
 

 

 

 
 

 

 
 

 (IPSעל המכון למדיניות ואסטרטגיה )

  – הבית של סדרת כנסי הרצליה    –המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן  
לפני   אסטרטגיה   22הוקם  בנושאי  ודיון  חשיבה  לידע,  מוקד  להוות   במטרה  שנים 

ידי   על  אזוריים  לקדם הבנה עמוקה של תהליכים  ישראל. המכון חותר  לאומית של 
הגיאו המגמות  והערכת  המעצבות-ניתוח  הצגת    אסטרטגיות  התיכון,  המזרח  את 

למדיניות   והמלצות  תובנות  והפקת  וסיכונים  הזדמנויות  זיהוי  עדכנית,  מצב  תמונת 
עבור מקבלי ההחלטות ושותפים לעיצוב המדיניות בישראל ובעולם. בנוסף, שם לו  
המכון למטרה לעורר ולהשפיע על הדיון הציבורי, במסגרת כנסיו, פרסומיו  והפעילות  

 רוצי המדיה השונים. התקשורתית  בע
 

 התמחות במכון 

המכון למדיניות ואסטרטגיה מציע לסטודנטים מבית ספר לאודר לממשל להשתלב  
את   להעמיק  לסטודנט/ית  שתאפשר  מחקרי  אופי  בעלת  התמחות  במסגרת  במכון 

 נ"ז.  2הידע ואת יכולת הניתוח בתחומים בהם עוסק המכון. ההתמחות מקנה  

 שפ"ג: תחומי ההתמחות המרכזיים לשנת ת 

 ניתוח והערכת מגמות מדיניות וביטחוניות     –המזרח התיכון  •

 כעמוד תווך בביטחון הלאומי חוסנה הלאומי והחברתי של מדינת ישראל  •

   הזירה הפלסטינית  •

 , המזה"ת וישראלבאוקראינה על הסדר העולמי המלחמה השפעות •
 

 מסגרת ההתמחות: 

 ההתמחות מיועדת לסטודנטים/ות בשנה ג' ללימודים או מהתואר שני.  •

בהתאם לתחום ולתכנית    - ההתמחות הינה בליווי של חוקר מטעם המכון   •
 שתיקבע.

שעות שבועיות למשך סמסטר אחד )ההתמחות    6היקף של מינימום של   •
סמסטר במהלך  עם    תתקיים  בתאום  סמסטרים  שני  על  לפרוס  ניתן   / ב' 

 החוקר/ת המלווה(.  

בסיום ההתמחות יש להגיש עבודה/ נייר עמדה/ תוצר כתוב אחר שנכתב   •
ציון   יינתן  )לא  במסגרת ההתמחות. העבודה תוערך ע"י המכון בציון עובר 

 מספרי(.

לאחר סיום ההתמחות ומילוי כל החובות הנדרשות המתמחה יזוכה/ תזוכה   •
 נ"ז אקדמיים.   2 -ב 

 למתמחי/ות המכון תוצע האפשרות להשתלב ולסייע בכנס הרצליה •
 

 הגשת מועמדות ותהליך קבלה להתמחות 

המעוניינים/ת להגיש מועמדות במכון למדיניות ואסטרטגיה ישלחו פנייה במייל בצירוף קורות חיים ופסקה קצרה המנמקת   .1
 את הסיבה לבקשתם/ן והתחום )מבין התחומים הנ"ל( בהם יהיו מעוניינים/ות להתמחות.   

 17.11.2022עד יום חמישי   - ips2@runi.ac.il את הפנייה יש לשלוח ל: 
ידה וקיימת התאמה יקבע ראיון עם איש צוות מטעם המכון שלאחריו תתקבל החלטה לגבי קבלה להתמחות, התחום  במ .2

 המחקרי והמסגרת הנדרשת.  
 יתרון לדוברי ערבית ורוסית   .3
 מספר המקומות להתמחות במכון לצערנו מוגבל, רק פניות מתאימות תיענינה.  .4
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