
חוברת התמחות ומתמחים
פרקטיקום – תשע"ט

מרכזת ההתמחות והחוג למדעי המדינה
ד"ר חן פרידברג

אוגוסט 2018



כנסת ישראל
המוסדות  אחד  הוא  הישראלים  המחוקקים  בית 
גם  ומהווה  הישראלית  בדמוקרטיה  ביותר  החשובים 
את אחת הזירות המרכזיות ביותר לליבון סוגיות ציבוריות, 
חיינו  על  שהשפעתן  החלטות  וקבלת  חקיקה  פיקוח,  ייצוג, 

מכרעת.
של  המקצועיות  היחידות  באחת  התמחות   - המוצעת  הפעילות 

הכנסת כגון מרכז המידע והמחקר או מרכז המבקרים, התמחות אצל 
חבר כנסת לפי בחירת המתמחה ובהתאם לדרישת חבר הכנסת. 

דרישות – ראיון אישי, מינימום של 80 שעות התמחות שנתיות.

מקום ההתמחות – ירושלים.

http://main.knesset.gov.il/Pages/default.aspx

shlomogo@ariel.ac.il



התנועה לאיכות השלטון

התנועה למען איכות השלטון בישראל שמה 
עבור  יותר  איכותי  ממשל  קידום  למטרה  לה 
אזרחי ישראל והיא רואה בדמוקרטיה אפקטיבית 
ומוגנת צורך חיוני. התנועה היא עצמאית, א-מפלגתית 
וקיימת שלא למטרות רווח. היא נוסדה כתנועת מחאה 
במרץ 1990 ומשרתת כל אזרח ואזרח בישראל, ללא קשר 
למגזר ממנו הוא בא. התנועה הפכה לאחד העותרים הציבוריים 

הבולטים ביותר לבג"ץ ולקול מוסרי ייחודי להגינות ציבורית. 

הפעילות המוצעת – התמחות באחת מארבע אופציות אפשריות:

1. התמחות במחלקה לפעילות אזרחית: ריכוז פעילות סטודנטיאלית
ייזום וביסוס פעילות בקמפוסים השונים ועם ארגוני סטודנטים וצעירים כולל 
פעילויות  פעילויות הסברה,  ארגון  רלוונטיים,  גופים  עם  פעולה  שיתופי  יצירת 

להעלאת מודעות בקרב קהל יעד זה, תכנון הרצאות ופאנלים ועוד.
 תכונות ויכולות חשובות לביצוע התפקיד: 

יכולת ייזום והפקת אירועים ופעילויות, יכולת ארגון, יוזמה ויכולת עבודה עצמאית 
ובצוות, עניין אמיתי בתיקון ליקויים ושיפור איכות השלטון.

 מיומנויות שיפתח המתמחה בתפקיד: מיומנות הפקת וארגון אירועים, ניהול שיתופי 
פעולה בין ארגונים, הכרת המגזר השלישי.

 מפגשי פיתוח וליווי של המתמחה: את המתמחה ילווה לכל אורך הדרך סמנכ"ל 
פעילות אזרחית. 

 פעילות נדרשת נוספת: השתתפות בפגישות המחלקה והצוות, ליווי הדוברת לפגישות 
עם אנשי תקשורת. המתמחה יוכל להתלוות לנציגי התנועה בבית המשפט העליון וכן 

בוועדות הכנסת השונות בהן נציגי התנועה משתתפים.



ארגון  אזרחית:  לפעילות  במחלקה  התמחות   .2  
קמפיינים אזרחיים

ייזום, תכנון והוצאה לפועל של קמפיינים ציבוריים, קביעת 
מטרות הקמפיין, יעדיו, תכנית עבודה ופעולה, ותפעול שוטף של 

הקמפיין עצמו תוך עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים
 תכונות ויכולות חשובות לביצוע התפקיד: יוזמה, יצירתיות וחשיבה 

עצמאית ומקורית,
יכולת ארגון גבוהה, יכולת ביטוי בכתב גבוהה, יוזמה ויכולת עבודה עצמאית 

ובצוות
עניין אמיתי בתיקון ליקויים ושיפור איכות השלטון

 מיומנויות שיפתח המתמחה בתפקיד: מיומנות בניהול מאבקים ציבוריים, ניהול 
שיתופי פעולה בין ארגונים, הכרת המגזר השלישי. 

מפגשי פיתוח וליווי של המתמחה: את המתמחה ילווה לכל אורך הדרך סמנכ"ל פעילות 
אזרחית. 

 פעילות נדרשת נוספת: השתתפות בפגישות המחלקה והצוות. המתמחה יוכל 
להתלוות לנציגי התנועה בבית המשפט העליון וכן בוועדות הכנסת השונות בהן נציגי 

התנועה משתתפים.

3. התמחות במחלקת הדוברות: ע' דוברת
כלי  ועבור  הודעות לעיתונות, כתיבת תכנים תקשורתיים לפרסומים תנועתיים  כתיבת 
התקשורת, קיום ראיונות על פי הצורך עם אישים, תפעול אתר האינטרנט, סיוע בבנייה 
והכנה של מצגות, סיוע בבנייה של כיסוי תקשורתי לפעילויות ואירועים, עמידה בקשר 

עם עיתונאים ועוד.
 תכונות ויכולות חשובות לביצוע התפקיד: היכרות עם עולם התקשורת, כישורי כתיבה,

יכולת ארגון, יוזמה ויכולת עבודה עצמאית ובצוות, עניין אמיתי בתיקון ליקויים ושיפור 
איכות השלטון.

 מיומנויות שיפתח המתמחה בתפקיד: היכרות עם גורמי התקשורת השונים, מיומנויות 
של כתיבה תכנים לעיתונים, תכניות טלוויזיה וכדומה. 

 מפגשי פיתוח וליווי של המתמחה: את המתמחה ילווה לכל אורך הדרך סמנכ"ל פעילות 
אזרחית. 

השתתפות בפגישות המחלקה והצוות. 



עם  לפגישות  הדוברת  ליווי  נוספת:  נדרשת  פעילות   
אנשי תקשורת. המתמחה יוכל להתלוות לנציגי התנועה 
בבית המשפט העליון וכן בוועדות הכנסת השונות בהן נציגי 

התנועה משתתפים.
4. התמחות במחלקת דוברות: תפעול רשתות חברתיות

מענה  ומתן  גיבוש  תכנים,  ויציקת  קיימים  פרופילים  בתפעול  סיוע 
סרטונים  הפקת  התנועה,  בשם  רלוונטיים  תכנים  ובניית  לגולשים 

ויראליים )לבעלי ידע וניסיון בתחום( כתיבת תכנים.
 תכונות ויכולות חשובות לביצוע התפקיד: יכולת התבטאות גבוהה בכתב, 
יוזמה, יצירתיות וחשיבה עצמאית ומקורית, עניין אמיתי בתיקון ליקויים ושיפור 

איכות השלטון, ניסיון בקריאיטיב ועיצוב גרפי.
 מיומנויות שיפתח המתמחה בתפקיד: הכרה מעמיקה של המדיה החדשה, הכרות עם 

המגזר השלישי, ניסיון בקריאטיב ועיצוב גרפי.
מדיה  רכזת  הדרך  אורך  לכל  תלווה  המתמחה  את  המתמחה:  של  וליווי  פיתוח  מפגשי 

חברתית. 
 פעילות נדרשת נוספת: השתתפות בפגישות המחלקה והצוות. המתמחה יוכל להתלוות 
התנועה  נציגי  בהן  השונות  הכנסת  בועדות  וכן  העליון  המשפט  בבית  התנועה  לנציגי 

משתתפים.

דרישות – ראיון אישי, מינימום של 80 שעות התמחות שנתיות. 

מקום ההתמחות – ירושלים.

 /http://www.mqg.org.il

shlomogo@ariel.ac.il



המרכז להעצמת האזרח – 
פרויקט המוניטור

להעצמת  המרכז  של  אזרחי-ציבורי  מיזם 
האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות 
רחבה,  ידע  תשתית  לייצר  נועד  המוניטור  ציבוריות. 
מדיניות  יישום  הליכי  אודות  ואינטגרטיבית  אמפירית 
ביצוע  תהליכי  בטיוב  לסייע  היא  מטרתו  הציבורי.  במגזר 
מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה 
עבור  והן  החלטות  מקבלי  עבור  הן  ביצועים,  לשיפור  אפקטיבי 
להגברת  כפלטפורמה  המוניטור  משמש  עוד  המבצעים.  הדרגים 
החלטות  של  הביצוע  בהיבטי  והפוליטי  התקשורתי  הציבורי,  העיסוק 
קבוצות  ארגונים,  של  האזרחית  והמעורבות  היכולות  ולחיזוק  ציבוריות, 

ופרטים בישראל.

הפעילות המוצעת - התמחות במיזם.

דרישות – ראיון אישי, מינימום של 80 שעות התמחות שנתיות, חובת השתתפות 

במפגש חשיפה של הפרויקט במהלך חודש אוקטובר, הרשמה לפרויקט באופן 
אלקטרוני, חובת הכשרה של כ-4 ימים במהלך חודש נובמבר לצורך למידת המערכת 

)על חשבון שעות ההתמחות(.
מקום ההתמחות – תל-אביב.

/http://www.ceci.org.il



עיריית פתח-תקווה

עיריית פתח תקווה היא מהעיריות הגדולות 
בארץ והיא מקיימת שת"פ עם אוניברסיטת אריאל 

בנושא התמחות סטודנטים מזה מספר שנים. 

הפעילות המוצעת – התמחות באחת מהמחלקות בעירייה 

לפי בחירת המתמחה )רווחה, תרבות, איכות סביבה וכדומה( 
ובכפוף לאישור המחלקה ובהתאם לדרישותיה. 

דרישות – ראיון אישי, מינימום של 80 שעות התמחות שנתיות.

מקום ההתמחות – פתח תקווה.

http://www.petah-tikva.muni.il/Pages/default.aspx



 המרכז לחקר 
המזרח התיכון ומרכז אסיה

המרכז לחקר המזה"ת ומרכז אסיה חרת 
על דגלו את קידום המחקר בארבעה מוקדים 

מחקריים היסטוריים ועכשוויים: 
1. נורמליזציה.
2. איראן ושיעה.

3. מדיניות החוץ ודיפלומטיה ציבורית.
4. ערבי ישראל ופלסטינים.

הפעילות המוצעת – מתמחים בתכנית יוצמדו לחוקרים מובילים במרכז 

ויתמחו בכתיבת ניירות עמדה ובפרסומם באתר המרכז.
דרישות – ראיון אישי, מינימום של 80 שעות התמחות שנתיות.

מקום ההתמחות – המחלקה ללימודי המזה"ת, אריאל.



NGO Monitor
מכון מחקר המספק מידע וניתוח, מקדם 
אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות 

והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים 
הטוענים שהם מקדמים זכויות אדם ואג'נדה 

הומניטרית. מטרת המכון היא לייצר ולהפיץ ניתוח 
ביקורתי ודו"חות על התפוקות של קהילת הארגונים 
הלא-ממשלתיים הבינלאומית, לתועלת קובעי מדיניות 

ממשלתיים, עיתונאים, ארגונים פילנתרופיים והציבור 
הרחב. כוונתנו לפרסם עיוותים של סוגיות זכויות אדם בסכסוך 

הישראלי-ערבי ולספק את המידע וההקשר החסר לתועלתם 
של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים במזרח התיכון. השאיפה היא 

להוביל לשיח ציבורי מיודע בנוגע לתפקידם של ארגונים לא ממשלתיים 
הומניטריים.

הפעילות המוצעת – עבודה עם ראש דסק ישראל בסיוע בכתיבת דוחות, עריכת 

מחקרים וכתיבת מאמרים.
דרישות – ראיון אישי עם ראש הדסק, מינימום של 80 שעות התמחות שנתיות.

מקום ההתמחות – ירושלים.

/https://www.ngo-monitor.org.il



The Israel Project
 The Israel Project ,2002 Founded in
 (TIP) is a non-partisan American
 educational organization dedicated
 to informing the media and public
 conversation about Israel and the Middle
 East. TIP is the only organization dedicated to
 changing people’s minds about Israel through
 cutting-edge strategic communications. We don’t
 attack the media, we become a trusted partner and
 resource – bringing integrity and facts to the coverage
 using proven strategies like building relationships,
 testing messages and giving journalists everything they
.need to get the story right

הפעילות המוצעת – הפקה וניהול פרויקטים, תפעול תכניות מחקר ואיסוף חומרים 

בתחום התקשורת וההסברה הישראלית.
דרישות – ראיון אישי עם ראש הדסק, 120 שעות התמחות שנתיות.

מקום ההתמחות – ירושלים.

/https://www.theisraelproject.org



המכון לאסטרטגיה ציונית

המכון פועל לקידום וחיזוק אופייה היהודי 
ואופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל. חירויות 

אישיות, צדק וזכויות אדם הם מרכיבים אינטגרליים 
למערכת הערכים היהודית וערכים מרכזיים בצורת 

ממשל דמוקרטית. אולם קיימים תחומים שבהם קיים מתח 
פוטנציאלי בין שתי המערכות הללו, ועלינו לגבש דרכים 

לשימור אופייה היהודי של ישראל מזה ושמירת זכויות הפרט, 
מזה.

תכניות המכון לאסטרטגיה ציונית בתחומים של חוקה, דת ומדינה, 
חינוך וזכויות אדם, מקדמות מטרות אלה ומובילות שינוי חיובי עמוק 

בחברה הישראלית.

הפעילות המוצעת – התמחות באחת משתי אופציות:

1. סיוע מחקרי בכתיבת ניירות עמדה בנושאים של הסברה ישראלית בחו"ל.
2. הכנת חומרי הסברה לקמפוסים בארה"ב.

דרישות – ראיון אישי עם ראש הדסק, לפחות 80 שעות התמחות שנתיות.

מקום ההתמחות – ירושלים. 

/http://izs.org.il/he



הכנסת – ח"כ וסגן השר מייקל אורן
http://main.knesset.gov.il/Pages/default.aspx

סטודנט – מיכאל פולבוי

המכון הישראלי לדמוקרטיה
 /https://www.idi.org.il 

מוסד מחקר יישומי וא-פוליטי, הפועל בזירה הציבורית 
הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה 

סטודנטית – נופר מורידיאן

המרכז להעצמת האזרח – פרויקט המוניטור
 /http://www.ceci.org.il 

מיזם אזרחי ציבורי שמבצע מעקב וניטור של יישום 
החלטות ציבוריות

סטודנטית – טליה נייגט

התנועה לאיכות השלטון
 /http://www.mqg.org.il 

תנועה לקידום ממשל איכותי יותר עבור אזרחי ישראל 
ולהגברת האפקטיביות והמוגנות של הדמוקרטיה 

סטודנט – יצחק קווס

עירית פתח תקווה – לשכת סגנית ראש העיר 
 http://www.petah-tikva.muni.il/Pages/default.aspx

סטודנט – נתנאל פרץ

מועצה אזורית מטה בנימין – מחלקת יזמים
 /http://binyamin.org.il 

סטודנט – נתנאל פרץ

איפה הסטודנטים שלנו התמחו בתשע"ח



המרכז להעצמת האזרח – פרויקט המוניטור
/http://www.ceci.org.il 

מיזם אזרחי ציבורי שמבצע מעקב וניטור של יישום 
החלטות ציבוריות 

התנועה לאיכות השלטון 
 /http://www.mqg.org.il 

תנועה לקידום ממשל איכותי יותר עבור אזרחי ישראל 
ולהגברת האפקטיביות והמוגנות של הדמוקרטיה 

עירית פתח תקווה
 http://www.petah-tikva.muni.il/Pages/default.aspx

עירית רחובות  
/https://www.rehovot.muni.il

מחלקת דוברות

המכון לחקר המזה"ת 
http://www.ariel.ac.il/israel/jimes-aims-and- 

scope
ללימודי  המחלקה  במסגרת  שפועל  אקדמי  מחקר  מכון 

המזה"ת/מדעי המדינה

NGO Monitor
/https://www.ngo-monitor.org.il

מכון מחקר המספק מידע וניתוח, מקדם אחריותיות, ותומך 
לא- ארגונים  של  והפעילות  הדוחות  על  מעמיק  בדיון 

ואג'נדה  אדם  זכויות  מקדמים  שהם  הטוענים  ממשלתיים 
הומוניטרית

איפה הסטודנטים שלנו יתמחו בתשע"ט



The Israel Project
/https://www.theisraelproject.org

ארגון המנסה, באמצעות פרויקטים שונים, לשפר את דעת 
תמיכת  את  ולהגביר  ישראל  על  ובעולם  בארה"ב  קהל 

העולם בה

המכון לאסטרטגיה ציונית
 /http://izs.org.il/he

ואופייה  היהודי  אופייה  וחיזוק  לקידום  פועל  המכון 
הדמוקרטי של מדינת ישראל. תכניותיו מתמקדות בתחומים 
שינוי  ומובילות  אדם  וזכויות  חינוך  ומדינה,  דת  חוקה,  של 

בחברה הישראלית בתחומים הללו


