
 

 
 

 

 

 "קול קורא" להתמחויות לסטודנטים/יות לממשל )בכלל המסלולים(  

 ( 23-2022שנת הלימודים תשפ"ג )

 

 סטודנטים וסטודנטיות יקרות, 

מוצעת   ואסטרטגיה,  דיפלומטיה  לממשל,  לאודר  ספר  בבית  הלימודים  החל    לכם/ן,במסגרת 

ייחודית להתנסות מעשית בתחומי הלימודים האקדמיים,    הזדמנות מהשנה השנייה ללימודים,  

ציבוריים בעלי ממשק  ארגונים ציבוריים, ממשליים, ארגונים שאינם  כבר במהלך הלימודים במגוון  

מכוני   ממשלי,  חיצוניים  מחקרה פעילות  ומכונים  רייכמן  אוניברסיטת  וחברות  של  עמותות   ,

 העוסקות בתחומי הממשל, התקשורת והיעוץ האסטרטגי.  

בות, ומוכרות  נקודות זכות אקדמיות, לאחר השלמת כלל החו  2ההתמחויות המוצעות לכם מקנות  

כקורס בחירה ממשלי.  נשמח לראותכם לוקחים/ות חלק בהתמחות מתוך המגוון הגדול המוצע  

 בתחומי הלימודים.   תעסוקהלכם על מנת לצבור ניסיון מעשי ולפתוח פתח ל

הפתוחות   המסגרות  לכלל  מועמדות  והגשת  קבלה  תנאי  כללי,  מידע  תמצאו  זה  קורא"  ב"קול 

'קולות קוראים' להתמחויות  תחילת שנה"ל ובמהלכה  בנוסף יופצו ב.  גבפניכם בשנה"ל תשפ"

 תוכלו להתעדכן גם באתר ביה"ס בכתובת:  מגוונות נוספות. 

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

 mshavit@runi.ac.ilוכן לפנות לרכזת תוכנית ההתמחויות, ד"ר מיכל שביט במייל: 

 

 ? להתמחות כיצד מגישים מועמדות 

יחד עם זאת,  .  ומפורטת ב'קול קורא' זה  הגשת המועמדות להתמחות שונה ממסגרת למסגרת

לב  ככלל,   תשומת  להקדיש  מומלץ  עדכניים.  חיים  קורות  שליחת  מחייבת  המועמדות  הגשת 

קורות   לכתיבת  ממסגרחייםהמרבית  בחלק  גם  ו .  נדרשת  ההתמחות  כתיבהת  ופסקת    דוגמת 

למועדי הגשת  שימו לב  .  לקחת חלק בהתמחות  ן/'הצהרת כוונות' שמטרתה לשכנע במחויבותכם

וכן ל'קולות קוראים' המתפרסמים   מסגרת הזמן , לדרישות המפורטות, למחויבות של המועמדות

   במהלך השנה. 

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


 דרישות ההתמחות 

של יום    תקופה מינימליתככלל ההתמחויות המוצעות במסגרת ביה"ס לממשל מחייבות  •

( )  6-8בשבוע  אחד  סמסטר  למשך  במקום    13שעות(  מקבילה  תקופה  או  שבועות(, 

זאת, כפי שיפורט בהמשך, חלק מהמסגרות, הארגונים והמשרדים    ההתמחות. יחד עם

ההתמחות   שבה  בכנסת  ההתמחות  דוגמת  יותר,  ארוכה  התמחות   תקופת  דורשים 

נ"ז אקדמי,   2בכל מקרה ההתמחות מקנה  (. 2023ועד סוף יולי    2022נמשכת מנובמבר  

מהמינימום ארוכה  היא  אם  בהיק  גם  עמידה  לאחר  הנדרש  ףוזאת  ובחובות    השעות 

 . נוספים 

על   • או  עצמה  ההתמחות  על  המבוססת  אקדמית  עבודה  תוגש  ההתמחות  בסיום 

עבודה/פרויקט/מחקר שנעשה במסגרת ההתמחות. עבודה זו תוגדר במשותף ובתאום  

'התמחויות   קורס  במסגרת  המתמחים  סטודנטים/יות  למעט  ההתמחות.  מקום  עם 

ציון 'עובר'/'לא עובר'. התמחויות הנעשות    ן יינתבודה  בממשל ' של מר אופיר פינס, על הע

 . )כפי שמפורט בסילבוס( במסגרת הקורס, יקנו ציון מספרי עם מילוי חובות הקורס

 בסיום ההתמחות תועבר על ידי איש/ת הקשר בארגון הערכה להתמחות הסטודנט/יות.   •

מראש • באישור  חייב  ההתמחות  יד מקום  על  ואושרה  תואמה  שלא  התמחות  רכזת  .  י 

 התוכנית, לא תקנה נ"ז.  

יינת  • עבור התמחות  ניתן לעשות    ןנ"ז אקדמי  עבור התמחות אחת במהלך התואר.  רק 

 התמחויות נוספות ללא נ"ז אקדמי.  

במהלך ההתמחות הנכם מבוטחים על ידי האוניברסיטה. יחד עם זאת במקרים מסוימים   •

 מילוי טופס לצרכי דיווח לביטוח לאומי.   שיידר

 

 מסגרות ההתמחות רשימת 

להגשת מועמדות,    שונה, כאשר לכל מסגרת יש תהליך  ההתמחויות מוצעות במספר מסגרות

תחילה נציין את המסגרות ובהמשך  ומשך זמן משתנה.  , מאפייני התמחות שונים  דרישות שונות

 יפורט מידע נוסף.  



בכנסת   .1 ב  -התמחות  מתבצעת  ח"כים/יותההתמחות  בהגשת    ות/ המעוניינים.  לשכות 

להתמחות   עדבכנסת  מועמדות  חיים  קורות  שביט    2.21.18  לתאריך    ישלחו  מיכל  לד"ר 

mshavit@idc.ac.il 

ולסטודנטים/יות לתואר שני    רק לתלמידי ממשל חד חוגי ההתמחות בכנסת מוצעת   •

  'קול קורא' מפורט יופץ בנפרד.  - במסלול של 'מדיניות ציבורית ושיווק פוליטי'

ניתן יהיה להגיש  מועד הגשת המועמדות לשנה זו הסתיים.  –התמחות בדוברות הכנסת  .2

 ה"ל תשפ"ד. בסיום שנה"ל הנוכחית, לשנמועמדות רק 

  -  )24186 (מר אופיר פינס  – התמחות במסגרת קורס 'התמחויות בממשל ובשיווק פוליטי' .3

על בסיס    ,במסגרת הרישום לקורסים  םאין צורך בהגשת מועמדות ברישום לקורס. יש להירש 

בממשל  הקורס פתוח לרישום לסטודנטים/יות בתואר הראשון בכלל המסלולים    מקום פנוי. 

פוליטי'.   ושיווק  ציבורית  'מדיניות  וכן לסטודנטים/יות בתואר השני במסלול  ב'  החל משנה 

לפנות  בשאלות   לימור  ניתן  הגב'  בקורס,  ההוראה  וייס,  לעוזרת  תירוש  שמש 
limorshtiwe@gmail.com 

 

,  לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  מכוני ותוכניות המחקר של ביה"ס התמחות בכל אחד מ .4

 כפי שמפורטים להלן:  

 

רישום להתמחות עם פתיחת השנה    -(  ICTמכון למדיניות נגד טרור )התמחות ב .א

ניתן למצוא בכתובת:      2022-23האקדמית   נוספים על ההתמחות במכון  פרטים 

involved/internships-https://ict.org.il/get/    ,במכון המתמחים  לרכזת  לפנות  וכן 

 . internship@ict.org.il דבורה, בכתובת:

  ניתן להגיש מועמדות בקישור:

https://forms.monday.com/forms/0d3fac3aa0a4a09106f6725726a15edf?r=use1 

 

על פי    13.11.22הגשת מועמדות עד לתאריך    –התמחות במכון לחירות ואחריות   . ב

בנפרד. המופץ  קורא'  ב'קול  בקישור:  המפורט  מועמדות  להגיש   יש 

https://forms.gle/vKQYqLifkdZD79NB8    ,האקדמי לרכז  גם  לפנות  יעקוב ניתן  יובל 

 yuvalbartovidc@gmail.com במייל: ,ברטוב
 

אבן  .ג אבא  ע"ש  בינלאומית  לדיפלומטיה  במכון  מועמדות    –  התמחות  הגשת 

ההתמחות במכון כוללת גם התמחות  במענה ל'קול קורא' שיופץ בתחילת שנה"ל.  

:  ניתן  נוספים  פרטים  .   Act.ilבמיזם   המכון  של  האינטרנט  באתר  למצוא 

mailto:mshavit@idc.ac.il
mailto:limorshtiwe@gmail.com
https://ict.org.il/get-involved/internships/
mailto:internship@ict.org.il
https://forms.monday.com/forms/0d3fac3aa0a4a09106f6725726a15edf?r=use1
https://forms.gle/vKQYqLifkdZD79NB8
mailto:yuvalbartovidc@gmail.com


https://www.abbaeban.runi.ac.il/    ,וכן לפנות לעודד רענן    ב'קול קורא' שיופץ בנפרד

 oded@abbaeban.com במייל:

 

ב  . ד )מכון  התמחות  ואסטרטגיה  ל'קול    –   (IPSלמדיניות  מועמדות במענה  הגשת 

שנה"ל. בתחילת  שיופץ  המכון:   קורא'  על  נוספים  פרטים 

institutes/government/ips-https://www.runi.ac.il/research / 

 
במהלך שנה"ל מוצעות אפשרויות להתמחות במסגרות ובארגונים   -  הוק-אדת  יו התמחו.  5

ידועות מראש ב  ,שאינן  אפשרויות או שאינן נפתחות בתחילת שנה"ל האקדמית. מדובר 

בארגונים ובפרויקטים שאינם   ות/המוצעות במהלך השנה לקליטת סטודנטים/יות כמתמחים

אפשרויות   מעלה.  המוזכרות  מהמסגרות  באחת  'קולאלו  נכללים  באמצעות    ותמופצות 

ביה"ס  'יםקורא באתר  המתפרסמיםומתפרסמות  הקוראים'  ה'קולות  אחר  עקבו  אנא   .  

   וההנחיות המופיעות בהם להגשת מועמדות.

 דגשים חשובים 

להתמחות    - שישתבצו  תאום  סטודנטים/יות  ללא  תוכנית  כלשהיא  למסגרת  ובהתאם  מראש 

על ידי האוניברסיטה והם לא יהיו    לא תהיה מוכרת, התמחותם  ס לממשלשל ביה"   ההתמחויות

 זכאים לקבל נ"ז אקדמי על ההתמחות.  

,  רבה וזמן  מחויבות דורשת  שמעניקה ההתמחות, מדובר במסגרת ה  לצד ההזדמנות הייחודית   -

   .  מעבר לקורס רגיל. אנא שיקלו היטב את הנכונות והיכולת שלכם לעמוד במסגרת זו

  חלק מההתמחויות המוצעות במסגרת הקורס "התמחויות בממשל   איננהההתמחות בכנסת    -

פוליטי  פינס ובשיווק  אופיר  מר  בכנסת  .  " של  להתמחות  מועמדות  לא  המעוניינים/ות בהגשת 

 . לא ניתן להתמחות גם בכנסת וגם במסגרת הקורס! לשם כך צריכים להירשם לקורס 

ילים התמחות  שימו לב כי אינכם מתח ! רק פעם אחת בתואראקדמי ניתן להתמחות עבור נ"ז  -

במהלך    בשתי מסגרות המקנות נ"ז. ניתן להתמחות ללא נ"ז רק בחלק מהמסגרות וללא הגבלה

 .  הלימודים

 ניתן למצוא פרטים נוספים ולהתעדכן באתר ביה"ס בכתובת: 

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

 mshavit@runi.ac.ilוכן לפנות לרכזת תוכנית ההתמחויות, ד"ר מיכל שביט במייל: 

https://www.abbaeban.runi.ac.il/
mailto:oded@abbaeban.com
https://www.runi.ac.il/research-institutes/government/ips/
https://www.runi.ac.il/schools/government/special-programs/practical-internship/

