
 

 לומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמןלמכון לחירות ואחריות בבית הספר לממשל, דיפ

 ות/מתמחים ות/דרושים

 על המכון לחירות ואחריות 

ות מטרת המכון לחקור מגמ מצטרף למערך המכונים של בית הספר לממשל.שחדש,  ,מכון מחקר בינתחומיהמכון לחירות ואחריות הוא 

ההתנהגות הפוליטית של הציבור ו הערכים הדמוקרטיים והליברליים בציבור הישראליתפיסת לבחון את ותהליכים בדמוקרטיה הישראלית, 

 ולהעריך את תפקוד המוסדות הפוליטיים.  , בישראל ונבחריו

 

 המתמחים/ותתחומי אחריות 

 -המכון רואה במתמחים/ות שותפים/ות בכלל פעילויות המכון ובכלל זה המתמחים/ות 

 הממצאים.דוחות מחקריים על כתבו וי אותו ורחקוי ועל נושא, ילמד םאחראי היו, יחלק בפרויקטים מחקריים של המכון וייקח •

 .מחקרי המכוןשל תקצירים ובכתיבת מאמרי דעה  ועיסיי •

 ובקידום פעילותו. באירועי המכון חלק וייקח •

 ן.של המכו יםיוצגו בכנסון אתר המכופורסמו על ידי המכון בי צטייניםתוצרים מ

אמון הציבור ודת הכנסת בנושא מסוים, בחינת הממשלה, ניתוח עב המכון בדבר עמדות הציבור כלפידוגמאות לפרויקטים: ניתוח סקר 

 ישום מדיניות ממשלתית ועוד.מן ובהשוואה למדינות אחרות, בחינת יבמערכת הפוליטית לאורך ז

 

 ים/ותעבודת המתמחוהיקף תיאור 

כתיבת , מגוונים )בין היתר שימושי אקסל ייםמחקר כלים ן/אשר תקנה להם הכשרה מקצועיתבחלק  המכון יזכו לקחת ות/מתמחי •

 דוחות, הצגה וניתוח של נתונים(. 

' ב' . תלמידי התואר השני יוכלו להתחיל את ההתמחות בסמסב'סמס'  + א'סמס'  סמסטרים עוקבים שנימשך ההתמחות הוא  •

 .יאום עם רכז המתמחיםבתאחר היקף מקביל  שעות שבועיות או 4 למשך שני סמס' עוקבים. הקף השעות הוא

 של המכון. שבועיים של צוותי המחקר-גשים דובמפייקחו חלק פעיל  תומתמחים/במהלך ההתמחות ה •

 נקודות זכות. 2( תקנה מי וקבלת הערכה מאיש קשר במכון)תוצר אקד התמחותסיום הב חים/ותהמתממילוי חובות  •

 ובמפגשי הצוותים. המקצועית ההתמחות מחייבת נוכחות מלאה בפעילות ההכשרה שימו לב,

 

 ים/ותנדרשים מהמתמחהתנאי סף/כישורים 

 שני בבית ספר לאודר לממשל לתואר ות/כן סטודנטיםג' ו -לתואר ראשון, שנה ב' ו ות/סטודנטים •

 בעברית ובאנגלית  גבוהותכתיבה ת ויוות ומיומניכול •

 יכולת עבודה בצוות •

 ידע ברשתות חברתיות •

 

 הגשת המועמדות

שית להציג מועמדות להתמחות במכון ישלחו קורות חיים עדכניים, כולל מסלול הלימודים ובנוסף, הצהרה אי ות/המעוניינים ות/סטודנטים

האדמיניסטרטיבית של המכון, במייל: לאתי שרף, המנהלת  ,במכון להתמחות ן/קצרה )פסקה( המנמקת את הסיבה לבקשתם

 libres@idc.ac.il . ראיון עם צוות המכון בנוסף במידת הצורך, יתקיים .10/2021/20את המועמדות יש להציג עד לתאריך. 

לא כל הבקשות תוכלנה להיענות ע"כ לצערנו ו מוגבללהתמחות מקומות מספר הב(.  או  סמסטר )אכל בתחילת מיונים להתמחות יתקיימו 

 .ספים ושאלות ניתן לפנות לאתי שרףלפרטים נו. הקדימו והגישו מועמדותאנא  .בחיוב
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