
 

 
 

 

 

 לסטודנטים/יות לממשל  להתמחות בכנסת "קול קורא" 

 ( 23-2022שנת הלימודים תשפ"ג )

 

 

 סטודנטים וסטודנטיות יקרות, 

 

, במסגרתה  ות/מתמחים  יות/כמידי שנה, תתקיים בכנסת בשנה"ל תשפ"ג תוכנית לסטודנטים

 בלשכות חברי הכנסת ולוקחים חלק בעבודה הפרלמנטרית. הסטודנטים/יות  משובצים 

האקדמית;   הלימודים  שנת  כל  פני  על  נמשכת  הנוכחית  התוכנית  תתחיל  בשנה  ההתמחות 

  8-6, במסגרת של  (2023)סוף יולי    ותימשך עד סוף סמסטר האביב  2022מהלך סמסטר חורף  ב

 שעות שבועיות. 

ות לא אמצעית עם עבודת נבחרי הציבור  בהתמחות זוכים בהיכר ות/המשתתפים  יות /סטודנטים

 ותהליכי חקיקה וקבלת החלטות בדרגים הבכירים ביותר. 

)באמצעות מרחוק  עבודה  מאפשרת  ההתמחות  מחייבת  מה(,  וכדו Zoom , Teams תוכנית  אך 

 הכנסת.  ת/ הגעה למשכן הכנסת בהתאם לצרכי חבר

 

לה השיבוץ  ותהליך  במאחר  מתרחש  להלן  תמחות  בחירות,  והמלצות תקופת  הבהרות    מספר 

 : שהועברו על ידי הכנסת

הכנסת          - לחברי  יוצגו  החיים  ה קורות  הכנסת  השבעת  לאחר  ב25-רק  שתיערך   ,-15  

רק מנקודת זמן    ות/רי הכנסת יוכלו לפנות למועמדים ולבחור מהם מתמחים. חב2022בנובמבר 

 . תחילת דצמבר -לפני סוף נובמבר תתחיל בפועלההתמחות לא   זו, ומכאן

היות ומדובר בתקופת בחירות, נזכיר כי תוכנית ההתמחות פעילה אך ורק במהלך פעילות            -

הכנסת  סדירה ההתמחות.  של  ומתנסים    ן/עצמם  ות/המתמחים ,  במסגרת  בפעילות  מסייעים 

 ההתמחות תיפסק.  ולא בפעילות מפלגתית. במידה והכנסת תתפזר, בלבד פרלמנטרית 



המעוניין בהתמחות, והשיבוץ מותנה בבחירתם של    ית /הכנסת לא מתחייבת לשבץ כל סטודנט  -

 הכנסת.  ות/חברי

 ?  בלשכת חבר/ת הכנסתמה כוללת ההתמחות 

מתפקידי   יותר  או  אחד  של  בהקשר  השוטפת,  הפרלמנטרית  בפעילותם  הכנסת  לחברי  סיוע 

 הכנסת. הפעילות בלשכת חבר/ת הכנסת מגוונת, ותלויה באופי פעילותו ובאופן עבודת הלשכה. 

השתלבות במטלות  ,  לכלול, בין השאר: איתור חומרי רקע לפעילות הפרלמנטריתהפעילות עשויה  

פעילות בתחום הקשר עם הציבור, מענה לפניות הציבור  ,  השוטפות של לשכת חבר/ת הכנסת

 . ועוד לחבר/ת הכנסת בנושאי שונים 

ב ידי  ההתמחות  על  כלל  בדרך  תלווה  הכנסת  חבר/ת  הלשכה  לשכת  עוזר/ת  ץ/יוע  – צוות  ת, 

 צמם.  פרלמנטרי/ת, דובר/ת ולא בהכרח באופן צמוד לחבר/ת הכנסת ע 

 

 הגשת מועמדות  

לתואר שני במסלול  יות  /סטודנטיםלו   התוכנית מיועדת לסטודנטים/יות במסלול ממשל בלבד

 . מדיניות ציבורית ושיווק פוליטי 

להתמחות    ות/המעוניינים מועמדות  מיכל  ל  2.21.18לתאריך    עד  ישלחו בכנסת  בהגשת  ד"ר 

את המסמכים    mshavit@idc.ac.il  לאודר  ס" בביה  בממשל  להתמחויות  התוכנית  רכזת,  שביט

 הבאים:  

 , לרבות מסלול הלימודים ושנה.  עדכנייםקורות חיים  .1

פסקה   ףבהיקרוט  פי .2 פסקאות/של  המסבירהשתי  להתקבל  הנך  מדוע    ,  מבקש/ת 

 בכנסת.  דווקא  להתמחות 

ה המכסה  במסגרת  מתאימים  שימצאו  למוגדרת  ממועמדים/ות  הכנסת  משל לביה"ס  ידי  ,  על 

ומשם יזומנו  )מ.מ.מ(  קורות החיים יועברו למרכז המחקר והמידע  יועברו להמשך מיון בכנסת.  

 לראיונות בלשכות חברי/ות הכנסת.  , המתאימים/ותהסטודנטים/יות 

 

 דרישות ההתמחות 

בכנסת   • הכנסתההתמחות  חבר/ת  לצרכי  בהתאם  הכנסת  למשכן  הגעה  .  מחייבת 

מתחילת ההתמחות   דהיינו  כסידרה,  המתקיימת  הכנסת,  מושבי  שני  במהלך    נמשכת 

mailto:mshavit@idc.ac.il


ועד-נובמבר הנוכחית  השנה  של  במקרה  דצמבר,  ביולי    סוף  הקיץ  מושב  .  2023סוף 

 בלשכת חבר הכנסת.  שעות(   6-8יום בשבוע )במהלך תקופה זו יש להמצא במשך 

גם  • )באמצעות    תתאפשר  בתאום עם חבר/ת  וכדומה(,    Zoom, Teamsעבודה מרחוק 

 .  הכנסת

 מילוי כלל החובות:  לאחר נ"ז אקדמי,  2מקנה  בכנסת ההתמחות  •

 . השעות הנדרש ףעמידה בהיק -

נייר עמדה או מסמך  המבוססת על ההתמחות  הגשת עבודה אקדמית   - במבנה של 

תבסס  ת חבר/ת הכנסת ולשכת  בוסס על העיסוק בהתמחות בעבודה זו ת .  מדיניות 

על סיוע בכתיבת הצעת חוק, על הכנה לדיונים בוועדות הכנסת, על קידום שדולה 

שגם    של חבר/ת הכנסת ועוד. נושא העבודה יאושר על רכזת תוכנית ההתמחויות 

תבדוק את העבודה ותסייע במידת הצורך. הנחיות כתובות יועברו במהלך ההתמחות.  

 ציון 'עובר'/'לא עובר'.    ןיינתעל העבודה 

הקשר   - איש/ת  ידי  על  תועבר  ההתמחות  להתמחות    בלשכה, בסיום  הערכה 

 הסטודנט/יות.  

 

 גשים חשובים ד

באישור מרכז המחקר והמידע    , במעבר ראיון אצל חבר/ת הכנסת  מותניתהקבלה להתמחות    -

הכנסת התחייבות  )מ.מ.מ(  של  טופס  על  ובחתימה  הצורך(,  )במידת  בטחוני  תחקיר  במעבר   ,

יתקיימו  אישי.   בכנסת  ההראיונות  הכנסת  השבעת  לאחר  ל    25-רק  בנובמבר    15המתוכננת 

ואנו  2022 ההתמחות  לגבי  חדשות  הנחיות  יתקבלו  ההשבעה,  במועד  שינויים  ויחולו  במידה   .

 נפעל בהתאם.  

לא  ול   מוגבללמועמדים/ות    המקומות  מספר  -   תוכלנה  בכנסת  להתמחות  הבקשות   כלצערנו 

להליך המיון  יועברו פרטי מועמדותם  ,  מתאימים/ות  שימצאו  יות/יםסטודנטרק  .  בחיוב   להיענות

 .  בכנסת

כי    - לב  העברת  שימו  לאחר  הכנסתכנסתלהמועמדים/ות  פרטי  גם  כל    ,  לשבץ  לא מתחייבת 

 הכנסת.  ות/המעוניין בהתמחות, והשיבוץ מותנה בבחירתם של חברי ית/סטודנט



  תהיה התמחותם לא  רייכמן,    אוניברסיטתסטודנטים/יות שישתבצו להתמחות בכנסת שלא דרך    -

 . לא יהיו זכאים לקבל נ"ז אקדמי על ההתמחותמוכרת על ידי האוניברסיטה והם 

 

 

 

 להתעדכן גם באתר ביה"ס בכתובת: ניתן 

https://www.runi.ac.il/schools/government/special-programs/practical-internship / 

 .ac.ilmshavit@runiל שביט במייל: וכן לפנות לרכזת תוכנית ההתמחויות, ד"ר מיכ
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