מ

מגוונת ביותר, ו קבוצה מגובשתפועל המשמר החברתי כעל רקע החברה הישראלית המשוסעת, 

ן יטיים בילמרות ההבדלים התרבותיים והפול –שמצליחה לפעול יחד לקידום המטרה המשותפת 

 .המשקיפים

כדי פעילות המשמר הפכו לגורם מוכר בכנסת, וארגונים חברתיים רבים נעזרים בהמשמר משקיפי 

המדרג את חברי הכנסת על פי הצבעותיהם במליאה, ת. המדד החברתי, לקדם את ענייניהם בכנס

בין הרשות  טיל אור חדש על היחסים הבעייתייםמדד עצמאות הכנסת מ ן;הפך עבור רבים לתו תק

המשפיעים  133 םעונמנה  בפרס דרור לשינוי חברתי המשמר החברתי זכה המחוקקת והמבצעת. 

 .להכרת תודה של רבים מחברי הכנסת. המשמר החברתי אף זוכה של מגזין דה מרקר

 התפקיד:  תיאור

ו עם מנהלת האתר, הכוללת: עריכת תכנים )עדויות של משקיפים מתנדבים מהכנסת( ו/א עבודה

 העלאת תכנים מדף הפייסבוק של המשמר החברתי, לקבוצות פייסבוק ייעודיות. 

 www.hamishmar.org.il: אתר

 

http://www.hamishmar.org.il/
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 אנו
 חברתיות סוגיות קידום ,הישראלית הדמוקרטיה לחיזוק הפועל ,חברתי לשינוי ארגון הוא אנו

 שינוי לקדם שואף אנו .ודיגיטלי תקשורתי אקטיביזם באמצעות ,הציבורי השיח והעשרת וכלכליות

 שיוויון ,פערים צמצום ,אדם זכויות על שמירה למען לפעול אלה ובתוך ,וסביבה חברה ,כלכלה בתחומי

   .בישראל כלכלי וביטחון הזדמנויות

 שמנו .ועורו השדרה ,נדה'אג - חברתי לשינוי מובילים ארגונים שלושה של המיזוג תוצאת אנחנו

 ,בשיתוף חברתי צדק עבור הפועלת אזרחית חברה של קולקטיבית לפעולה קריאה הוא ,אנו ,החדש

  .ובעוצמה בשקיפות

 :שלנו המטרות

 .האזרחית החברה של קולה העצמת באמצעות כלכלי-חברתי שינוי קידום

 .ופלורליסטי מגוון ,דמוקרטי ציבורי שיח פיתוח

 .החלטות קבלת בתהליכי שקיפות קידום

 .חברתי שינוי למען בחתירה דומות מטרות למען הפועלים ארגונים בין קואליציות ויצירת קהילות גיבוש

 השיח על השפעתן את לחזק כדי מיעוט וקבוצות מוחלשות אוכלוסיות מגוון של הנראות הגברת

 .הציבורי

 :עיקריים אזורים בשלושה פועלים אנו

 דיגיטלי אקטיביזם

 שבאמצעותם ,לאקטיביסטים חיוניים דיגיטליים כלים מספקת חברתיות למטרות אנו של המעבדה

 הפורטל ,רשומים אקטיביסטים אלף 40-מ יותר עם .כוחות ולאחד אנשים לרתום ,קמפיינים לקדם ניתן

 .החלטות למקבלי אזרחים בין הפער על לגשר ובכך לחץ להפעיל יכולתו את בהצלחה מוכיח אנו של

 תקשורתית לאסטרטגיה המרכז

 יכולות בניית ידי על הציבורי בשיח ושוליים מיעוטים קבוצות של קולן את ומקדם מדגיש אנו

 להתמודדות מביאה אלה יכולות הקניית .חברתיים ומנהיגים אקטיביסטים ,לארגונים תקשורתיות

 עם אסטרטגית עבודה צורת ומבססת נראות מגבירה ,המרכזית במדיה הייצוג שאלת עם אפקטיבית

  .התקשורת

 

 

 קמפיינים

http://www.anu.org.il/about_org/74.htm
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 להשפיע כדי ,זה בתחום המובילים השחקנים עם בשיתוף ודיגיטליים תקשורתיים קמפיינים מנהל אנו

 .וסביבתי כלכלי ,חברתי משמעותי שינוי בכך ולקדם ההחלטות מקבלי ועל הציבור על

 : אנו של היעד קהל

 חברתיים פעילים ,יוצרים ,קהל דעת מעצבי ,וממוסדת עצמאית תקשורת אנשי ,חברתי לשינוי ארגונים

 .וקהילות מיעוט קבוצות ,החלטות ומקבלי אקדמיה אנשי ,שינוי וסוכני

 : אנו של האסטרטגיות

 חברתי לשינוי יוזמות לקידום דיגיטליים וכלים ידע של והטמעה ייבוא ,פיתוח.  

 התקשורתית האסטרטגיה בתחום יכולות ובניית התקשורת בתחום מקצועיות הכשרות.  

 שיתופי באמצעות שינוי וסוכני מובילים אקטיביסטים ,עצמאיים תקשורת אנשי של יכולותיהם מינוף

 .אסטרטגיים פעולה

יה הישראלית, קידום סוגיות להתחבר ולהשפיע הוא ארגון לשינוי חברתי, הפועל לחיזוק הדמוקרט –אנו 

חברתיות וכלכליות והעשרת השיח הציבורי, באמצעות אקטיביזם תקשורתי ודיגיטלי. אנו שואף לקדם 

שינוי בתחומי כלכלה, חברה וסביבה, ובתוך אלה לפעול למען שמירה על זכויות אדם, צמצום פערים, 

 שיוויון הזדמנויות וביטחון כלכלי בישראל.

יינים תקשורתיים ודיגיטליים למאבקים וליוזמות לשינוי חברתי, כדי להשפיע על הארגון מנהל קמפ

 הציבור ועל מקבלי ההחלטות ולקדם בכך שינוי משמעותי חברתי, כלכלי וסביבתי.

 

 המכללה האקדמית, ליווי קמפיינים –פרויקט ההתמחות 

גיבוש  –דרכם. בתוך כך התפקיד:  ליווי תקשורתי של מאבקים ויוזמות לשינוי חברתי בתחילת 

 אסטרטגיה תקשורתית, הודעות לעיתונות, ניהול מערך הדוברות של היוזמה.

 

 קהל היעד מולו יעבדו המתמחים :

 ארגונים לשינוי חברתי, פעילים חברתיים וסוכני שינוי, קבוצות מיעוט וקהילות.
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 ארגון הנוער הגאה –איגי 
 

-ומאז צמח לארגון הלהט"ב )לסביות, הומואים, טרנג'נדרס ובי, 2332ארגון הנוער הגאה הוקם בשנת 

רחבי הארץ. מאז הקמת הארגון חל שינוי  כליישובים בבסקסואלים( הגדול בישראל עם פעילויות 

שאלות יכולים למצוא באיגי אוזן קשבת ומקום לשאול שמשמעותי בחייהם של צעירים להט"ב בישראל, 

 ולהביע זהות מגדר ונטיה מינית ללא חשש.

, ואשר פעילותו מוכרת 01-22 בגילאיאיגי הוא הארגון היחיד בארץ הנותן מענה לנוער וצעירים להט"ב 

נוער וצעירים משתתפים מדי שנה בפעילויות של איגי בקבוצות  2,511ע"י משרד החינוך. מעל 

'(, וכד חברתית מדיה, פורומיםת הדיגיטלית שלנו )משתתפים בפעילו 21,111-מ למעלההחברתיות, 

 ותמתנדבים/ 951-מ למעלה ידי על ברובו פועל הארגוןואנחנו נמצאים במגמת גדילה מתמדת. 

 91-מ למעלה ומפעיל, ובתמיכתן מקומיות רשויות 11-מ בלמעלה פועל הארגון. הארץ מכל ות/ופעילים

 .ספר בבתי חוץ ותוכנית נוער מועדוני, אילת ועד שמונה מקריתבכל הארץ,  חברתיות קבוצות

 ודיגיטלית תקשורתית פעילות

 מלבדהעולם הדיגיטלי.  –העיקרית של איגי נמצאת בזירות בהן נמצאים בני הנוער היום  הפעילות

 ברשת שיח איתור, בוואטספ אחד-על-אחד של שיחות גם מפעילים אנחנו, שלנו בפורומים ענפה פעילות

פייסבוק,  –העיקרית שלנו להגיע לנוער היא לפגוש אותו במרחבים שלו  הדרך, אולם. נוספים ופרויקטים

יוניק  כניסות 15,333-של איגי כיום מונה  האתר. תוכן ואתרי יוטיוב, ט'סנאפצ, וואסטפ, אינסטגרם

 ילואפשל איגי הוא הגדול ביותר כיום בקרב עמודי הקהילה ) הפייסבוק(, צומחים והמספריםבחודש )

 בצורה שלו היעד קהל את שפוגש דיגיטלי מערך היום שמפעילים היחידים ואנחנו(, גאווה ממאקו יותר

מפעילים מערך דוברות ויחסי ציבור מפולח  אנחנו, מסורתית תקשורת מבחינת גם. ביותר הנגישה

 (.שלנו לקהל שרלוונטים נוספים ותוכן חדשות ואתרי פרוגי, אחד ראש, גאווה מאקולקהלים שלנו )

 תפקיד תיאור

 לפנות ניתן שאליו כארגוןרמה הדיגיטלית ב איגי את למצב עלינו, נוער ובנות בני ליותר להגיע מנת על

 מנת על, בארגון הנעשה על שוטף תוכן יספקו התוכן אשת/איש. גאה לנוער הנוגעת ובעיה שאלה בכל

ראיון עם מדריכים/ות וחניכים/ות, איתור  השאר בין כולל התפקיד. כתבות לאתר איגי שיותר כמה ליצור

כתבות מעניינות מאתרים בחו"ל ותרגום שלהם, כתיבת אייטמים על אירועים ארגוניים ועל דברים 

 המתרחשים בעולם הגאה או הישראלי בהקשר הגאה.

הכתבים באתר בשנה האחרונה הצליחו להתברג במערכות עיתונים מובילות, הודות לתיק עבודות 

 הציגו.מרשים ש

 נדרשים כישורים

 אסרטיביות 

 מעולים אנוש קשרי 

 וחברתית פוליטית אוריינטציה 

 וניסוח כתיבה יכולות 

 ובלחץ בזמנים עמידה, זמינות 

 יתרון – הגאה העולם עם הכרות 

 יתרון – החינוך ועולם הנוער בני עולם עם הכרות 
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 משרדי יחסי ציבור
 

 

 ואסטרטגיה ציבור יחסי – תקשורת רדא
 

 

 

 הוקמהש החברה בישראל. המובילה הציבור יחסי חברת היא ישראל, יורו מקבוצת תקשורת, ארד

 ישראליות לחברות ותדמיתי תקשורתי אסטרטגי, ייעוץ במתן מתמחה ארד אייל ידי על 1443 בשנת

 למשרד תקשורת ארד בין המיזוג תהליך החל 2338 בשנת והפרטי. הציבורי בסקטור ובינלאומיות

 נציגתה משמשת הקבוצה ."ישראל יורו" קבוצת והוקמה "אביב תל יורו" הציבור ויחסי הפרסום

 . Euro RSCG Worldwide הגלובלית הציבור ויחסי הפרסום רשת של בישראל הבלעדית

 אסטרטגיה זה: ובכלל השיווקית התקשורת תחומי בכל רב מקצועי ניסיון משלבת תקשורת ארד

 מיתוג, משברים, ניהול ציבוריים, קמפיינים ניהול דוברות, ואסטרטגי, תקשורתי ייעוץ תקשורתית,

 הלקוחות בעבור התקשורת לניהול אחראית החברה אישיים. תקשורת וכישורי ארגונית פנים תקשורת

  משבר. במצבי תקשורתי וטיפול תגובות מתן וידיעות, כתבות ייזום שלהם, המדיה קשרי ניהול זה ובכלל

 המחלקות (.Practice Groups) מתמחים עבודה צוותי של מחלקות באמצעות פועלת תקשורת ארד

  החברה. לקוחות של השונים הפעילות לתחומי בהתאם ממוקדות

  המוצע: התפקיד

 לקוחות בניהול סיוע עיתונות, בתיקי טיפול תקשורת, מעקבי תחקיר, עבודת - ציבוריים גופים במחלקת

 לחינוך ליר-ון כנס הנשיא, ועידת הרצליה, כנסי דוגמת לאומיים בנושאים העוסקים בכנסים והשתתפות

 ועוד.

 

 העברית, בשפה מצוינת ניסוח רמת והבנה; דיבור כתיבה, -טובה ברמה אנגלית נדרשים: כישורים

 תקשורתיות. אסרטיביות, יוזמה, וארגון, סדר האפשר; ככל רחבה, באקטואליה התמצאות

 

 

http://www.eurorscg.com/flash/
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 שינקמן-כהן-רימון

 

 פוליטית, תקשורת ומאבקים, משברים ניהול שוטפים, ציבור יחסיב עוסקת שינקמן-כהן-רימון חברת

 כלי אלא עצמה, בפני מטרה אינם ותקשורת ציבור שיחסי מאמינים בחברה שיווקי.ו אסטרטגי יעוץ

 .פרסום מניעתב אם ובין פרסום יצירת ידי על אם בין הלקוח, מטרות לקידום

 ובניהול ופליליים( אזרחיים -םמשפטיי עסקיים, מוצריים, משברים) משברים ניהולב מתמחה המשרד

 פרוב שנעשה) שליט גלעד של לשחרורוהוביל המשרד ש המאבק כגון, ציבוריים-חברתיים מאבקים

 בשוק מאבקים ודין, טבע אדם הדרכים, בתאונות במלחמה ירוק אור מאבק (,מלאה =בהתנדבותבונו

 תקשוב, חברת הדסה, מכללת שפע, חברת (,העובדים מצד ולעיתים ההנהלה מצד לעיתים) העבודה

  ועוד.

 לשכת מקומיות, רשויות קק"ל, היהודית, )הסוכנות ציבוריים וגופים ארגונים עם היתר בין עובדת החברה

  ארגון.ה עבור חיצוני ץועוי דובר הצבת באמצעות ועוד( הדין עורכי

 

  המוצע: התפקיד

אור ירוק. הכנת הודעות לעיתונות, ניתוח נתונים והעברה להודעה, סיוע לעמותת  בקמפיינים סיוע

 ותחקירים לצוות הצילום של העמותה, היכרות ועבודה מול כלי התקשורת והבנת תפקיד הדובר.

 

  נדרשים: כישורים

          ביטוי. וכושר חריצות גבוהה, אינטליגנציה

 

 http://www.rcspr.co.il אתר:

 

 

 

  

http://www.rcspr.co.il/
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 גלאי תקשורת

 

 

 .עובדים 22-כ ישנם במשרד. שנים 25-ל מעל לפני נפתחו תקשורת גלאי משרדי

 משרדים: כגון תחומים של רחב למגוון אסטרטגי וייעוץ דוברות, ציבור יחסי שירותי מספק המשרד

, ואלכוהול קולינריה, עמותות, טכנולוגיה, סטייל לייף, אומנות, צרכנות, ציבוריות חברות, ממשלתיים

 . בינלאומיים ואירועים בארץ שונים פסטיבלים

לקוחותינו הרבים: רשות השידור, משרד האנרגיה והמים, חברת אתרים, האגודה למען החייל,  בין

, דיזינגוף סנטר, WIX ,We Workסרטי יונייטד קינג חברת נגב, עמותת עלם, מרכז הירידים, תגלית, 

 .ועוד ויליפוד, ורדינון, נעמן, גרנייה, לוריאל, VFגורו הדיאטות חלי ממן, חברת הביגוד והתיקים 

 

 מוצעים:  תפקידים

 תיקי הכנת, קומוניקטים כתיבת: בלקוחות ומהטיפול מהעשייה חלק יהיה'ר הסטז, תפקידו במהלך

 מתנהלים השונים התקציבים כיצד לראות יוכל בנוסף. וכדומה תפוצה לרשימות אפ פולו, עיתונות

 .המשרד של המוחות סיעור בפגישות נוכח ויהיה

 

  :נדרשים כישורים

, אחריות, עמידה בלוח זמנים, עמידה בתנאי לחץ, יכולת למידה עצמאית, יצירתיות ויחסי מקצועיות

 אנוש טובים. 

 בפעילויות חלק ולקחת אלינו להגיע אתכם ומזמינים למשרד כחשובה'רים הסטז עבודת את רואים אנו

 .שלנו
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 שלמור תקשורת
 

שהוקמה על ידי יועצת התקשורת אירינה שלמור שלמור תקשורת הינה חברה ותיקה ועתירת ניסיון 

בעלת מסורת ותרבות ארגונית מושרשת  החברה הינה שנה כמובילה בתחומה. 25-ופועלת למעלה מ

 המתבססת על אנשי יחסי ציבור צעירים, עדכניים ונלהבים. 

הפיכתם שלמור תקשורת מתמחים בטיפול תקשורתי אישי מלווה למנכ"לים ולצוותי הנהלה בכירים תוך 

למובילי קטגוריה. בין שירותי המשרד: ייעוץ אסטרטגי, דוברות ויחסי ציבור, ניהול משברים, ייזום 

אירועים ותוכן שיווקי, החדרת מותגים חדשים לשוק הישראלי, בניית אסטרטגיה ופעילות לצד אנשי 

 התקשורת והעורכים במדיה על מגוון צורותיה.

ובילות במשק בתחומי האופנה, עיצוב, צרכנות, אלכוהול, מזון, לקוחות המשרד מונים את החברות המ

 ועוד. , הייטקכלכלה

 

 תיאור התפקיד: 

כמתמחים בשלמור תקשורת תחשפו לרבדים רבים של עולם יחסי הציבור והדוברות בחטיבות השונות 

ת הפצקה, עזרה בכתיבת קומוניקטים, הפועלות במשרד, החל מסיוע במפגשי עיתונאים ואירועי הש

 .מוצרים, תחקיר וכדומה
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 מנחה( קו )מקבוצת פורטל ביז + אייס
 

          

 

קבוצת קו מנחה עוסקת באספקת מערכות מידע משולבות תוכנה, בסביבת עבודה אינטרנטית לקהלים 

הפכה לחברה ציבורית  1441כחברה פרטית ובשנת  1481עסקיים מגוונים. החברה התאגדה בשנת 

 נסחרות בבורסה. שמניותיה

 

עד היום פעילותה העיקרית של קו מנחה הייתה בתחום שוק ההון והפיננסים, ומפעילה את אתר 

Bizportal.co.il .אתרים נוספים בקבוצה הם תפוז, פליקס, דף הבית הראשון שלי, תקדין ואייס . 

 

עיתון 'נמר של נייר'. -על ידי יובל סיגלר על בסיס הפקס 1445-הוקם ב www.ice.co.il אתר אייס 

נמכר לקבוצת קו מנחה. האתר מסקר את עולמו המדיה, פרסום, יחסי ציבור, שיווק  2334בשנת 

 ודיגיטל, ופועל בסביבה תקשורתית רוחשת וגועשת. 

 

 כתיבה והפקה.  בשנת לימודים(: 2התפקיד המוצע למתלמדים )עד 

הכרת עולם התקשורת הנוכחי )קבוצות התקשורת השונות, הבעיות בפניו עומד  :כישורים נדרשים

 עולם התקשורת, וכו... ולא, אין מבחן על כך...(, חשיבה שיווקית, הבנה ברשתות חברתיות. 

שעות שבועיות במהלך שנת  6היא בצמוד לעורך אייס אלכסנדר כץ, בהכוונתו ובעריכתו.  העבודה

 הלימודים. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ice.co.il/
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 BBDOיתם ג
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 חברות לובינג, אסטרטגיה וקשרי ממשל
 

 

 לובינג חברת -פוליסי

 

 

 כשני לפני קרסני בוריס ידי על הוקמה אשר בישראל ביותר הגדולה הלובינג חברת היא פוליסי חברת

 בעזרת ,ובעולם בארץ והציבורי העסקי במגזר וייחודיים משמעותיים תהליכים מובילה החברה עשורים.

 לקוחותיהם. עבור חיוביים לשינויים מחויבות ומתוך השטח עם מעמיקה והיכרות יצירתית חשיבה

 .משברים בניהולו לובינג אסטרטגית בבניית ,ולובינג ממשל קשרי בנושאי ייעוץב עוסקת החברה

  הצלחה. היא היחידה התוצאה מבחינתנו,

 שלנו. "פוליסיה" זה

 

 בשני תתבצע העבודה פוליטיקה.-תקשורת-כלכלה שבין לממשק ייחשף המתמחה המוצע: התפקיד

 מישורים:

 לפעילות. והצעות עמדה ניירות כתיבת הישיבה, וסיכום הכנסת עדותובו ישיבה לקוחות, ליווי .1

  בת"א. במשרד לקוחות תיקי בהכנת סיוע .2

 בכנסת. ביקורים גם כוללת ההתמחות :הערה

 

 נושאים ריבוי קליטת גבוהה, אמינות בגרות, ודיסקרטיות, טקט בכתב, גבוהה הבעה נדרשים: כישורים

 גבוהה. ברמה אנגלית לבעלי תינתן עדיפות במקביל.

 

 http://www.policy-one.co.il אתר:
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 ממשלי-חברת ייעוץ אסטרטגי רגולטורי -ת.א.ר.א  
 

ממשלי המתמחה בליווי והעצמת תהליכים -הנה חברת ייעוץ אסטרטגי רגולטורית.א.ר.א. 

ארגוניים בגופים ציבוריים, מוסדות ללא כוונת רווח ועמותות, וחברות עסקיות תוך השבחת השיח 

הרגולטורי ממשלי והקניית כלים מקצועיים ללקוח. המפגש של ת.א.ר.א. עם לקוחותיה הוא 

מעבר לתהליכים הארגוניים היומיומיים, החל מגיבוש   יבה חדשה",במקום בו אנו מייצרים "חש

חזון ואיתור אפיקי פעילות שיענו על הצרכים הציבוריים המשתנים, ועד ליצירת אסטרטגיית פעולה 

 Doing Well By Doingוליווי הצוות המוביל במהלך הוצאתה לפועל. המוטו של החברה הוא 

Goodר.א. בפעילות עסקית בעלת השפעה חיובית על תהליכים , ומייצג את ההתמקדות של ת.א.

 ציבוריים, חברתיים וסביבתיים בחברה הישראלית.

 

 בחברת ייעוץ בתחום הרגולציההצעת התמחות 

   

 : התפקיד המוצע

מתמחה ועוזר בקידום פרויקטים בתחומי הממשל והחברה עבור לקוחות החברה, בכפיפות למנהל 

 תיקים בחברה.

העבודה יצוות המתמחה לאחד מהיועצים בחברה וילווה אותו בעבודתו השוטפת מול במסגרת 

 הלקוחות או בפרויקטים פנימיים.

 

 : נדרשיםהכישורים ה 

 יוזמה, מעוף , חריצות ,רצינות 

 יצירתיות 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 שליטה ברמה גבוהה באנגלית

 יתרון –והמגזר השלישי , משרדי ממשלה היכרות עם מערכות ציבוריות

  
 



133 
 

 

 

 

 הרשמה טופס
ברווח כפול(  1)עד עמוד  חיבור קצרובצירוף  קורות חייםבצירוף גיליון במלואו  יש למלא את הטופס 

המפרט מדוע הסטודנט/ית מבקש את ההתמחויות המבוקשות, תוך התייחסות להיכרותו/ה את התחום 

 והציפיות שלו/ה מההתמחות בתחום זה. 

, adik198@gmail.com  -במייל בלבד אדלר רכזת ההתמחויות-עדי קראוטאלו לסמכים להגיש מיש 

 לשימושו של מנחה הקורס ולשימוש הארגון הקולט.

 09.8.09ההגשה עד לתאריך 

 

 שם הסטודנט/ית: __________________________________________

 __________________________________________ :מסלול התמחות

 _________________________ ______________________מספר ת.ז: 

 ________________________________טלפון/סלולרי:_________ מס'

 _____________       __________________________________דוא"ל:___

 _________________________________________________ תאריך:

 :מועדפים התמחות מקומות

 

 __________________________________________________ - ראשונה עדיפות

 

 __________________________________________________    - שנייה עדיפות

 

 __________________________________________________ - שלישית עדיפות


