
 

 
 מכון לחירות ואחריות ב התמחויות -קול קורא 

 ג תשפ" שנה"ל

 על המכון לחירות ואחריות

ואחריות   לחירות  ההמכון  בינתחומי  מחקר  מכון  בפוליטיקה    מהווההוא  ותהליכים  מגמות  לחקר  משמעותית  אקדמית  במה 
קיומה    פועלהישראלית. המכון   דמוקרטיה ליברלית בישראל   שללחיזוק הערכים, המוסדות, והתהליכים הנחוצים להבטחת 

עות באמצ  מושגים ברוח ערכי היסוד המעוגנים בהכרזת העצמאות ובדגש על כיבוד זכויות האדם ושלטון החוק. יעדי המכון  
קידום המחקר וההוראה ברוח המצוינות האקדמית של אוניברסיטת רייכמן, וכן בהשפעה על סדר היום הפוליטי ועל השיח 

 הציבורי בישראל.

 ההתמחויות תיאור 

 : גהתמחות במהלך שנת הלימודים תשפ"תחומי  הארבעהמכון לחירות ואחריות מציע  

 נדיר -ד"ר ניוה גולן –מחקר דת ומדינה 

 ד"ר עומר יעיר  –דעת קהל וסקרים  

 סניידר -ד"ר קרן לוי גנני –אמון פוליטי 

 מר יובל יעקוב ברטוב  –  תקשורת ודיגיטל

 .שעות)  6-8) בהיקף של משמרת בשבוע ( בחלוקה לשני סמסטרים  שבועות   26(  שנה אקדמית מסגרת ההתמחות הינה למשך  
סופייוגש    בסיומה תוצרים קצרים)  תוצר  תוצרים (התמחות  בדרישות העמידה  .  (או מספר  , עמידה במכסת השעות  כתיבת 

 הציון הינו עובר/לא עובר.נקודות זכות.  2וקבלת הערכה מאחראי ההתמחות) תקנה למתמחה 

 הגשת המועמדות 

 במסלולים הבאים: סטודנטים/ות ההתמחות מיועדת ל
 . ד')-ג' ו (שנים  לממש -משפטים , ג')-(שנים ב' ו ממשל-קיימות , ג')-(שנים ב' ו ממשלתואר ראשון:  •
 . במדיניות ציבורית ושיווק פוליטיבממשל: תזה, ו שניתואר  •

 דרישות: 
o  ומעלה 85ממוצע ציונים 
o  ולמידה משמעותית.  ם הובלת תהליכיעבודה מחקרית ומעשית, יכולות, כישורים ורצון ל ות /בעליסטודנטים/ות 

 המסמכים להלן:הגשת מועמדות תכלול את הצגת 

 הלימודיםקורות חיים עדכניים, כולל מסלול  .1
 רשומות ציונים רשמיות .2
 ההתמחות דרישות  בכל לעמוד הצהרת מחויבות להתמחות וכולל מדוע מבקש/ת להתקבל המפרט עמוד עד  מכתב .3

 
 https://forms.gle/vKQYqLifkdZD79NB8על מנת להגיש מועמדות יש להיכנס לקישור 

  .במכון סגל נוסף אישו ת ההתמחואחראי סטודנטים/ות שיעמדו בדרישות יעברו ראיון אישי עם 
 .20:00 בשעה 13.11.2022 ראשוןמועד אחרון להגשה: יום 

 יובל יעקוב ברטוב, 
 לחירות ואחריות  המכוןרכז אקדמי, 

yuvalbartovidc@gmail.com 

 



 

 
 מכון לחירות ואחריות ב התמחויות -קול קורא 

 שנה"ל תשפ"ג 

 התמחויות במכון

 נדיר -ד"ר ניוה גולן –מחקר דת ומדינה  .1
ישראל בין  ותי קיים  הבדל מה  לארה"ב, יבחנו פרקטיות דתיות במסגרת הצבא בכל מדינה.במסגרת מחקר השוואתי בין ישראל  
. ארה"ב קיימת הפרדה קונסטיטוציונית בין דת ומדינה בו ,פרדה בין ענייני דת ומדינהה אין וארה"ב בנושא דת ומדינה. בישראל

זאת, דתיים מעבר לנדרש לפי חוקקיימים  בשני המקרים    למרות   קיימת . כלומר, על אף הסדרים מוסדיים שונים,  שירותים 
 יועשרו בשני מובנים: האחד הוא בנושא דת ומדינה והשני ביישום שיטות מחקר.  ות /המתמחים  התנהלות ארגונית דומה.

והשתתפות בכל שלבי    יצירת קשר עם מרואיינים רלוונטיים ,  איסוף, מיון ועיבוד חומרים ראשוניים ומשניים   תפקיד המתמחה:
   מחקר.ה

ח המסכם את התאמת שיטת המחקר לממצאים, תוך "דו  כתיבת ו  גיליון המסכם את איסוף ומיון החומרים   יצירת   :סופי  תוצר
 למחקרי המשך.  והצעות  ,הצפת כלי מחקר נוספים שיכולים להתאים לתחום 

 יום בשבוע או מספר שעות בימים שונים ובהתאם לשלב המחקר. :מסגרת ההתמחות 
 מתמחה אחד/ת דובר/ת אנגלית כשפת אם (אמריקאי/ת) ואחד/ת דובר/ת עברית כשפת אם.  - 2 מתמחים:כמות 

 .  לאחר קורס שיטות מחקר ות /סטודנטים  :ייחודיות  דרישות סף

 ד"ר עומר יעיר  –דעת קהל וסקרים   .2
י העיקרי להעריך את דעת הקהל. המכון לחירות ואחריות מנהל סקרים תקופתיים לבחון את עמדות הציבור על  לסקרים הם הכ
כתיבת דוחות על בסיס הסקרים    ,עריכת סקרי דעת קהל (הן תקופתיים והן "מעכשיו לעכשיו")ההתמחות תכלול  מגוון נושאים.  

מעקב אחר תנודות בעמדות הציבור הישראלי / בדעת הקהל ו  ,ת ופרסום הממצאים באתר המכון לחירות ואחריות ו/או בתקשור
 הישראלית כמו גם אחר ממצאי סקרים של מכונים/מוסדות אחרים.

דוח מקורי    : סופיוצר  ת  יותר(כתיבת  דוחות קצרים  , המסכם באופן נרחב ממצאים שונים בדעת הקהל הישראלי.  )או מספר 
 . נרחבת או ציבורית  אקדמית תינתן עדיפות לכתיבת דוחות בנוגע לנושאים שלא זוכים להתייחסות 

 ההתמחות   שבועית עם אחראי -חה לצד פגישה דומהמת על ידי  עצמאי  באופן  עבודת מחקר וחיפוש מידע    :מסגרת ההתמחות 
 וקידום המחקר.  עדכוןדרכה, למטרות ה

 .2 כמות מתמחים:
 מהווה יתרון.  תוכנה סטטיסטית היכרות עם  .לאחר קורס שיטות מחקר ות /סטודנטים  :ייחודיות  דרישות סף

 סניידר -ד"ר קרן לוי גנני –אמון פוליטי  .3
האזרח, מהווה מעין מדד  יחסי גומלין בין האזרח ובין מוסדות השלטון עומדים בבסיסו של משטר דמוקרטי. אמון פוליטי מצד  

לשביעות רצונו מתפקודה של המערכת הפוליטית ומוסדותיה. לעומת זאת, אמון נמוך משקף פער בין ציפיות האזרחים ובין 
תפקוד המוסדות השונים. פער שעלול להגיע למצב של היעדר אמון במוסדות המשטר. במצב כזה, הדומה למתרחש בעשורים  

ת מערביות רבות, העדר האמון עלול להיתרגם לירידה בהשתתפות הפוליטית ובתחושת השייכות האחרונים במדינות דמוקרטיו 
 של האזרחים ובסופו של דבר לערער את הלגיטימציה של השלטון. 

 איסוף, מיון ועיבוד חומרים משניים בנושא מהארץ ומהעולם, במקביל לסיוע בניתוח נתוני סקרים בנושא.  תפקיד המתמחה:
כתיבת דוח מקורי (או מספר דוחות קצרים יותר), המסכם באופן נרחב את ממצאי המחקר וכתיבת מאמר משותף    תוצר סופי:

 על נושאי הדוח. 
 כשפת אם (אמריקאי/ת) ואחד/ת דובר/ת עברית כשפת אם.  מתמחה אחד/ת דובר/ת אנגלית  - 2 כמות מתמחים:

 סטודנטים/ות לאחר קורס שיטות מחקר. היכרות עם תוכנה סטטיסטית מהווה יתרון.  דרישות סף ייחודיות:
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 מר יובל יעקוב ברטוב  – ודיגיטל תקשורת  .4
תוצרים כך שיגיעו לקהל רלוונטי  תקשר  בהשפעה על סדר היום הציבורי ושינוי המציאות החברתית הוא היכולת לחלק מרכזי  

 חיונית כיום למימוש מטרות ארגוניות ואישיות. כלים בתחומי התקשורת והדיגיטל ב שימושלכן, בולטות תקשורתית. ייצרו ו
למכון  חיצוניים  ניהול ופרסום ברשתות החברתיות של המכון, מעקב אחרי אירועים, כנסים ודיונים רלוונטיים    תפקיד המתמחה:

תקשורת)   מחקר,  מכוני  המכוןלרבות  (בכנסת,  של  כנסים  אליהם   במהלך  המתמחים/ות  ובקשר  שפה    ביצירת חלק    יקחו. 
לפרסו נוהלי עבודה הנוגעים  בניית  למכון,  ובבאירועים,  מופעי המכון בתקשורת,  ,  ם תכני המכוןתקשורתית  דיונים  ב כנסים 

 .  חיצוניים 
באופן ביקורתי לאור מטרות    הפעילות   ההתמחות, ניתוחמשך כל תקופת    המתמחה  פעילות יצירת דו"ח המתאר את    : סופי  תוצר

 המכון והמלצות לביצוע עתידי.
 במהלך כל השבוע.  יתבצעו המשימות  . ומחלקת משימות , מעדכנת ללתכמת פגישה שבועית המסכמת,  :מסגרת ההתמחות 

 . 3-2 כמות מתמחים:
 רקע בעיצוב גרפי וניהול ברשתות חברתיות מהווים יתרון.  :ייחודיות  דרישות סף

 


