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תוכנית מתמחי פורטר בסביבה לשנה”ל תשפ”ג בשיתוף פורום ה- 15, ארגון חיים וסביבה, עיריות, 
ארגונים סביבתיים וחברות בתעשייה.

אם חיפשת הזדמנות לשלב את תחום הלימודים שלך בעשיה סביבתית וחברתית; אם רצית לתרום לשינוי ולא ידעת היכן; אם חשבת 
 להשתלב בפעילותם של ארגוני הסביבה והעיריות ולצבור ניסיון מעשי בעולם התעסוקה הסביבתי - 

תוכנית ‘מתמחי פורטר בסביבה’ היא המקום בשבילך!

 ההתמחות מתבצעת במגזר הציבורי, השלישי והפרטי, 
בהיקף של כ- 120 שעות )עד 7.5 שעות שבועיות(, ובמסגרתה מקבלים המתמחים מלגה חד פעמית* בגובה 3,000 ₪ + 300 ₪ החזר 

על הוצאות נסיעה

* רק תלמידים לתואר שני בחוג ללימודי הסביבה יהיו זכאים למלגה זו.

ניתן להגיש מועמדות לתוכנית עד ה-6.11.22

רשימת התפקידים מופיעה בהמשך החוברת.

מסגרת הפעילות:

ההתמחות במהלך שנה”ל תשפ”ג תתבצע בהיקף של עד 7.5 שעות שבועיות,  סה”כ כ 120 שעות. היא תחל בחודשים דצמבר 
 2022 / ינואר 2023 בהתאם ללוח הזמנים ולחתימת כל הצדדים על הסכם ההתמחות.  ההתמחות תימשך עד ה- 30.6.2023.

במהלך תקופת ההתמחות, יהיו זכאים המתמחים ל-4 שבועות חופשה בתקופת המבחנים של סמסטר א’, וכן בחגים 
ובחופשת פסח )לפי מועדי החופשה מלימודים(.

המתמחים לא יהיו מחויבים להשלים שעות התמחות במקרה של מחלה )באישור רופא( /מילואים/מגבלות נגיף הקורונה. בכל 
 מקרה אחר, חלה חובה להשלים שעות היעדרות. 

תוכנית מפגשי ההעשרה:

במהלך תקופת ההתמחות יתקיימו 2 - 3 מפגשי העשרה. המפגשים מהווים חלק אינטגראלי מהתוכנית, וההשתתפות בהם 
היא חובה. המפגשים יעסקו בסוגיות אקטואליות של צדק סביבתי בישראל, באסטרטגיות לשינוי סביבתי, ועוד.

מי זכאי להשתתף בתוכנית? 

סטודנטים/יות לתואר שני ושלישי הלומדים בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע”ש פורטר בשנה”ל תשפ”ג וכן 
 סטודנטים הנמצאים בשנתם האחרונה בתואר ראשון כפול בהנדסה מכנית ומדעי כדוה”א עם הדגש בלימודי סביבה.

רק תלמידים לתואר שני ושלישי בחוג ללימודי הסביבה זכאים למלגה.
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 ליווי המתמחים:
ליאת ניסנוב - רכזת התוכנית, תשתתף בתהליך השיבוץ וההשמה בגופים השונים; תהיה אחראית על מפגשי ההעשרה; תרכז 

את ההיבטים הטכניים, הארגוניים והכספיים; תסייע בליווי המקצועי; תיתן מענה לבעיות שתתעוררנה במהלך ההתמחות. 

בנוסף, את המתמחים בעיריות שנמנות על פורום ה-15, ילוו ד”ר אורלי רונן - ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית בחוג 
 ללימודי הסביבה, והדס בר - מנהלת פרויקטים סביבה ותכנון בפורום ה-15.

את המתמחים בארגונים, ילוו ד”ר אורלי רונן ומורן דיאמנט - מנהלת תחום שיח ושיתופי פעולה בארגון חיים וסביבה. כל 
המתמחים יזכו לליווי צמוד, מקצועי וחונך מטעם איש הקשר בארגון/עירייה. 

 מידע נוסף ודרישות נוספות:
המלגה בסך 3,000 ₪ + 300 ₪ החזר הוצאות נסיעה תשולם בסיום ההתמחות, ולאחר אישור נציג הארגון על עמידה 

במטלות ההתמחות.

המתמחים יתבקשו להגיש שני דיווחים תקופתיים קצרים על שיפרטו את עבודתם בארגון, וכן יתבקשו להגיש סיכום על שנת 
ההתמחות ומשוב על התוכנית. מילוי דרישות אלו הינו תנאי לקבלת המענק.

 הגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית
אנא קראו בעיון את הגדרות התפקידים ואת דרישותיהם, כפי שמוצגים בחוברת. לצורך הגשת המועמדות, יש למלא את 

הטופס המקוון. אנא 

עליכם לציין לכל היותר שלושה תפקידים בהם אתם מעוניינים. ככל שתפרטו בטופס את מידת התאמתכם לדרישות התפקיד 
המוצע, כך נוכל לשבץ אתכם בהתמחות המתאימה עבורכם. יש לצרף קורות חיים. טפסים שימולאו באופן חלקי או שלא 

יצורפו אליהם קורות חיים, לא ייבדקו.

 תהליך המיון
לאחר בחינת טופסי המועמדות, יופנו המועמדים לראיונות אישיים עם נציגי הארגונים ו/או רכזות התוכנית.  בתום הראיונות, 

ישובצו הסטודנטים בהתאם לשקלול בין בקשתם ובין העדפות וצורכי הגופים בהם מתקיימת ההתמחות.

שימו לב: הגשת מועמדות אינה מבטיחה קבלה לתוכנית. הקבלה תלויה במספר הנרשמים לתוכנית וכן בהתאמה בין צורכי 
הגופים להיצע ולרצון המועמדים. ההשתתפות בתוכנית תובטח רק לאחר קבלת הודעה על שיבוץ וחתימת המתמחה 

והעירייה/ארגון על חוזה ההתמחות.

נקודות חשובות:

• חשוב שתבינו לעומק את מהות התפקיד והאם הוא מתאים לכישוריכם. אנו ממליצים כי לפני הגעתכם ליריד, תקראו על 	
מקום ההתמחות והמחלקה בה אתם מעוניינים להתמחות.

• בדקו היטב פרטים טכניים ודרישות לו”ז – האם התפקיד דורש זמינות בשעות  ובמיקום המתאימים לכם? האם הישיבות 	
החשובות מתקיימות בימים בהם אתם פנויים? וכדומה.

• רצוי ומומלץ להגיש מועמדות למספר תפקידים. כך תגדילו את סיכוייכם לקבלת תפקיד.	

לחץ כאן<<<

https://docs.google.com/forms/d/1W3JaQjiwaGbrlOmjo--8DnKTn0-NXZcMTc4HC34gexA/viewform?edit_requested=true
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להלן פירוט תהליך המיון והתאריכים* :

 יריד מתמחים בבניין פורטר *. 	

הצגת ההתמחויות על ידי הגופים המשתתפים בתוכנית

24.10.22 

14:00-17:00
 שליחת העדפות סטודנטים. 	

 במהלך תקופה זו תתבקשו לשלוח את העדפותיכם באמצעות הקובץ המקוון 

 עליכם לציין בטופס 3 מקומות בהם תרצו להתמחות על פי סדר העדיפות שלכם.

יש לצרף לפניה גם קורות חיים.

 6.11.22 

מועד אחרון לשליחת בקשות 

ההתמחות

 ראיונות. 	

בתקופה זו יתואמו לסטודנטים ראיונות עם אנשי הקשר בארגונים ו/או עם רכזות התכנית

6.11.22-24.11.22

4.12.22 – 25.11.22הליך שיבוץ סופי. 	
5.12.22-18.12.22הודעה על השיבוצים וחתימת הסכמים. 	

* לוח הזמנים כפוף לשינויים.

לחץ כאן<<<טופס מקוון להגשת מועמדות לתפקידים השונים  

לחץ כאן<<<

https://docs.google.com/forms/d/1W3JaQjiwaGbrlOmjo--8DnKTn0-NXZcMTc4HC34gexA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1W3JaQjiwaGbrlOmjo--8DnKTn0-NXZcMTc4HC34gexA/viewform?edit_requested=true
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עיריות
היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

עיריית הרצליה – 3 תפקידים
עיריית חולון – 2 תפקידים
עיריית חיפה – 3 תפקידים

עיריית כפר סבא
עיריית נתניה – 2 תפקידים

עיריית פתח תקווה
עיריית ראשון לציון 

עיריית רמת גן – 3 תפקידים
עיריית תל אביב 

עיריית תל אביב – לשכת סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק התחבורה בטיחות בדרכים וקהילה גאה– 3 תפקידים

 ארגונים
אדיוונצ׳ר חינוך לחוויה בעמ

אזרחים למען הסביבה
איגוד ערים מפרץ חיפה- הגנת הסביבה– 2 תפקידים

אקופיס  - 2 תפקידים
גינות קהילה בישראל

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
החברה להגנת הטבע 

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
 העמותה לחקלאות מודרנית

הצעד הטבעי
הרשת הירוקה

 חיים וסביבה – 3 תפקידים
חפלה

טבע עברי – 2 תפקידים
 טרנזישן ישראל

מגמה ירוקה
 מורים למען האקלים

מרחב – התנועה לעירוניות בישראל 
מהנדסים ללא גבולות – 2 תפקידים

מרכז השל לקיימות– 3 תפקידים
 סחר הוגן לישראל

פורום האקלים הישראלי
קפסולה טאו

קרן ירושלים ירוקה – 2 תפקידים
 רובין פוד

תכנית 'העירה'
תושבי הרצליה למען תכנון ראוי לאיכות חיים וסביבה

15 דקות - ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל– 3 תפקידים
Friendly 2B

kayak4all

חברות
אלפא פרויקטים ירוקים בע”מ

נגה – חברת ניהול מערכת החשמל
ראדגרין
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הגדרת תפקיד ההתמחות 
 פרויקטור/ית לקידום מוכנות תשתיות מוסדות חינוך למשבר האקלים.

תיאור אופי ההתמחות
מטרות המיפוי בהיבט של היערכות למשבר האקלים-

מודעות לתרבות ההתנהלות הבית ספרית
צמצום טביעת הרגל האקולוגית של בית הספר

מוכנות בתי הספר וגני הילדים לאירועי אקלים קיצוני
אופציה לזיהוי הזדמנויות- כגון הפיכת בתי ספר למרכזי חוסן ורווחה שכונתיים.

התוצר הרצוי במסגרת עבודתנו
ביצוע מיפוי באמצעות סקר בשיתוף גורמים בעירייה ומוסדות החינוך

סיכום המיפוי והמלצות לרשות המקומית בהתאם לתוצאות הסקר
הפקת דו"ח מסכם פרוייקט הכולל תוצאות, מסקנות והמלצות לעדכון כלי המיפוי

שיתוף הרשויות ומשרד החינוך/ הגנ"ס/ פנים במסמך המיפוי והדו"ח, לצורך קידום חוזר מנכ"ל בנושא זה

אבני דרך עיקריות:
איתור אנשי קשר רלוונטיים ברשות המקומיות ומוסדות החינוך ותיאום ביצוע הסקרים

מילוי סקר המיפוי בשטח בשיתוף רפרנט מהמוסד הבית ספרי
ניסוח המלצות לביצוע בעקבות המיפוי 

כתיבת דו"ח מסכם והצגה לגורמים ברשויות המקומיות
עדכון הסקר ואופן ביצועו לאור מסקנות ותובנות מהתהליך

בשלב כתיבת דו"חות ניתן לעבוד מהבית, אך רוב העבודה היא במשרדי היחידה הסביבתית ברעננה ובסיורי שטח. 
המתמחה יתבקש להגיע פיזית למוסדות חינוך בשרון )תמורת החזר תחבורה ציבורית(.עדיפות להתמחות בימי שלישי.

כישורים נדרשים
מוכנות לעבודת שטח, תקשורת בינאישית טובה, יכולת ניהול נתונים וניהול פרויקט, היכרות טובה עם תוכנות אופיס, 

יכולת כתיבת דו"חות, מסוגלות לעבודה עצמאית.

היחידה האזורית לאיכות 
הסביבה בשרון

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון הינה גוף מקצועי ומוביל, אשר מייעץ, מפתח ומיישם פתרונות חדשניים בתחומי סביבה 
וקיימות עבור שש רשויות מקומיות בשרון – כפר סבא, רעננה, הוד השרון, מ.א. דרום השרון, מ.א. חוף השרון ומ.מ. כוכב יאיר צור 

 יגאל. 
אנו מאמינים כי שותפות אזורית בלקיחת אחריות על הסביבה היא הבסיס לאיכות חיים גבוהה, בריאה ובטוחה לתושבי רשויות 
השרון. היחידה שואפת לבסס תשתיות ומנגנונים בני קיימא לפיתוח חדשני בתחומי תכנון, חינוך, חברה וכלכלה, ברמה מקומית 

 ואזורית.
היחידה מהווה גוף מקצועי המוציא לפועל את מדיניות הרשויות המקומיות בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים, ובו בעת גוף 

מסייע למשרד להגנת הסביבה בקידום ויישום עקרונות של קיימות  בשטחי הרשויות המקומיות, המתפרסים על פני שטח של 
כ-200,000 דונם. 

ההתמחות תתבצע תחת יחידת החינוך לקיימות במסגרת פרויקט הפורום האזורי להיערכות רשויות השרון למשבר האקלים, 
תחת צוות אזורי לקידום חינוך אקלימי ומוכנות מוסדות חינוך למשבר האקלים.

־במסגרת זו פיתחה בשנה האחרונה היחידה הסביבתית כלי מיפוי להיערכות מוסדות חינוך למשבר האקלים בעזרתו תוכל הר
שות לקבל החלטות ולנתב תקציבים למטרה זו.
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הגדרת תפקיד ההתמחות 
רכז “תו עסקי- נקי מחד פעמי”

תיאור אופי ההתמחות
עיריית הרצליה מובילה את המאבק הארצי למאבק בשימוש בפלסטיק חד פעמי. ב-2018 יצאה העירייה בשיתוף 

עמותת ‘צלול’ בפרויקט ראשון מסוגו – ‘עיר ללא פלסטיק’. במסגרת הפרויקט, מבוצעים מהלכים רבים, חוצי מגזרים 
להפחתת צריכת כלים חד פעמיים ברחבי העיר. 

במסגרת ההתמחות, ת/יסיע המתמחה בהובלת מהלך להפחתת השימוש במוצרים אלה בקרב בתי עסק באזור 
התעשייה בעיר. מיזם זה כולל הסברה ותפעול של מערך עירוני לעסקים הזכאים לתו עירוני “עסק נקי מחד פעמי”. 

ההתמחות תתקיים תחת היחידה לאיכות הסביבה- מדור קיימות, במטרה לחבור לעסקים המקומיים ולצרף אותם אל 
המיזם.

ההתמחות תכלול: מחקר, הכנת מערכי הסברה, תיאום מול גורמים פנימיים בעירייה ומול המגזר העסקי, בחינת מודלים 
קיימים וגיוס עסקים לתכנית.

כישורים נדרשים:
הכרות עם המגזר העסקי * יתרון לרקע מקצועי עסקי * תקשורת בין אישית ברמה גבוהה * יתרון לניסיון בכתיבת תוכן

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז פרויקט “עיר ללא חד פעמי”

תיאור אופי ההתמחות
עיריית הרצליה מובילה את המאבק הארצי למאבק בשימוש בפלסטיק חד פעמי. ב-2018 יצאה העירייה בשיתוף 

עמותת ‘צלול’ בפרויקט ראשון מסוגו – ‘עיר ללא פלסטיק’. במסגרת הפרויקט, מבוצעים מהלכים רבים, חוצי מגזרים 
להפחתת צריכת כלים חד פעמיים ברחבי העיר.המתמחה בעירייה ת/ירכז את הקמפיין העירוני להפחתת השימוש 
בפלסטיק חד-פעמי והעבודה תכלול מחקר, מיפוי, הכנת תכנית עבודה, תקשורת עם גורמים שונים בעירייה ותיאום 

ביניהם.
הפעילות תתמקד בשלושה מוקדים:משרדי העירייה ומוסדות ציבור, מערכת החינוך, חופי העיר

כישורים נדרשים:
תקשורת בין אישית ברמה גבוהה * הבנה בסיסית בקיימות עירונית והיכרות בסיסית עם מבנה השלטון המקומי * 

יתרון לניסיון בכתיבת תוכן

עיריית הרצליה
היחידה לאיכות הסביבה פועלת לייצר לתושבי הרצליה סביבה עירונית מקיימת ובריאה, המושתתת על שימוש אחראי 
במשאבי הטבע, יכולת ההתחדשות שלהם ועל חיזוק ההון הקהילתי העירוני. סביבה עירונית מקיימת תאופיין ביכולת 

שלנו כרשות מקומית לייצר לתושבים סביבת חיים עירונית תוססת ומלאה המשפרת את איכות חייהם, תורמת לפיתוח 
ולקדמת העיר ומבוססים על עקרונות של מעורבות חברתית, אחריות סביבתית, שוויוניות, פיתוח חוסן עירוני ויכולת 

 התמודדות עם האתגרים הסביבתיים והחברתיים הלאומיים והעולמיים הצפויים.
היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה עוסקת בעשייה ענפה במגוון תחומים: 

מניעה וצמצום מפגעים סביבתיים שונים * טיפול בפניות תושבים ומתן מידע בנושאים סביבתיים 
מתן תנאים סביבתיים במסגרת תכניות בניין-עיר, היתרי בניה ורישוי עסקים * תכנון סביבתי 

מעקב, בקרה וטיפול בתחום חומרים מסוכנים * יישום תכנית ההערכות למשבר האקלים “הרצליה 2030” * חינוך 
לקיימות במסגרות החינוך * התייעלות אנרגטית וחסכון במשאבים * חיסכון בפליטות גזי חממה ומזהמי אוויר * עריכת 

אירועים סביבתיים שונים לאורך השנה 

המשך בעמוד הבא<<<

2

1



8  |  תוכנית מתמחי פורטר

הגדרת תפקיד ההתמחות
תכנית אב לחקלאות עירונית

תיאור אופי ההתמחות
תכנית ההערכות לשינויי האקלים “הרצליה 2030” של עיריית הרצליה שמה לה למטרה לייצר חוסן עירוני  באמצעות 
קירור העיר ועיבוי שטחיה הירוקים. פעילות חקלאית בתחומי העיר מסייעת לחוסנן של קהילות ומגבירה חוסן תזונתי 
ובריאותי לתושבי העיר. בעיר קיימים מספר מודלים לחקלאות עירונית: גינות קהילתיות, חווה חקלאית, חורשות מאכל 

וגינות אקולוגיות במערכת החינוך. המתמחה י/תעסוק בבחינת אפקטיביות המודלים הקיימים לנוכח ייעדי התכנית, 
 מחקר השוואתי עם מודלים מן הארץ והעולם וכתיבת מסמך מדיניות לחקלאות עירונית בתיאום גורמי עירייה שונים.
ההתמחות תתקיים חלקה בעבודה במשרדי איכות הסביבה וחלקה מהבית. ייתכנו סיורי שטח ופגישות עם גורמים 

שונים.

כישורים נדרשים:
* יתרון לניסיון בכתיבת מסמכי מדיניות * ניסיון חקלאי או בעבודה קהילתית * הבנה בסיסית בקיימות עירונית והיכרות 

בסיסית עם מבנה השלטון המקומי
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הגדרת תפקיד ההתמחות
כתיבת תכנית ההערכות לשינויי האקלים של עיריית חולון 

 תיאור אופי ההתמחות 
פירוט של הפרויקטים שהולכים להתבצע כולל:

עיריית חולון עסוקה בימים אלו בבניית תכנית עירונית כוללת למוכנות אקלימית והערכות לשינויי אקלים – בדגש על 
המרכיבים הקהילתיים של ההערכות הנדרשת.

הפעילות מובלת על ידי מחלקת קיימות וקידום בריאות, ומטרת ההתמחות תהיה לסייע בתכלול והמשך כתיבתה של 
התכנית.

כתיבת התכנית תדרוש להיפגש עם בעלי תפקידים מאגפי העירייה השונים, למפות את הפעילות הקיימת, לסייע 
בזיהוי שותפויות ואף כפילויות, לזהות צרכים ולזהות מענים שיש לתת על מנת לקדם את המדיניות והדגשים 

העירוניים.
העבודה תתבצע בליווי צמוד והנחייה של מנהלת מחלקת קיימות ותתבסס על ביקור ביחידות העירייה השונות 

וקריאת מסמכי מדיניות והנחיות עירוניות –וסינכרונן לכדי תכנית אחודה וכללת, מבוססת תקציב, בקרה וכלי ביצוע.
ניתן לבצע את הכתיבה מהבית אבל יש להגיע לפחות בהתחלה לעירייה ולהשתתף בפגישות לעבור ביחידות השונות 

ולהכיר חומרים, כולל דוגמאות מרשויות אחרות ומהעולם. 

כישורים נדרשים
נדרשת יכולת לקריאה ותכלול של ידע מהארץ ומהעולם בתחומי הקיימות והבריאות – בדגש על הערכות לשינויי 

אקלים, מוכנות אקלימית, וניהול אקלים בשלטון המקומי, וכן יכולת קריאת מסמכים ותכניות דומות בארץ ותיכלולם 
לתכנית ייעודית המותאמת לעיריית חולון .

הגדרת תפקיד ההתמחות
ריכוז כתיבת תכנית אסטרטגית לקיימות וקידום בריאות בעיר חולון

 תיאור אופי ההתמחות 
עיריית מקדמת את הקיימות בעיר, בדגש על הקהילה והגופים העירוניים העוסקים בפעילות עם הציבור ועוסקת 

 בהטמעת תחום קידום הבריאות, באופן כולל בעיר. 
במסגרת זו עיריית חולון: 

 -מקימה שולחן עגול לקידום בריאות 
 -מובילה מהלך כלל עירוני לקידום הטבע בעיר ולהקמת אתרי טבע קולטי קהל 

 -מקימה מערך גינות קהילתיות המשותף לה ולרשת קהילה ופנאי, המפעילה את המרכזים הקהילתיים בעיר.
הפעילות מובלת על ידי מחלקת קיימות וקידום בריאות, ומטרת המתמחה תהיה לסייע בתכלול המהלכים הללו, יחד 

עם האגפים העירוניים השונים הקשורים ליישמם,.
התפקיד יכלול מפגשים עם בעלי תפקידים, למפות את הפעילות, לסייע בזיהוי שותפויות ואף כפילויות, לזהות צרכים 

ולזהות מענים שיש לתת על מנת לקדם את המדיניות והדגשים העירוניים.
העבודה תתבצע בליווי צמוד והנחייה של מנהלת מחלקת קיימות ותתבסס על ביקור ביחידות העירייה השונות 

וקריאת מסמכי מדיניות והנחיות עירוניות –וסינכרונן לכדי תכנית אחודה וכללת, מבוססת תקציב וכלי ביצוע.
ניתן לבצע את הכתיבה מהבית אבל יש להגיע לפחות בהתחלה לעירייה ולהשתתף בפגישות לעבור ביחידות השונות 

ולהכיר חומרים, כולל דוגמאות מרשויות אחרות ומהעולם. 

כישורים נדרשים
נדרשת יכולת לקריאה ותכלול של ידע מהארץ ומהעולם בתחומי הקיימות והבריאות וכן יכולת קריאת מסמכים 

ותכניות דומות בארץ ותיכלולם לתכנית ייעודית המותאמת לעיריית חולון .

עיריית חולון
מחלקת קיימות וקידום בריאות נבנתה מחדש לפני מספר חודשים כתפקיד תחת מנכ"ל העירייה על מנת להוביל 

ולקדם ראייה מתכללת של הכוחות הפועלים בעיר וקידום שתי מטרות על אלו.
המחלקה אמונה על קידום הבריאות, על קידום הטבע העירוני והגינות הקהילתיות, ועל הטמעת ערכי הקיימות 

והבריאות בפעילות העירונית ובקרב החברות העירוניות , למען תושבי העיר חולון. 
המחלקה כפופה למנכל העירייה ומייצרת התערבויות רוחב חוצות ארגון, כמו גם אורך של הטמעת פעילות לקידום 

מטרות העל שהינן קידום בריאות וקיימות, ליצירת אקוסיסטם עירוני משגשג והבטחת אורח חיים איכותי בעיר.
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הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז פרויקט: חוף נקי מפלסטיק

תיאור אופי ההתמחות:
עיריית חיפה אמצה תכנית היערכות לשינויי אקלים. המתמחה ייקח חלק בסיוע ובקידום התכנית.

במסגרת התכנית מקודמים מספר פרוקטים עירוניים בינהם פרויקט "חוף נקי מפלסטיק" אשר מטרתו היא צמצום 
השימוש בפלסטיק בחופי העיר, תוך העלאת מודעות המשתמשים בחוף לנזקי הפלסטיק בכלל ובחופים בפרט. 

הפרויקט ביוזמת היחידה לתכנון, סביבה וקיימות בעיריית חיפה ויקודם בשיתוף פעולה עם אגף ים וחופים של העיריה. 
המתמחה יערוך סקירה של מתודולוגיות שנוסו בערים דומות, ילמד את המצב הקיים בחופי העיר, ימפה אתגרים וינסח 

המלצות לביצוע בפועל. התוצר הסופי יהיה השקת התכניתוהנעתה בשיתוף בעלי עניין בעירייה ובעיר. 

כישורים נדרשים
זיקה לקיימות*מוטיבציה גבוהה וסקרנות*יכולת לקדם פרויקטים באופן עצמאי*יכולת לעבודת צוות בשילוב יחסי אנוש 

טובים * שליטה טובה בעבודה על מחשב וביישומי אופיס * 

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז מיפוי טבע עירוני

תיאור אופי ההתמחות
עיריית חיפה אמצה תכנית היערכות לשינויי אקלים. המתמחה ייקח חלק בסיוע ובקידום התכנית. במסגרת התכנית 
הוצבו יעדים של שמירה על המגוון הביולוגי. לצורך כך, קיים צורך בעדכון המיפוי של אתרי הטבע העירוני תוך הבנת 

מצבם בפועל ואיתור קהילות שניתן לגייסן כתומכות באתרים אלה.
מיפוי, אפיון וניתוח:המיפוי הנדרש הוא "מיפוי-על" בנוגע למצב תא השטח. זאת מתוך סיור בשטח ומתוך חומרים 

שנאספו ברשות לאורך השנים האחרונות. מדובר בעבודת שטח בשילוב עבודה מנהלית עוקבת.
בניית תוכנית עבודה: על בסיס המיפוי יוגדרו צרכים לקידום תאי-השטח והשמירה עליהם, תוך איתור בעלי-עניין 

שניתן לגייס לצורך כך. אם גורמים מתוך הרשות, קהילות סמוכות, עמותות וכדומה. בהמשך לכך תבנה תכנית שנתית 
לפעולה.

כישורים נדרשים
זיקה לטבע עירוני *מוטיבציה גבוהה * נכונות לעבודה בשטח * ניידות * יכולת לקדם פרויקטים באופן עצמאי*יכולת 

לעבודת צוות בשילוב יחסי אנוש טובים * שליטה טובה בעבודה על מחשב וביישומי אופיס * 

עיריית חיפה
ההתמחות תהיה ביחידה לתכנון, סביבה וקיימות בעיריית חיפה. היחידה עוסקת בקידום תכנון בר קיימא, בניה ירוקה 

והתמודדות עם שינויי האקלים. תחום נוסף הוא צמצום סיכונים ומטרדים סביבתיים , ליווי תשתיות לאומיות ומיזמים 
בעלי השפעה מרחבית וסביבתית משמעותית. פעולותיה מכוונות לשמירת איזון טבע-אדם, שמירה על מגוון ביולוגי 

ושיקום בתי גידול. 

המשך בעמוד הבא<<<
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הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז קיימות עירונית בקהילה 

תיאור אופי ההתמחות
עיריית חיפה אמצה תכנית היערכות לשינויי אקלים. המתמחה ייקח חלק בסיוע ובקידום התכנית.במסגרת תכנית זו 

הוצבו יעדים של קידום קיימות במסגרת הקהילה. לצורך קידום יעדים אלה, הוחלט לצאת אל השכונות על מנת להבין 
את הצרכים וההעדפות של התושבים בקהילות השונות. הפרויקט בשיתוף פעולה של היחידה לתכנון, סביבה וקיימות 

 ושל אגף קהילה.
הסטודנט שייבחר לביצוע ההתמחות ביחידה, יהווה הגורם האחראי לשיתוף הפעולה עם הקהילות העירוניות, זאת 

באמצעות:
מיפוי, אפיון וניתוח: הכרת הקהילות הפועלות בעיר באמצעות מפגשים ותקשורת ישירה מול התושבים. ארגון 

המפגשים יהיה בסיוע אגף קהילה.
בניית תוכנית עבודה: על בסיס תוצרי המפגשים תוכן תוכנית פעילות חצי שנתית/שנתית לקהילות הנבחרות.

פיתוח תכנים: פיתוח תוכן והתאמתו לפעילות קהילתית )גינות קהילתיות, פסולת אורגנית, מיחזור, טבע עירוני, אנרגיה, 
מדע אזרחי, ועוד(

כישורים נדרשים
זיקה לקיימות עירונית *מוטיבציה גבוהה לעבודה עם קהילה *יכולת לקדם פרויקטים באופן עצמאי*יכולת לעבודת 

צוות בשילוב יחסי אנוש טובים * שליטה טובה בעבודה על מחשב וביישומי אופיס * 

3
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הגדרת תפקיד ההתמחות
פיתוח הרשת הירוקה ומוקדים בעיר. 

תיאור אופי ההתמחות
הרשת הירוקה הינה רשת שבילי הליכה משנות ה- 70 שמרשתת את חלקי העיר לטובת תושביה. מטרת ההתמחות 

היא לסייע בפיתוח ושדרוג רשת זו לטובת עידוד הליכה ברגל ושהייה במרחב הציבורי. במהלך ההתמחות יתקיימו 
 סיורים בשטח ברשת השבילים, לצורך ניתוח המצב הקיים בהם והכנת המלצות על תכנית לחידושם. 

הדגש בתכנית יינתן בעיקר על מקומות מיועדים להצללה, קישוריות הליכתית, יצירת מוקדים )פינת משחק, בתי קפה, 
אזורי ישיבה וכד'(. 

 .Power Point -העירוני ו GIS -העבודה תתבצע בעיקר באמצעות ה
אבני דרך עיקריות: ניתוח מצב קיים, ניתוח סטטוטורי, המלצות והצעה תכנונית.

תוצרים צפויים: מצגת מרכזת לכל התהליך, עריכת וכתיבת מסמך מדיניות להצללה העירונית.
 מתודולוגיות וכלים: עבודת מיפוי, ומצגת מרכזת הכוללת סיכום והמלצות.

העבודה תתבצע ממשרדי העירייה ותהיה גמישות לעבודה מהבית לפי הצורך. 

כישורים נדרשים
GIS -ידע בסיסי ב

מוכנות לבצע סיורים בשטח
הבנה בתוכניות בינוי עיר

עיריית כפר סבא
המחלקה לפיתוח סביבתי, אגף תשתיות, במנהל הנדסה, עיריית כפר סבא. 

המחלקה עוסקת בתכנון השטחים הפתוחים בעיר בתיאום תשתיות, תכנון, אגף קיימות וחדשנות, אגף חזות העיר, 
וכולל עבודה על היתרים, ליווי מקצועי לתוכניות המקודמות בעיר ועוד. 
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אגף איכות הסביבה בעיריית נתניה אמון על כלל העשייה העירונית בתחומי הסביבה והקיימות לרבות תיאום וליווי 
הפעולות העירוניות להתמודדות עם משבר האקלים וצמצום בפליטות גזי החממה.

האגף עוסק בתכנון סביבתי, מתן הנחיות סביבתיות במסגרת תכניות מתאר, תב"ע, היתרי בנייה ולוקח חלק בוועדות 
התכנון והבנייה ובישיבות התכנון העירוני.

האגף לאיכות הסביבה אחראי למניעה ולצמצום חשיפת אוכלוסייה לסיכונים ולמפגעים סביבתיים, אחראי למניעה 
ולצמצום זיהום קרקע, אוויר ומים, ולטיפול במטרדי ריח, רעש, קרינה, שפכים, אסבסט וכד'.

כמו כן, האגף אחראי על טיפול במוקדים מרכזיים המסכנים חיי אדם באמצעות הסדרת רישוי עסקים או היתרי רעלים 
ואכיפת תנאי רישוי, טיפול בפניות ציבור, מעקב אחר מפעלים מסוכנים ומוכנות למצבי חירום. 

האגף מלווה תכניות פעולה מקומיות להגדלת המחזור, לצמצום בצריכה והפחתת פסולת, התייעלות אנרגטית וצמצום 
 בצריכת משאבים ולהפחתת פליטות גזי החממה. 

בנוסף, האגף פועל להטמעת תכניות חינוכיות ולהעלאת המודעות הסביבתית בקהילה ובמערכת החינוך הפורמאלי 
והבלתי פורמאלי למען שימור הסביבה בהווה ובעתיד.

הגדרת תפקיד ההתמחות
ליווי יישום ובקרה אחר הטמעת תכנית המאיץ, התמודדות עם משבר האקלים

 תיאור אופי ההתמחות
פירוט של הפרויקטים שהולכים להתבצע כולל:

ליווי יישום ובקרה אחר הטמעת תכנית האקלים העירונית- ליווי של אחד או יותר מהפרויקטים הכלולים בתכנית 
האקלים–

ניהול אנרגטי רשותי וליווי מח' אנרגיה ביישום מגוון פרויקטים בתחום אנרגיה ברשות
ליווי פרויקט פורום עסקים ירוק מול מנהלת הפורום וחברות עסקיות

דברור והסברה של משבר האקלים מול תושבים/עובדי עירייה בסיוע של מח' חינוך סביבתי ודוברות 
 ביצוע סקרים ויישום המלצות בנושא הפחתת פסולת במשרדי עירייה מול ממונה מחזור

כישורים נדרשים
 היכרות והבנה של תחום האקלים

עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות
אסרטיביות ותקשורת בין אישית ברמה גבוהה.

כושר הבעה בכתב ובעל פה.
יכולת לעבודת צוות בשילוב יחסי אנוש טובים

הגדרת תפקיד ההתמחות
ליווי ועבודה מול תושבים מתנדבים בנושא סביבה וטבע

תיאור אופי ההתמחות
ליווי ועבודה מול תושבים מתנדבים בנושא סביבה וטבע- עבודה מול אקולוג עירוני וקבוצות תושבים אוהבי טבע 

וסביבה בשמירה על מגוון ביולוגי ואתרי טבע עירוניים.

כישורים נדרשים
היכרות והבנה של תחום האקלים

עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות
אסרטיביות ותקשורת בין אישית ברמה גבוהה.

כושר הבעה בכתב ובעל פה.
יכולת לעבודת צוות בשילוב יחסי אנוש טובים 

עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה/חינוך
שליטה טובה בעבודה על מחשב וביישומי אופיס 

יכולת לקדם פרויקטים באופן עצמאי

עיריית נתניה

2

1
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עיריית פתח תקווה
האגף לאיכות הסביבה בעירייה עוסק בנושאים סביבתיים שונים: תכנון סביבתי, רעש, קרינה, שפכים תעשייתיים, 

איכות אויר, אסבסט,  חומ"ס וזיהום קרקעות, וקידום בריאות ותזונה בריאה. עוסק בפיקוח ובקרה על מפעלים ועסקים 
שונים, נותן מענה לתושבים בתלונות ושאלות סביבתיות שונות, מקדם את המדיניות הלאומית להפחתת גזי החממה 

והתמודדות עם שינויי אקלים באמצעות הובלת תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה של פורום ה-15 ובניית תוכנית 
חוסן עירונית, ויוזם פרויקטים שונים בנושאים הסביבתיים.

הגדרת תפקיד ההתמחות
צמצום בזבוז מזון ועידוד תזונה בת קיימא לתושבי העיר פ"ת – "הפחתת בזבוז מזון".

 תיאור אופי ההתמחות
* סקירת המידע הקיים בנושא העלאת המודעות על צריכה בת קיימא בדגש על צמצום בזבוז מזון - איסוף נתונים 

לגבי בזבוז המזון במוסדות החינוך ובקרב התושבים בפ"ת והעלאת המודעות לחשיבותה של צריכה בת קיימא בדגש 
עלצמצום בזבוז מזון.

ניסוח המלצות למוסדות החינוך ולתושבי העיר על שינוי דפוסי צריכת מזון אכילה לצמצום הפסולת המושלכת לפח .
כתיבת מדריך הסברה לרבות פיתוח תוכן לפעילויות ומשחקים לקידום הנושא במוסדות חינוך, אירועים עירוניים 

ובמרכזים הקהילתיים.
* הכנת תכנים דיגיטליים להעברת המסרים במדיות השונות:  - פייסבוק, ווטסאפ, אינסטגרם, טיקטוק. 

כישורים נדרשים
חשיבה מחוץ לקופסא , ידיעת השפה האנגלית, מיומנויות מחשב , הכנת מצגות , תקשורת בינאישית,

הכרת הרשתות החברתיות  
תתאפשר מעת לעת עבודה מהבית

סטודנט/ית בעלי זיקה לתחום התזונה והצלת מזון
הכנת מצגת מסכמת לבעלי תפקידים בעירייה 
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עיריית ראשון לציון
ראשון לציון כעיר, הרביעית בגודלה, שמה דגש מיוחד על מיצובה ומיתוגה כעיר "ירוקה" ודוגלת בפיתוח בר-קיימא בכל 

תחומי החיים העירוניים.
תחומי פעילות עיקריים –תכנון סביבתי, רישוי עסקים, היבטים סביבתיים, חינוך סביבתי, בריאות הציבור,   קהילה 

מקיימת.

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז תכנון סביבתי

תיאור אופי ההתמחות 
בדיקות תכניות בהיבטים סביבתיים שונים וריכוז מתן דרישות להיתרי בניה – בליווי ובקרת הצוות המקצועי של האגף.
במסגרת ההתמחות יקבל המתמחה הדרכה מקצועית על העבודה מול מערכת רישוי זמין לטיפול ומעקב אחר תיקי 

מידע ובקשות להיתרי בניה

כישורים נדרשים
חריצות, ויחסי אנוש מעולים

 כושר חיוך- חובה
כל השאר- עלינו
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הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז תכנית עירונית לקידום "עסקים ירוקים".

תיאור אופי ההתמחות 
כתיבת אסטרטגיה עירונית לקידום "עסקים ירוקים"- תו ירוק  )צריכה ופסולת, ניהול חכם של אנרגיה, שימוש מושכל 

במשאבי טבע, מיחזור וכו'(
גיוס עסקים לתכנית

ליווי עסקים בתהליך הסמכתם לעסקים ירוקים
מוערבות בתכלולהתכנית מול גורמים עירוניים- רישוי עסקים, דוברות, מנהלת הבורסה, אגף שפ"ע וכו'

תוצרים צפויים:
גיבוש קריטריונים ל"תו ירוק" לעסקים.

הובלה ובניית מערך עירוני לקידום "עסקים ירוקים".
הקמה וגיוס מערך ראשוני של עסקים לתכנית.

תועלות למתמחה
היכרות עם מערך עירוני פעיל

היכרות עם מהלכים פורצי דרך ברמה עירונית וארצית
למידה של  תחום רישוי העסקים בעיריית רמת גן.

כישורים נדרשים
יישומי מחשב – חובה

יחסי אנוש טובים ויכולת הידברות עם תושבים בעלי עסקים ובעלי מקצוע ייעודיים
יכולת תכלול והובלה של תחום חדשני ברשות מקומית.

ידע בסיסי בתחום הקיימות.

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז יער מאכל  עירוני – שיקום ופיתוח יער מאכל עירוני ראשון בעיר רמת גן.

תיאור אופי ההתמחות 
ידום תהליכי חינוך וקהילה.

בנייה של תכנית שנתית לתפעול, תחזוקה, הסברה של יער המאכל.
גיבוש אסטרטגיה עירונית להקמה של יער מאכל ) בשיתוף גורמים חיצוניים- אדריכלים, מתכננים(.

תוצרים צפויים:
הקמה של מערך הסברה ופעילות קהילתית שנתית ביער המאכל.

גיבוש מסמך אסטרטגי להקמה של יערות מאכל בעיר רמת גן.
סיוע בהקמה של יער מאכל.

תועלות למתמחה
היכרות עם מערך עירוני פעיל

היכרות עם מהלכים פורצי דרך ברמה עירונית וארצית.
למידה של  תחום יערות המאכל במרחב העירוני.

תכלול תהליכי חינוך והסברה ברמה העירונית.

עיריית רמת גן
המחלקה לאיכות הסביבה באגף שפ"ע בעיריית רמת גן פועלת בשלל נושאים סביבתיים, ביניהם תכנון סביבתי, חינוך 

סביבתי, מניעת מטרדים סביבתיים, קידום נושאי טבע עירוני, גינות קהילתיות, קידום אורח חיים מקיים, מעורבות 
חברתית, התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיה מתחדשת, היערכות העיר לשינויי אקלים ועוד, במטרה לשמור ולשפר 

את איכות החיים והסביבה של תושבי רמת גן ומבקריה.

2

1

המשך בעמוד הבא<<<
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כישורים נדרשים
יישומי מחשב – חובה

יחסי אנוש טובים ויכולת הידברות עם תושבים בעלי עסקים ובעלי מקצוע ייעודיים
יכולת תכלול והובלה של תחום חדשני ברשות מקומית.

ידע בסיסי בתחום הקיימות.
חיבור לעולם הצומח וליקוט )יתרון(.

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז טבע עירוני- תכנון ושיקום אתר טבע ייחודי מסוגו בעיר רמת גן.

תיאור אופי ההתמחות 
כתיבת תכנית לתכנון ושיקום אתר טבע עירוני בשילוב גורמים עירוניים  )גנים ונוף, אגף תכנון ותשתיות( 

וחיצוניים ) אדריכלים, מתכננים(.
קידום תהליכי חינוך וקהילה – "אמץ אתר" על ידי קהילה ומערכת החינוך.

בנייה של תכנית שנתית לתפעול, תחזוקה, הסברה של אתר הטבע.

תוצרים צפויים
תכנית לשיקום של אתר טבע עירוני.

הקמה של מערך הסברה ופעילות קהילתית שנתית באתר הטבע.
בניית תכנית עבודה שנתית עירונית לאחזקה של אתר הטבע ) אגפים רלוונטיים(.

תועלות למתמחה
היכרות עם מערך עירוני פעיל

היכרות עם מהלכים פורצי דרך ברמה עירונית וארצית.
למידה של  תחום הטבע העירוני ברמת גן.

תכלול תהליכי חינוך והסברה ברמה העירונית לשמירה על אתרי הטבע של העיר.

כישורים נדרשים
יישומי מחשב – חובה

יחסי אנוש טובים ויכולת הידברות עם תושבים בעלי עסקים ובעלי מקצוע ייעודיים
יכולת תכלול והובלה של תחום חדשני ברשות מקומית.

ידע בסיסי בתחום הקיימות.
חיבור לעולם הטבע העירוני )יתרון(

נשמח לימי התמחות באופן פיזי במשרדי המחלקה לאיכות הסביבה )כמו כן נאפשר גמישות לשלב עבודה מהבית 
במידת הצורך(.

3
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עיריית תל אביב יפו
הרשות לאיכות סביבה וקיימות – פועלת לקידום אורח 

חיים מקיים בכל תחומי הקיימות
הגדרת תפקיד ההתמחות

ההתמחות תעסוק בשני תפקידים מרכזיים
1. בניית מתודה לניהול, מדידה והערכה של "האתגר הסביבתי". האתגר הסביבתי הינו פרויקט חדש לעידוד, רתימה 
ומתן כלים לעסקים בתל אביב-יפו למען התנהלות ידידותית לסביבה, באמצעות יצירת ערך סביבתי, חברתי וכלכלי. 

במסגרת התכנית, קמפיינים לרתימת העסקים, שיתופי פעולה בין עסקים-קהילה-עירייה, הכשרות ועוד.
2. סקירת ספרות בנושא שינוי התנהגות– תרבות של צמצום צריכה

תיאור אופי ההתמחות
1. בניית מתודה לניהול, מדידה והערכה של האתגר הסביבתי: יציאה לשטח להכרות עם העסקים, הגדרת מדדים 

ויעדים להערכת והצלחת התכנית וביצוע מעקב בהתאם למדדים שהוגדרו
2. סקירת ספרות בנושא שינוי התנהגותמתודולוגיות וכלים )לדוגמא: עבודת מיפוי/סקירה ספרותית/ כתיבת דוח על 
פעילות העירייה/ ניסוח המלצות/ כתיבת תכנית/ פיתוח תוכן(. סקירת ספרות, מיפוי אמצעי הסברה מהעולם וניסוח 

המלצות בנושא ידע עמדות והתנהגות של משתתפים באירועי צמצום צריכה )אירועי תיקונים, מחסני השאלות, 
מסיבות החלפות(

כישורים נדרשים
הכרות עם שיטות מדידה והגדרת יעדים; הכרות עם המגזר העסקי; יכולת בינאישית גבוהה לשיחה ורתימה; ביצוע 

ראיונות ושיחות עם בעלי עסקים; מעקב אחר נתונים ותיעוד מדידה אל מול יעדים; יכולת ארגון ומחקר
מאפייני העבודה: שילוב בין עבודה משרדית לבין יציאה לשטח
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לשכת סגנית רה”ע 
תל אביב יפו ומחזיקת 

תיק התחבורה בטיחות 
בדרכים וקהילה גאה

הגדרת תפקיד ההתמחות
הייטק

תיאור אופי ההתמחות
במסגרת התפקיד:

מיפוי חברות ההייטק בעיר
יצירת קשר עם גורמי כ"א וקביעת פגישות מיפוי

ריכוז בעיות ואתגרים בתחום התחבורה והבטיחות ולאחר מכן הפנייה לגורמים המקצועיים בעירייה ומעקב אחרי מתן 
פתרונות מותאמים

יצירה והפצה של סקר מותאם בנושא התחבורה, מעקב אחר מענים ומיפוי התוצאות
העבודה תתבצע הן במשרד והן באופן היברידי 

כישורים נדרשים 
יכולת עבודה עצמאית * יכולות מחקר מיפוי וניתוח גבוהות  * יוזמה מעוף ויצירתיות * יכולת וניסיון בהנעה של 

פרויקטים באופן עצמאי * יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעלפה

שם התפקיד
ריכוז נושא זיקת הנאה ושוק הכרמל 

תיאור אופי ההתמחות
במסגרת התפקיד:

זיקת הנאה-מיפוי  וזיהוי של זיקות ההנאה בעיר והבנת ההיסטוריה שמלווה כל אחד מהם.
 שוק הכרמל- קידום השוק המערבי, קידום הסכמים מול סוחרים, שמירת הדף בפייסבוק בפעילות שוטפת 

העבודה תתבצע הן במשרד והן באופן היברידי 

 כישורים נדרשים 
יכולת עבודה עצמאית, הבנה בתחומי תכנון ובנייה יתרון לרקע משפטי בתחום תכנון ו/או סביבה ו/או בתחום 

גיאוגרפיה, אדריכלות, תכנון ערים, רישוי בנייה
העבודה תתבצע הן במשרד והן באופן היברידי 

2

1

המשך בעמוד הבא<<<



20  |  תוכנית מתמחי פורטר

הגדרת תפקיד ההתמחות
ליווי לפרויקט תחבורה לעל יסודיים 

תיאור אופי ההתמחות
עיריית תל אביב יפו מקדמת פרויקט תחבורה לעל יסודיים שבו אנו עוסקים בחינוך הדור הצעיר לשימוש בתחבורה 
בת קיימא )אופניים, הליכה , תחבורה ציבורית(. במסגרת זו אנו נקיים פעילות שנתית יחד עם בתי ספר על יסודיים 

בעיר הכוללות הדרכות אופניים, הרצאות, אירועים ועוד. המתמחה שתגיע תעזור לנו בקידום הפרויקט, בעבודה מול 
מנהלי בתי הספר ואנשי הקשר, בנוכחות באירועים עצמם ועוד. 

העבודה תתבצע הן במשרד והן באופן היברידי

 כישורים נדרשים 
יכולת עבודה עצמאית, הגדלת ראש, יתרון לעוסקים או שעסקו בחינוך, יתרונות ליוצאי תנועות נוער . 

3
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אדיוונצ׳ר חינוך לחוויה 
בעמ׳ )לשעבר kayak4all חותרים לים נקי(

מועדון kayak4all זבולון, מועדון קיאק ימי )עמותה רשומה ללא מטרות רווח(, פועל במשך השנים להגברת המודעות 
לשמירה על ערכי הסביבה הימית )הים והחוף(. מאז 2005, חותרי המועדון - נכים ובריאים, נשים וגברים, ילדים 

ומבוגרים חותרים ומקיימים פעילות שוטפת בנושא המשלבת תלמידים, סטודנטים, צוערים, רשויות, ארגונים ואזרחים 
מן הישוב המבקשים דרך לתרום ולהשפיע בנושא.

 כחלק מהפעילויות השוטפת לאורך השנה, משולבות סדנאות ומערכי הסברה בבתי הספר ובמערכת החינוך, מפגשים 
עם אזרחים בחופים אשר נועדו להגברת המודעות הציבורית למחדלים הקשורים בזיהום הים ע"י גופים ורשויות. שיאה 

של הפעילות השנתית מתרכז בשבוע "חותרים לים נקי" הקורא לציבור להרתם למאמצים לשמור על הסביבה הימית 
נקייה ולשמור על החוף והים כעל ערכי טבע בעלי חשיבות עליונה.

 
המסע: שבוע חתירה לאורך חופי הים התיכון בישראל בקיאק ימי. החתירה משולבת במפגשים של החותרים עם 
בני נוער וציבור לאורך חופי עכו, קרית חיים, קיסריה, אשדוד ויפו . תכלית הפעילות היא הגברת המודעות וקריאה 

לאקטיביזם התורם לסביבה ולחברה בה.
 

תלמידי בית הספר עוברים הכשרה מקצועית במועדון, ויוצאים לשיט עם קבוצות הורים וילדים במסגרת שיתוף 
הפעולה עם טבע סביבה.

 
הגדרת תפקיד ההתמחות

רענון הפרוייקט ועדכונו להיום

 תיאור אופי ההתמחות
ריכוז ושדרוג המסע לטובת השתתפות נוער ולא רק על החוף

כישורים נדרשים 
רצון, זיקה לים, יכולת למידת חתירה והשתתפות החותר.ת במסע
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אזרחים למען הסביבה
 

העמותה פועלת לקידום מודעות ציבורית לנושאי סביבה ואקלים,עידוד והכשרת מנהיגוּת סביבתית פעילה בחברה 
הערבית, תמיכה בוועדי פעולה במאבקים מקומיים, ושינוי מדיניות בקרב מקבלי החלטות, בכל הדרגים, בשלטון 

המקומי והמרכזי.

הגדרת תפקיד ההתמחות
חוקר/חוקרת

תיאור אופי ההתמחות
הסטודנט/ית יעסקו באיסוף נתונים ו/או כתיבת מסמכי מדיניות ו/או סקרים ו/או מיפוי מידע והחלטות בנושאי סביבה 

ואקלים, בדגש על מידע רלוונטי ביחס לאוכ' הערבית. 
יודגש כי כיום חסר הרבה מאד מידע ונתונים ביחס לחברה הערבית, דבר אשר מהווה חסם בפני ביצוע שינויי מדיניות 

או תכניות פעולה בקרב הרשויות המקומיות והציבור. 
העבודה תתבצע מרחוק בעיקרה, יהיו מדי פעם פגישות פרונטליות/זום לצורך ליווי הסטודנטי, הדרכה ומעקב אחר 

הביצוע. 
תכנית העבודה המפורטת תיבנה יחד עם הסטודנטי, בהתאם לכישוריו והעדפותיו.

כישורים נדרשים 
יכולת איסוף וניתוח נתונים, כתיבת מסמכים מקצועיים, סקירת מידע וכיוב' 
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איגוד ערים מפרץ חיפה- 
הגנת הסביבה

איגוד ערים מפרץ חיפה הגנת הסביבה הינו יחידה סביבתית  של מטרופולין מפרץ חיפה.
כיום משרת האיגוד אוכלוסייה של מאות אלפי תושבים, מ-12 רשויות מקומיות החברות בו: חיפה, ק.אתא, ק.ים, ק.ביאליק, 

ק.מוצקין, נשר, ק.טבעון, מועצה אזורית זבולון, רכסים, דאלית אל כרמל, טירת הכרמל ועספיא.
 מאז הקמתו, עסק האיגוד במגוון רב של תחומים ובמשך הזמן פעילותו התרחבה לנושאים סביבתיים חדשים, ובכלל זה:
איכות אוויר )ניטור ופיקוח(, חומרים מסוכנים, קרינה אלקטרומגנטית, מניעת רעש, תעשיות ורישוי עסקים, תכנון סביבתי, 

חינוך סביבתי וקיימות ופיקוח סביבתי.
אתגרי  הסביבה המקומית של מטרופולין מפרץ חיפה  בשילוב עם  המחויבות להתמודד עם שינויי האקלים הביאו את 

איגוד ערים למיקוד פעילות גם בנושאי טיפול בפסולת ובכלל זה בחינת פתרונות להפקת אנרגיה מפסולת והתאמת 
פתרונות קצה ייחודיים וכן קידום אנרגיות מתחדשות  בדגש על טכנולוגיות פרישה ואחסון מתקדמות.

הגדרת תפקיד ההתמחות
מוביל פתרונות קצה לטיפול בפסולת- בחינת היתכנות להקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת במפרץ חיפה. איגוד ערים 

עתיד לפרסם עד סוף השנה קול קורא לרשויות להקמת מתקני טיפול בפסולת אורגנית במוסדות המייצרים כמות 
פסולת אורגנית של מאות קילוגרמים ביום. האיגוד הוביל את הקמת המתקן לייצור אנרגיה מפסולת עם חברת הום- ביוגז 

בחדר האוכל של קיבוץ יגור וצבר נסיון רב בתחום. כעת, אנו מבקשים להרחיב את הטיפול המקומי בפסולת אורגנית 
באתרים נוספים ובאמצעות טכנולוגיות נוספות. הצוער ילמד את הפתרונות הקיימים, יוביל את פרסום הקול הקורא וכן 

את הוועדה לבחירת הפרויקטים. לאחר מכן ילווה את הרשויות בהקמת הפיילוט ויבצע מעקב הדוק אחר היקף הפסולת 
המטופל, החסמים והמידע הדרוש להרחבת הפתרון. 

תיאור אופי ההתמחות
ההתמחות תתבצע במשרדי איגוד ערים  ובשטח ותשלב עבודה עצמאית עם עבודה מונחית. ההתמחות מבוססת על 

יכולות גבוהות של המתמחה בקריאה והבנת ספרות מקצועית בתחום, איתור מידע באופן עצמאי, עבודת שטח הכוללת 
תיעוד, ביצוע סקרים, כתיבת דו”חות וקיום שוטף של שיתופי  פעולה עם גורמי תכנון וביצוע ברשויות מקומיות ובחברות 

פרטיות.

כישורים נדרשים
יכולת אישית ובינאישית גבוהה, עצמאות ויכולת להוביל פרויקט בשיתופי פעולה, הכרות )אקדמית או/ו יישומית( עם 

נושא הפסולת, עברית ואנגלית ברמה גבוהה, דייקנות, הכרות עם תוכנת מידע גאוגרפי )יתרון(,  הכרות עם קולות קוראים 
)יתרון( רישיון נהיגה )חובה(, התמצאות בשטח, מחויבות  ערכית לנושאי קיימות התמודדות עם שינויי האקלים.

הגדרת תפקיד ההתמחות
מוביל אנרגיות מתחדשות- ליווי פרויקטים של הפקה ואגירה של אנרגיות מתחדשות וקידום פרישת “יריעות סולריות” 

באתרים נבחרים במפרץ חיפה. “יריעות סולריות” הן טכנולוגיה חדשנית שפותחה בליווי האיגוד, המשמשת מבנים יבילים 
לייצור אנרגיות מתחדשות. חלק גדול מהמרחב הבנוי לא כשיר קונסטרוקטיבית להתקנת פאנלים סולאריים. בתוך כך, 

סככות, גגות הבנויים ב”בנייה קלה”, מתקני הצללה ועוד. הצוער ילווה פיילוט שהאיגוד מקדם בימים אלו במועצה מקומית 
טבעון, ילמד את הטכנולוגיה על היבטיה המקצועיים )תשתיות התקנה, תפוקות ומאפיינים נוספים( ויקדם פרוייקטים 

נוספים מול רשויות אחרות בתחום האיגוד.

תיאור אופי ההתמחות
ההתמחות תתבצע במשרדי איגוד ערים  ובשטח ותשלב עבודה עצמאית עם עבודה מונחית. ההתמחות מבוססת על 

יכולות גבוהות של המתמחה בקריאה והבנת ספרות מקצועית בתחום, איתור מידע באופן עצמאי, עבודת שטח הכוללת 
תיעוד, ביצוע סקרים, כתיבת דו”חות וקיום שוטף של שיתופי  פעולה עם גורמי תכנון וביצוע ברשויות מקומיות ובחברות 

פרטיות.

כישורים נדרשים
יכולת אישית ובינאישית גבוהה, עצמאות ויכולת להוביל פרויקט בשיתופי פעולה, הכרות )אקדמית או/ו יישומית( עם 
נושא האנרגיות המתחדשות , עברית ואנגלית ברמה גבוהה, דייקנות, הכרות עם תוכנת מידע גאוגרפי )יתרון(, רישיון 

נהיגה )חובה(, התמצאות בשטח, מחויבות ערכית לנושא התמודדות עם שינויי האקלים.

1
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 הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז/ת קשרי ממשל )התמחות(

 תיאור אופי ההתמחות 
 התמחות זו תתבצע במחלקת קשרי ממשל:

ניהול הקשרים של הארגון עם משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וארגונים עמיתים.
קידום חזון הארגון ומטרותיו בקרב מקבלי החלטות

ניהול הרשתות החברתיות של הארגון בעברית

* סיוע בכתיבת תוכן ברשתות חברתיות
 סיוע בניהול פרויקטים 

* סיוע בכתיבת תוכן ברשתות חברתיות
סיוע במחקר

סיוע בהכנה למפגשים
סיכומי דיונים\פגישות

מעקב אחר החלטות ומשימות
 תיאומים )סיורים\פגישות וכדומה(.

נרצה לקבל מתמחה לשלושה ימי עבודה במינימום )גם יומיים אם אין אפשרות(.
עדיף שתהיה פניות בימי שני )ימי ישיבות צוות(

נשאף תקופת התמחות ארוכה ככל שניתן

כישורים נדרשים 
עברית ברמת שפת אם

אנגלית ברמה גבוהה מאד
הכרות טובה עם עולם הרשתות החברתיות )רמה בסיסית ומעלה(.

אקופיס
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הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז מיפוי ערים אכילות EDIBLE CITIES : מיפוי עצי ושיחי מאכל ציבורים זמינים לציבור בערים

תיאור אופי ההתמחות
ההתמחות תתבצע במחלקת מיפוי ומחקר בארגון- האגף חוקר  וממפה את מעגלי ההשפעה של גינות קהילתיות 

על סביבתם הרכז.ת ימפו את השפעות משבר האקלים על ישראל עפ”י דוח האו”ם האחרון IPCC בנושא מזון ובטחון 
תזונתי

הרכז/ת יכירו את הגינות, פעילותן, פיזורן וטווח השפעתן כמו גם קשריהן עם הרשויות
הרכז/ת יכירו את הנעשה בשטח מיפוי המזון הזמין לציבור בעולם ובישראל

הרכז/ת יבחרו חלופה לאחר בחינת כל החלופות והצבת קריטריונים לבחירה
הרכז/ת יבנו ויריצו פיילוט עירוני שניתן לשכפול בכל הארץ בעזרת מתנדבים/ות

הרכז/ת יאספו, ינתחו וימפו את הנתונים 
הרכז/ת ימנו רכזי פרוייקט עירוניים )מתנדבים.ות(  מקומיים\ אזוריים שימשיכו את הפרוייקט

ניתן לקיים את ההתמחות באופן היברידי 
לצורך פיילוט תידרש גם עבודת מיפוי בשטח

בשל חשיבות הפרוייקט, נדרשת רמת מחויבות גבוהה וזיקה לנושא הביטחון התזונתי
+ מצגת סיכום פרוייקט בפני הועד המנהל\ חברי העמותה

כישורים נדרשים 
בקיאות באופיס + מוצרי גוגל השונים

יכולת קריאה וניתוח מחקריים
רהיטות – בכתב ובע”פ 

יכולת עבודה בצוות )ניסיון בהובלת צוות- יתרון(

גינות קהילה בישראל
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האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה היא ארגון הגג של אנשי המדע והמקצוע בתחומי האקולוגיה והסביבה 
בישראל: הן חוקרים מכל האוניברסיטאות וגופי המחקר בארץ, והן אנשי מקצוע בגופים ציבוריים ופרטיים. האגודה 
פועלת במטרה לקדם את מדעי הסביבה והאקולוגיה בישראל; להגביר את המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים 

מבוססי מדע; לחזק את הקשרים בין חוקרי האקדמיה לבין מקבלי החלטות; ולהביא לשימוש מעצבי המדיניות בישראל 
ידע מדעי עדכני מתחומי הסביבה.

האגודה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וקק"ל, מוציאים לאור מעל 
לעשור את 'אקולוגיה וסביבה – כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה'. כתב העת הסביבתי המוביל בישראל. 'אקולוגיה 

וסביבה' מספק במה מכובדת למחקר הסביבתי העכשווי בישראל,מנגיש ידע מדעי ומקצועי לקהילה המדעית-
מקצועיתולציבור הרחב, פועל להגברת השימוש בידע המדעיבקבלת החלטותבסוגיות סביבתיות ואקולוגיות,ויוצר גשר 

בין הקהילה האקדמית למקבלי ההחלטות, לקובעי מדיניות, לארגוני סביבה ולציבור הרחב. 

הגדרת תפקיד ההתמחות
פיתוח תכנים לכתב העת 'אקולוגיה וסביבה'

המתמחה יהיה/תהיה אמון/ה על פיתוח תכנים מקוריים וייחודיים לכתב העת. להלן דוגמאות אפשריות*: 
במהלך תקופת ההתמחות, תתמקד עבודת מערכת כתב העת בהכנת גיליון נושאי מיוחד שיושק בוועידה השנתית 

למדע וסביבה. )נושא הגיליון יקבע בשבועות הקרובים(. המתמחה יפעל/תפעל לאיתור תכנים חדשנים בנושא הגיליון, 
יראיין/יתראיין דמויות בכירות בתחום ובציבוריות הישראלית ועוד. 

עריכת מדור ‘חדשנות סביבתית’ – פיתוח מדור חדש שיציג את פיתוחים מחזית החדשנות הטכנולוגית בתחומים כגון 
מים, חקלאות, אקלים, תחליפי חלבון, אקלים, תחבורה, כלכלה מעגלית. 

הובלת תהליך ליצירת מדור חדש )או שנים( באתר כתב העת, במטרה להנגיש ידע מדעימחזית המחקר ולהרחיב את 
האינטראקציה עם הקוראים. 

אחריות על גיבוש תכנים יחודייםלניוזלטרים. הניוזלטרים יאגדו תכנים שהתפרסמו אצלנו בתקופה האחרונה בהתאם 
לנושאים אקטואליים שעל סדר היום, או כאלו המותאמים לקהל מסוים שאליו חשוב לנו להגיע.

 פיתוח תכני וידאו - עריכת סרטי וידאו קצרצרים להצגה ויזואלית מושכת של תכנים מדעיים המתפרסמים בכתב העת.
 *בהתאם לכישורי המתמחה תתקבל החלטה בתחילת ההתמחות באילו מהאפשרויות תתמקד ההתמחות.

תיאור אופי ההתמחות
התמחות ב'אקולוגיה וסביבה' כוללת לקיחת חלק אינטגרלי בעבודה השוטפת של מערכת 'אקולוגיה וסביבה' ומעורבות 
בכל שלבי הפקת הגליונות שיצאו לאור בתקופת ההתמחות. עיסוק המתחה יהיה בהבאת ידע מחזית העיסוק העולמי 
בסוגיות סביבתיותלקהל הקוראים הישראלי. העבודה תכלול קשרים עם ציבור רחב של חוקרים ואנשי מקצוע בתחום 

הסביבה וכן של עם קהל הקוראים. המתמחה ידרש/תידרש לכתיבה ברמה גבוהה, בה יבואו לידי ביטוי חיבורים בין 
ידע אקדמי לבין ניסיון מעשי. המתמחה יעסוק/תעסוקבנושאים שיש להם רלוונטיות לסוגיות הנמצאות כבר על סדר 

 היום הציבורי, כאלו הצפויות להגיע לדיון, או כאלו שלהערכתנו העיסוק בהן לוקה בחסר ויש צורך לעודד אותו. 
עדיפות ליכולת הגעה למשרדנו בימי ראשון. הדבר יידרש בייחוד בתקופה של תחילת ההתמחות. 

כישורים נדרשים 
יכולת גבוהה של כתיבה ועריכת תכנים בעברית )חובה(

יוזמה ויצירתיות )חובה(
יכולות מוכחות לעבודת צוות ויכולות תקשורת בין-אישיות טובות )חובה(

הבנה בסיסית בתחומי האקולוגיה והסביבה )יתרון(
הכרות עם מגוון אנשי מקצוע בתחומי הסביבה מהמגזרים השונים )יתרון(

רקע בעבודה קודמת בתחום הסביבה )במגזר הציבורי, הפרטי או בארגוני סביבה( )יתרון(

האגודה הישראלית 
לאקולוגיה ולמדעי 

הסביבה 
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החברה להגנת הטבע
 ההתמחות תתבצע באגף חינוך וקהילה בחברה להגנת הטבע.האגף עוסק במספר משימות מרכזיות:

 * חינוך סביבתי-אקלימי במסגרת מערכת החינוך הפורמלית
 * חוגי סיירות לכיתות ד-יב אחר הצהריים בחינוך הבלתי פורמלי

 * בפעילות מול הציבור הכללי במאבקי שמירת טבע מקומיים וארציים
* טיולים וסיורים בסביבה הקרובה

הגדרת תפקיד
רכז התארגנויות החברה האזרחית

תיאור אופי ההתמחות 
החברה להגנת הטבע רוצה לחזק את הקשר עם התארגנויות תושבים עצמאיות העוסקות במאבקי אקלים, קיימות 

ושמירת טבע. המתמחה יערוך מחקר על ההתארגנויות השונות, העונות להגדרה זו, ימיין אותן לסוגים וביחד עם 
המנהל.ת שלו יאפיין את הצרכים שלהם מהחברה להגנת הטבע. על בסיס מחקר זה יקבעו מדיניות ושיטות עבודה. 

כישורים נדרשים 
שליטה ברשתות חברתיות, סדר, אירגון, שליטה בישומי מחשב כמו אקסל ופאואר פוינט

יכולת לעבוד בשיתוף פעולה עם ממשקים נוספים בארגון.



28  |  תוכנית מתמחי פורטר

המועצה הישראלית 
לבנייה ירוקה

רקע:
תכנית Urban 95 – העיר מגובה 95 ס"מ, פועלת במספר מדינות ברחבי העולם ומציעה ידע מקצועי ומומחיות לליווי 

תהליכי פיתוח והטמעה של תכנון מרחב עירוני איכותי, בריא ונגיש, המותאם לילדים בגיל הרך ובני משפחותיהם: 
בסביבות המגורים, במרחבים הציבוריים והירוקים, במוסדות הציבור, בתחום הניידות והתחבורה ובעיצוב מרחב 

הרחוב. התוכנית פועלת בימים אלה בשתי ערים בפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל: טירה, עיר במרכז הארץ 
אשר רוב תושביה ערבים מוסלמים, ובית שמש, אשר מעל למחציתה משתייכת לציבור החרדי. שתי האוכלוסיות, 

החרדית והערבית, מאופיינות בשיעור ילדים גבוה ובשיעורי עוני גבוהים. כמו כן, התוכנית פועלת מזה כארבע שנים 
בעיריית תל אביב בתמיכת קרן ון ליר, לטובת שיפור מרחבים ציבוריים והנגשת שירותים ופעילויות למשפחות בראייה 
רב תחומית וכלל עירונית. בנוסף, בין השנים 2018-2019 נערכו מספר פרויקטים מקומיים יישומיים בערים אלעד, באר 
שבע, ירושלים ואום אל פחם, במסגרת הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית בירושלים ובתמיכת קרן ברנרד ון 

ליר.
מטרות

לתכנית שלוש מטרות מרכזיות, שיבוצעו בכל רשות מקומית שתיבחר, תוך מתן תשומת לב למאפיינים המייחדים 
אותה: קידום מדיניות המכירה ומקדמת את צרכיהם של פעוטות ומשפחותיהם בסביבת המגורים הציבורית הבנויה. 

אסטרטגיית תכנון ויישומה: קידום פרויקטים מעשיים שמטרתם שיפור מרחבים ציבוריים וניידות בסביבה הבנויה 
לצד מעטפת קהילתית משלימה לשינוי המרחבי. התכנית תטמיע פרויקטים שונים ובכך תסייע ביצירת שינוי מהותי 

בחייהם של ילדות וילדים צעירים ומשפחותיהם, שיהדהד לכלל התושבים ברשות. מתודולוגיות עבודה: הרחבת מספר 
אנשי המקצוע והיועצים מתחומים שונים מתוך עובדי הרשות והן יועצים חיצוניים המשפיעים על המרחב הציבורי 

בעיר ברמה המעשית וברמה האסטרטגית; פיתוח מנגנונים לאיסוף נתונים ולשיתוף פעולה בין אנשי מקצוע חיצוניים 
לרשות המקומית, ובין בעלי תפקידים באגפים והמחלקות השונות של הרשות המקומית, תוך הרחבת הפלטפורמות 
לתקשורת עם הורים ויצירת מערך רשותי המספק שירותי תמיכה בהורים לילדות ולילדים צעירים, ברמה השכונתית 

וברמה העירונית.
מנהלת התוכנית: יסמין יותם. כפופה למנכ"לית טל מילס.

הגדרת תפקיד ההתמחות
Urban95 עוזר/ת הפקה ומחקר לתכנון עירוני מותאם לילדים לתוכנית

תיאור אופי ההתמחות
הפקת הכשרות, ימי עיון וסיורים במסגרת התוכנית

מיפוי ומחקר מדיניות ויוזמות לתכנון עירוני מותאם לילדים, בהתמקדות על ילדים בגילי 0-6.
כתיבת דוח המלצות ומסקנות מתוך המחקר

השתתפות בפיתוח אסטרטגיה ומתודולוגיות הטמעה של ערכי התוכנית ברשויות מקומיות
חלק מההתמחות דורשת הגעה לטירה, בית שמש ואשדוד, חלקה מהמשרד בתל אביב, וחלקה ניתן לבצע מהבית.

כישורים נדרשים 
חובה יכולת מעולה לעבודת בצוות , ניסיון בהפקת אירועים - יתרון

יישומי מחשב – אופיס
שפות – אנגלית חובה. ערבית / יידיש - יתרון

https://bernardvanleer.org/he/solutions/urban95-he/
https://bernardvanleer.org/he/solutions/urban95-he/
https://bernardvanleer.org/he/urban95-city/urban95-city-tel-aviv/
https://urbanclinic.huji.ac.il/urban-95-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
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הגדרת תפקיד ההתמחות 
ביצוע מחקר אפקטיביות של פעילות העמותה. המתמחה ייכנס לעומק העשייה של העמותה, יבין את הפעילות, יחקור 

ויתעד את האפקטיביות בהתאם להנחיות של ארגון אפקטיב אלטרואיזם. 

תיאור אופי ההתמחות 
המשימה של המתמחה תהייה לבצע מחקר משמעותי ולייצר דוח מעמיק ומקיף, כולל איסוף נתונים, שאלונים, מקורות 

יידע וניתוח הנתונים.
ניתן יהיה להיעזר במדריך להערכת אימפקט – שמלווה צעד בצעד את התהליך ליצירת דוח עלות-אפקטיביות. 

המחקר יתבצע תחת פיקוח של העמותה.
העבודה בעיקרה מהבית. יתכן שיידרש להגיע מספר פעמים בודדות למודיעין. שעות העבודה גמישות. 

כישורים נדרשים 
חריצות, מסירות, נאמנות, ידע בוורד, אקסל, יכולת עבודה מסודרת ומאורגנת, עמידה בלוחות זמנים

העמותה לחקלאות
מודרנית

העמותה, מקדמת את תחום החלבונים האלטרנטיביים, באמצעות עידוד יזמות וחדשנות בעולם הפודטק כדי ליצור 
חלופות ראויות למזון מן החי שהינו אחד הגורמים העיקריים התורמים לפליטות גזי חממה ומתאן ופגיעה בבעלי חיים.

העמותה מובילה תכנית אקסלרטור לתמיכה וקידום בסטרטאפים בתחומי החלבונים האלטרנטיביים. 
העמותה נבחרה לאחרונה להיות חלק מתכנית מקסימום אימפקט של אפקטיב אלטרואיזם, כלומר למדידת 

אפקטיביות של העשייה של העמותה. 
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הרשת הירוקה
הרשת הירוקה עומדת יותר מ-20 שנה בחוד החנית של החינוך לקיימות בישראל ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם 
משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, יחידות סביבתיות, רשויות מקומיות, תנועות הנוער, ארגונים סביבתיים ועוד. 
בשנים האחרונות החליטה הרשת הירוקה לעסוק באופן משמעותי גם בנושא משבר האקלים ולפעול בנידון במגוון 

חזיתות ועם מגוון קהלים. בנות ובני נוער הם אחד מהקהלים הללו. הרשת הירוקה חושפת את בנות ובני הנוער לתוכן 
רלוונטי העוסק במשבר שינוי האקלים ובקיימות, מעודדת חשיבה ביקורתית וחוקרת ומניעה לפעולה וליוזמה. הפעילות 

מתקיימת במרחב החינוך הבלתי פורמלי ובבתי הספר העל יסודיים, בתכניות ארוכות טווח ומפגשים חד פעמיים. 

הגדרת תפקיד ההתמחות
הנגשת משבר האקלים לנוער וצעירים. הקניית מיומנויות וכישורים רלוונטיים לחינוך אקלימי והנעה לפעולה ולמעורבות 

אזרחית. 

תיאור אופי ההתמחות 
התפקיד כולל*: 

- הדרכה של בנות ובני נוער במסגרות שונות 
- הנחיית וליווי תהליכים העוסקים בנוער  

- פיתוח תוכן מותאם לקהל הצעיר 
*בהתאמה לכישורים ולניסיון של המתמחה 

 עדיפות לזמינות בשני בקרים לפחות בשבוע 

 
כישורים נדרשים 

כישורים אישיים: תקשורת בינאישית טובה, יוזמה, מוטיבציה, יצירתיות, כושר התבטאות ותשוקה לעשות שינוי. 
ניסיון בהדרכה/הנחייה/עבודה חינוכית 

שליטה ביישומי מחשב 
עדיפות לדוברי השפה הערבית 
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תחום מדיניות וקשרי ממשל בארגון חיים וסביבה

הגדרת תפקיד ההתמחות
- רכז מדיניות סביבתית וקשרי ממשל 

מפת דרכים למדיניות סביבתית לשנת 2023 / פורום קשרי ממשל

תיאור אופי ההתמחות 
ליווי והוצאה לפועל של פרויקט מפת דרכים למדיניות סביבתית לשנת 2023. 

- סיוע למנהלת תחום קשרי ממשל- בעיקר סביב עריכה והוצאה לפועל של פרויקט מפת דרכים למדיניות סביבתית. 
- שיח ופגישות עם נציגי ארגוני סביבה שונים, פגישות עם פוליטיקאים, איסוף ומיפוי חומרים בנושאי סביבה נבחרים, 

עריכת חומרים, תעדוף הלפורמט של המלצות מדיניות, ועוד. 
- במידה ויהיה רצון להתמחות בעבודת מדיניות, ניתן יהיה להתמחות בעיקר במדיניות וקשרי ממשל- הגעה לוועדות 

הכנסת/פגישות עם אנשי ממשל ופוליטיקאים על מנת לקדם נושאים סביבתיים, פורום קשרי ממשל וכו'
אופי ההתמחות ייבנה ביחד עם המתמחה. עיקר העבודה יכול להיות בתל אביב/בזום/ירושלים. 

כישורים נדרשים 
-יחסי אנוש טובים, כתיבה רהוטה, יכולת התנסחות גבוהה, יכולת עבודה והתנהלות עצמאית, רצון להשפיע וזיקה 

לעולם הסביבתי. 

תחום זכויות בעלי חיים וסביבה - קואליציה למען חיות בר בישראל
תחום זכויות בעלי חיים בארגון כולל חיזוק שיתופי פעולה בין ארגוני סביבה ובעלי חיים ובניית התשתית לעבודתם 

המשותפת. הקואליציה למען חיות בר היא קואליציה של ארגונים הפועלים ביחד כדי לשפר את מצבן של חיות הבר 
בישראל. 

הגדרת תפקיד ההתמחות
ארגון אירועים לציבור בנושא חיות בר עבור ארגוני הקואליציה – וובינרים וכנס שנתי. 

*אפשרויות נוספות על פי רצון המתמחה:  - שותפות בניהול קהילת הפייסבוק "חיות בר בישראל"
- סיוע בארגון ימי עיון בנושאים קונפליקטואלים בנושא חיות בר )מינים פולשים, חיות בר וחיות בית וכו'(

תיאור אופי ההתמחות 
- הזדמנות להיכרות מבפנים של ארגונים שונים הפועלים למען חיות בר, אופי העבודה שלהם, נושאים אקטואליים 

המעסיקים אותם ושיתופי פעולה.
- הזדמנות להיות חלק מיצירת תוכן משמעותי ומעניין לגבי חיות בר בישראל.  

- ארגון 3-5 וובינרים בנושא חיות בר בישראל והגנה עליהן, בעבודה צמודה עם ארגוני הקואליציה – עבודה על התוכן 
ביחד עם רכזת הקואליציה והארגונים, תיאומים עם דוברים, הפצה ופרסום ברשתות חברתיות, סיוע טכני בניהול 

הוובינר. 
- סיוע בארגון כנס שנתי בנושא חיות בר בישראל  מעורבות בבניית הכנס, אחריות על תחום הדוכנים, עבודה מול איש 

יח"ץ ומשימות הפצה. 

חיים וסביבה
חיים וסביבה הוא ארגון הגג של ארגוני הסביבה בארץ. ישנו מגוון רחב של ארגונים אשר פועלים בזירת קשרי ממשל 
ומדיניות על מנת לקדם מטרות סביבתיות רבות ומגוונות. חיים וסביבה תומכים בארגונים ומעניקים שירותים בתחום 

מדיניות וקשרי ממשל ומובילים נושאים תנועתיים.

1
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כישורים נדרשים 
- אכפתיות ועניין ביחס לסוגיות הקשורות בחיות בר בישראל. 

- עבודה עם אנשים – חשיבה משותפת, חלוקת משימות, התחשבות בצרכים ובקשות של נציגי הארגונים. 
- יכולת למידה של משימות דיגיטליות פשוטות.

- התנהלות עצמאית בביצוע משימות.  
רצוי: יצירתיות ורעיונות לגבי העלאת מועדות למען חיות בר בישראל.

תחום ייצוג 
תחוז זה הינו התחום האחראי על ייצוג ארגוני הסביבה במוסדות ממשל רבים ומגוונים כגון ועדות תכנון המחוזיות 

והארציות, מנהלת האקלים, דירקטוריון פארק אריאל שרון, רשויות נחל, ועדות בינמשרדיות שונות ועוד. הארגון מנהל 
זאת מול גורמי מקצוע במשרדי הממשלה השונים, בפרט מול מנהל התכנון. 

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז מחקר לתחום ייצוג בגופי ממשל

תיאור אופי ההתמחות
מחקר, ריכוז ותכלול כתיבת "ספר הייצוג" - הזדמנות להיות חלק מכתיבת מסמך רשמי שיוצג למוסדות ממשל, לגופי 

תמיכה ולבעלי עניין נוספים:
- מחקר מנגון הייצוג בישראל הייחודי בעולם וכתיבת הסקירה המחקרית

- בחינת ההצלחות של ארגוני הסביבה במוסדות התכנון באמצעות ראיונות עם אנשי מפתח מהשורה הראשונה 
בארגונים ובמוסדות התכנון

- הפקת המסמך מול גורמים רלוונטיים – עריכה, הגהה, עיצוב 
- שיווק ותמיכות עבודה מול אנשי השיווק, יח"צ ודוברות ומול אנשי גיוס משאבים

אפשרות להשתלב בריכוז ותכלול כתיבת מסמכים רשמיים נוספים בתחומי מפתח אחרים בארגון; הזדמנות להכיר 
כיצד פועל ארגון סביבתי ובפרט ארגון גג; הזדמנות להיכרות עם אנשי מפתח מהשורה הראשונה בתחום התכנון 

הסביבתי בישראל ועם אנשי מקצוע במשרדי ממשלה

כישורים נדרשים 
מידענות, יכולת התנסחות וכתיבה ברמה אקדמית, , יכולת אנליטית וניתוח גבוהים, יכולת ביטוי גבוהה, היכרות עם 

עולם התכנון – יתרון, סקרנות ומוטיבציה להכיר את עולם הייצוג הסביבתי, יחסי אנוש מעולים.
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Internship position 
Associate @ Hafla 

Job description 
After on boarding to Hafla the associate will go through an initial phase of studying, researching 
and understanding the MENA region. Following that, the associate will have a unique opportunity 
to work on projects and tasks related to Hafla‘s three arms of activity: 1. The VC fund- assisting in 
research and analysis, ecosystem partnership in the region, investor relations. 2. Venture Builder- 
work directly with startups in the program and manage the process between the entrepreneurs, 
mentors and Hafla‘s management team, 3. Regional Summit- Assist in the planning of the summit 
regarding content and participants. Hafla‘s team will try to match tasks to the associate based on 
his interests.

Requirements 
English- high proficiency. Knowledge of Arabic\French advantage
Background in business\tech\investments advantage )not a must(
Interest in the Middle East region- must.

This is a unique opportunity to work in one of the most interesting regions in a period of time 
that has opened new opportunities. We believe that the region holds endless opportunities for 
the development of Environmental ventures. 
 

חפלה
Hafla is a venture focused on Investing and scaling tech companies from the Middle East& North 
African region including Turkey. We connect Israeli knowledge and knowhow to the region‘s most 
talented entrepreneurs and startups. We have three arms of activity: 1. A VC fund 2. A Venture builder 
)an accelerator( 3. A regional summit. 
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פרופיל האגף/המחלקה בה תתבצע ההתמחות - אודות ותחומי פעילות עיקריים:
טבע עברי הוא ארגון העוסק בחיבור בין קיימות ומורשת, להטמעת הנושא הסביבתי במסגרות ממלכתיות ודתיות 

כאחד. 
הארגון מחזיק היום שני אגפים מרכזיים –

עבודה עם השטח – עם מכינות, מדרשות, צה”ל וכן הלאה, בליווי הצעירים בהטמעת אורח חיים מקיים בשלב זה של 
חייהם )ויירוק המסגרות בהם הם שוהים( 

מחקר ושינוי מדיניות – מחקרים בנושאי יהדות וסביבה, בדגש על שינוי סביבתי באמצעות מצוות ורעיונות דתיים. 

הגדרת תפקיד ההתמחות
מנחה בר קיימא – הנחייה של מסגרת קדם צבאית בהטמעת קיימות במכינה ושותפות בצוות של מנחים מזרמים 

שונים.

תיאור אופי ההתמחות
 השתתפות בשני סמינרים בני יומיים, וליווי טלפוני/ פיסי של מכיניסטים בתהליך שנתי של יירוק המכינה

כישורים נדרשים 
כישורי הנחייה והעברת תוכן, מחוייבות סביבתית גבוהה. היכרות עם עולם המכינות 

הגדרת תפקיד ההתמחות
עוזר.ת תוכן ומחקר – סיוע במחקרים בנושאים של יהדות וסביבה, באיגום ועריכת תכנים בתחום באתר התוכן שלנו  

– לטובת הטמעת נושאים סביבתיים בציבור הדתי והמסורתי. 

תיאור אופי ההתמחות
עזרה באיסוף מידע על קשרים בישראל בין דתיות וסביבתנות, לקיחת חלק מרכזי בבניית אתר המרכז תכנים 

כישורים נדרשים 
אוריינות ברמה גבוהה, יכולת קיום סקירה ברמה אקדמית . 

טבע עברי

1
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טרנזישן ישראל
התמחות בקבוצת טרנזישן בדרום תל אביב – "קהילה מקיימת שפירא וקריית שלום". הקבוצה פעילה מאז 2016 
ובשנה האחרונה קבלה הכרה כגרעין משימתי מטעם משרד ההתיישבות. הקבוצה מונה כ-35 תושבי ותושבות 

השכונות, אשר מובילים יוזמות בתחום הקיימות המקומית, ביניהן: מערך קומפוסטציה קהילתי רחב המופעל בידי 
מתנדבים, מטבע מקומי ירוק, בית מדרש קהילתי, תוכניות הכשרה והעצמה לפעילים ומנהיגים מקומיים, חווה חקלאית 

חינוכית, רשת גינות קהילתיות, מפגשים בין-תרבותיים, ועוד. הקבוצה נפגשת אחת לחודש על מנת להתעדכן על 
עבודת הצוותים והמיזמים ולקבל החלטות הנוגעות למשאבים ושיתופי פעולה. ברוח תנועת הטרנזישן העולמית, 

מטרתנו היא לחזק ולאפשר יוזמות הצומחות מהשטח על מנת לעודד מעבר לאורח חיים מקיים, הנשען על דפוסים 
אקולוגיים התארגנות אזרחית וחיי קהילה.

הגדרת תפקיד ההתמחות
התפקיד המוצע הוא מנהל/ת פרויקטים. התפקיד כולל הובלה וריכוז של 1-3 פרויקטים בתחום הפעילות של הגרעין, 

לבחירת המתמחה. ניהול כל פרוייקט כולל ריכוז צוות חשיבה של בעלי עניין מהגרעין, איסוף מידע ותחקיר, ניסוח 
הסכמות והצעות לאישור הגרעין ועדכונו השוטף, תיאום מול רכזת הגרעין, תקשורת עם גורמים עירוניים ואזרחיים 

רלוונטיים, דברור הפעילות ברשת והפקה בפועל. הפרויקטים יבחרו בהתאם לעניין של המתמחה, מתוך תוכנית 
העבודה המאושרת על ידי הגרעין בישיבות התקופתיות. 

תיאור אופי ההתמחות
התפקיד יאפשר היכרות והתמחות בעולם הקיימות העירונית והייזמות קהילתית, באמצעות המרחב הפורה של יוזמות 

חדשניות ופורצות דרך בשפירא וסביבתה. ההשתתפות בישיבות הגרעין וצוותי העבודה, כמו גם פגישות עם בעלי 
תפקידים מהעירייה וגופי אזרחיים מקומיים יאפשרו להכיר ולהתמקצע במיומניות רלוונטיות לתחום, ובהן: הנחיית 
מפגשים, דברור וקשר עם הקהילה בערוצים השונים, התנהלות מול גורמים עירוניים והיכרות עם המבנה הארגוני 

ברמה המוניציפלית, תכלול פרויקטים רב-תחומיים, פיתוח וניהול פרויקטים, קבלת החלטות בקבוצה שוויונית, ארגון 
קהילתי במרחב רב-תרבותי, חקלאות עירונית, קומפוסטיזציה וכלכלה מעגלית מקיימת.

כישורים נדרשים 
נדרשת יכולת עבודה בצוות, גמישות מחשבתית וחשיבה יצירתית, יכולת ארגון וניהול, יוזמה אישית וניהול עצמי, 

סקרנות ורצון ללמוד, גישה לרשתות חברתיות, יכולת לנסח סיכומי פגישות ועדכונים בתוכנה מתאימה. התפקיד מצריך 
תקשורת שוטפת וזמינות בווטסאפ, ונוכחות בפגישות הגרעין, בצוותי העבודה ובאירועים קהילתיים רלוונטים לפרוייקט 

הנבחר. מיומנויות מעשיות שיהיו רלוונטיות בהתאם לפרוייקט הנבחר: ידע וניסיון בתחום הקומפוסטיציה/חקלאות/
נגרות/עיצוב/בניית אתרים/הפקת אירועים.
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מגמה ירוקה
מגמה ירוקה היא ארגון שטח אקטיביסטי הפועל במטרה לקדם מדיניות סביבתית צודקת ובת קיימא, ובמטרה 

להשפיע על מקבלי ההחלטות לפעול למען הרחבת מעגלי הצדק הסביבתי והחברתי בישראל. מגמה ירוקה פועלת כדי 
למנוע מרשויות המדינה, מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות התומכות בהמשכיות ובתפקוד  

התקין של החברה והסביבה הטבעית.
 פעילות הארגון מתבצעת על ידי פעילי ופעילות הארגון, מאות מתנדבים ומתנדבות, סטודנטים וסטודנטיות, צעירים 

וצעירות, המאמינים והמאמינות במעורבות אזרחית פעילה ומשתתפת, בלקיחת אחריות אישית על עיצוב פני החברה 
והסביבה, ובכוחנו לשנות את פני המציאות. פעילות הארגון מתקיימת בקמפוסים ובקהילות בהם אנחנו פועלים בכל 

רחבי הארץ.
 מגמה ירוקה היא עמותה א-מפלגתית, הפועלת ללא כוונת רווח ונתמכת על ידי תרומות מהציבור הרחב ומקרנות. 

 הגדרת תפקיד ההתמחות
עוזר מחקר 

תיאור אופי ההתמחות
המתמחה יעבוד ביחד עם חוקרת ראשית, מנהלת פיתוח משאבים ומנכ”ל העמותה בעריכת מחקר עלות אפקטיביות 

למגמה ירוקה. המחקר יתבצע במסגרת תכנית מקסימום אימפקט מטעם אלטרואיזם אפקטיבי ישראל ע”ר )מגמה 
ירוקה התקבלה לתכנית(.

לו”ז התכנית– הגשת הצעת מחקר עד סוף אוקטובר )שלב זה יתבצע לפני טרום התחלת ההתמחות(
16.2.23 – סיום שלב איסוף נתונים )בהתאם לשאלת המחקר הסופית והמדדים שהוגדרו בשלב הקודם(

30.4.23 – הגשת דו”ח מחקר עלות אפקטיביות

איסוף נתונים על מאבקי העבר שמגמה ירוקה הובילה – חיפוש מידע וחומרים בדרייב ומקורות נוספים
איסוף נתונים ויצירת קשר עם בוגרי תכנית המנהיגות להכשרת מארגנים קהילתיים  - העברת שאלוני משוב

סיוע בעריכה וכתיבת מחקר אימפקט
מקום עבודה הינו היברידי – במשרדים של מגמה ירוקה בתל אביב ומהבית. ימים ושעות יקבעו בהמשך מול 

המתמחה.

כישורים נדרשים 
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מורים למען האקלים
מורים למען האקלים היא תנועה חדשה יחסית הפועלת בעיקר בקרב מורים, למען העלאת המודעות למשבר האקלים 

ולצורך הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה ליצור שינוי משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות 

הציבורית והחינוכית למען עתיד בר קיימא.

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז/ת פרויקטים

תיאור אופי ההתמחות
אצלנו תוכלו לבחור מבין תחומים רבים, אפשר להתחבר רק לחלק מהם. תוכלו להוביל פרויקטים או לסייע בהובלתם:

מעקב אחר פעילויות התנועה, סיוע בניסוח ופרסום כולל גורמי ממשל מקומי או ארצי
ריכוז תכנים ושיעורים של מורים ממקצועות שונים

הנגשת ידע ופיתוח מאגר מידע
יצירת חיבורים בין פעיליםות לפי צרכיהםן והרחבת המעגלים

 השתתפות ב-3 מפגשים של הצוות המוביל בשעות הערב בזום
העבודה מתבצעת מהבית על המחשב, קצת בטלפון, בזמנכםן הפנוי!!!

כישורים נדרשים
מומלץ אך לא חובה להיות מורה; מישהו/י עם רצון למנף את פועלו של הצוות היוזם ולהעצים את ההון האנושי של 

התנועה
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מרחב – התנועה 
לעירוניות בישראל

מרחב-התנועה לעירוניות בישראל נוסדה במטרה ליצור שינוי בסביבה העירונית הבנויה בישראל ולקדמה לעבר המאה 
ה-21. מאז הקמתה היא משמשת בימה לקידום הרעיון של “עירוניות טובה יותר”.

מרחב פועלת לקידום מושג העירוניות, לשיפור התכנון האזורי בישראל, לצמיחה חכמה ולצמצום הפערים במרחב 
הציבורי . 

פעילי מרחב מאמינים בקידום ההיבטים המרחביים, הכלכליים והחברתיים של החיים העירוניים בישראל ליצירת 
עירוניות בת קיימא. לכן, התנועה מאמצת גישה כוללנית, המתייחסת לכלל ההיבטים המרכיבים את החיים העירוניים 

בישראל כמקשה אחת ופועלת לפיתוח המדיניות והכלים המקצועיים הנדרשים לבניית עירוניות בת קיימא.
מרחב נמנית עם קבוצת הגופים והעמותות של קהילת הארגונים המקדמים את נושא איכות הסביבה ואת המרחב 

הפתוח בישראל. עם זאת, מרחב היא התנועה היחידה בישראל המתמקדת אך ורק בסביבה העירונית הבנויה ובזאת 
ייחודה וחשיבותה.

 הגדרת תפקיד ההתמחות
תיעוד ופיתוח ידע בתחום קידום עירוניות בת קיימא בישראל

תיאור אופי ההתמחות 
לצורך שימור ידע ופיתוח ידע חדש בתחום סביבה עירונית בת קיימא – אנו מציעים שבמסגרת ההתמחות המתמחה: 

י/תראיין בוגרי הכשרות של הארגון )אנשי מועצת עיר, אנשי מקצוע מתחום הסביבה והרשויות המקומיות(. לצורך 
הערכה של ההכשרות ולמידה לגבי השפעתן בפועל

י/תתעד תוצרים עירוניים שהתרחשו בפועל בעקבות הקורסים ושינו משהו לטובה במרחב העירוני )תאורי מקרה( 
כתיבה, צילום, יצירת סירטונים... 

י/תנתח את הגורמים להצלחה של הפרוייקטים ותכתוב המלצות לפעולה
י/תשתתף בהכשרות חדשות שיתרחשו ב 2023 ותתעד את הלמידה ואת התוצרים. 

העבודה עצמאית. נדרשת יכולת ניידות עצמאית על מנת להגיע לראיונות האישיים ולצפות בתוצרים שנוצרו בערים 
וביישובים ולתעד אותם. 

כישורים נדרשים
תקשורתית ועצמאית. בעלת יכולת שיחה והקשבה ויכולת ניתוח. כתיבה ברמה טובה מאוד. ידע בשפה העברית – 

חשוב. יכולות כתיבה ושיחה בערבית – אפשרי ויכול לסייע לנו. יכולת תעוד ויזואלי – צילום – הסרטה. יהוו יתרון.
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הגדרת תפקיד ההתמחות 
רכז/ת ניהול  קהילה – ניהול קהילת הפעילים וגוף הבוגרים של 'מהנדסים ללא גבולות'.

תיאור אופי ההתמחות
רכז/ת ניהול קהילה ב"מהנדסים ללא גבולות-ישראל" מיצר/ת את החיבורים בין הפעילים והעובדים בארגון, מארגנ/ת 

אירועים ופעילויות, אחראי/ת על רווחת המתנדבים והעובדים, על חיזוק החיבור של הפעילים לארגון ועל מפגשי 
ההכשרה.

כישורים נדרשים
יכולת עבודה בצוות, היכרות עם עבודה ברשתות החברתיות, עבודת יח"צ,יכולות הפקה וניהול עצמאי, היכרות עם 

עולם הארגונים החברתיים והסיוע הבינלאומי, אנגלית ברמה גבוהה כתיבה וקריאה, חריצות ואהבת אדם.

הגדרת תפקיד ההתמחות 
רכז/ת גיוס משאבים, יחסי ציבור וקשרי חוץ – ריכוז נושאי גיוס משאבים ושיתופי פעולה עם ארגונים, גיוס תרומות 

 ומשאבים עבור הארגון ויצירת שיתופי פעולה מניבים. ניסיון בהגשה למענקים. 

תיאור אופי ההתמחות
רכז/ת גיוס משאבים מסייע/ת בכל היבטים גיוס הכספים והמשאבים, מילוי גרנטים, חיבור לשותפויות, פרסום ושיווק 

 פעילות הארגון. 

כישורים נדרשים 
יכולת עבודה בצוות, היכרות עם עבודה ברשתות החברתיות, עבודת יח”צ, יכולת ניהול עצמאית, היכרות עם עולם 

הארגונים החברתיים והסיוע הבינלאומי, אנגלית ברמה גבוהה כתיבה וקריאה, חריצות ואהבת אדם. 

מהנדסים ללא גבולות 
ישראל

'מהנדסים ללא גבולות' )EWB( הינה עמותה רשומה וארגון ללא מטרות רווח, אשר פועל לקידום איכות החיים של 
קהילות באמצעות הפצה והטמעה של ידע אקדמי טכנולוגי ומעשי בקהילות בישראל ובמדינות מתפתחות. הארגון 
הוא חלק מארגון גג בינלאומי. הפרויקטים של EWB מבוססים על שיתוף פעולה עם קהילות מקומיות, זיהוי צרכים 

וסיוע בהטמעת טכנולוגיות מתאימות לשיפור איכות חייהם. הארגון הישראלי פועל כפלטפורמה המאפשרת לקבוצות 
סטודנטים ואנשי אקדמיה מתנדבים ישראלים, ליצור פרויקטים איכותיים ורלוונטיים בשיתוף התעשייה וארגונים 
נוספים. הארגון תומך, יוזם ומקדם פרויקטים שבאמצעותם יוכלו הסטודנטים להיחשף לעולם המתפתח ולהיות 

שותפים לעשייה ותרומה משמעותית בקהילות בארץ ובעולם. לארגון פרויקטים טכנולוגיים בטנזניה, אתיופיה, קניה, 
הודו ועוד.

1

2



המשך בעמוד הבא<<<

40  |  תוכנית מתמחי פורטר

תחום קיימות מקומית
תחום קיימות מקומית עובד עם רשויות מקומיות בכל הארץ לקידום היערכות למשבר האקלים, וקידום קיימות ברשות 

באופן כללי. 
אסטרטגית הפעולה היא בניית יכולות ברשויות, אם על ידי עבודה עם דרגי ניהול בינוניים ובכירים ברשות ואם על ידי 

פיתוח מודלים אפקטיבים והטמעתם. 

הגדרת תפקיד ההתמחות 
מחקר גישוש לקראת יצירת שינוי באופני עבודה של מחלקות גינון עירוניות ומעבר לגינון מקיים. 

תיאור אופי ההתמחות
אופי ההתמחות מבוסס על מחקר מבוסס ריאיונות עם נשות מקצוע מובילות בתחום הגינון המקיים ובעלי תפקידים 

בערים כאלו שעברו /עוברים לגינון מקיים וכאלו שלא. 
סיכום הריאיונות והסקת מסקנות ותובנות ראשוניות לגבי הדרכים לקידום מהלך כזה בערים. 

המחקר עוסק בתחום חלוצי וקריטי, והמטרה להציגו בהמשך לדרגים בכירים של מקבלי החלטות, כך שיהווה בסיס 
למחקר מקיף יותר וקביעת מדיניות. 

העבודה עצמאית בחלקה הגדול מהבית, עם ליווי צמוד של צוות השל,  והגעה למשרד לפגישות על פי הצורך. 

כישורים נדרשים 
המחקר יובל על ידי המתמחה  בליווי איש אשת צוות מתחום קיימות מקומית בהשל. ייכולת עבודה עצמאית היא 

חיונית ותנאי הכרחי.. 
 נדרשת יכולת לניהול שיחה ועריכת ריאיון סיכומו וניתוח.

פרויקט תבל הוא מעין אגף של מרכז השל שעוסק בחינוך. במסגרת הפרויקט מבוצע שת”פ עם משרד החינוך לבחינת 
תפקיד מערכת החינוך בעידן שינויי אקלים. הפעולות המרכזיות במסגרת הפרויקט הם תכנית מנהיגות לבכירים/

ות במערכת החינוך, מעבדה חברתית יישומית וקהילה מקצועית. כל הפרויקט החל לרקום עור וגידים במהלך השנה 
האחרונה ונמצא בתקופה מרתקת של יציאה לאור, וביצוע פעולות התערבות ופיתוח ידע. זהו פרויקט חדשני ובעל 

פוטנציאל השפעה משמעותי על מערכת החינוך

הגדרת תפקיד ההתמחות 
רכז/ת פיתוח ידע - במסגרת הפרויקט י/תלווה רכז/ת פיתוח ידע פרויקטים, יבצע איסוף וארגון מידע ממגוון מקורות 

ויכתוב מסמכים שאורזים ידע נצבר לצרכי הפצתו.

תיאור אופי ההתמחות
צוות פרויקט תבל הוא צוות רחב ומגוון וכך גם הפעילויות הצפויות בפרויקט במהלך תקופת ההתמחות. זו הזדמנות 

להצטרף ולסייע לפעילויות המעבדה החברתית, להיות בחזית הידע והחשיבה על חינוך בעידן שינויי אקלים, וזאת תוך 
שילוב מפגש ועבודה עם בעלי עניין, פעילויות פיתוח, ליווי התנסות בשטח, ואיסוף חקרי מקרה מהארץ ומחו”ל לצרכי 

הפצת ידע בישראל.

כישורים נדרשים 
יכולת לעבודה בצוות, יכולת איסוף וארגון מידע )עברית ואנגלית(, יכולת כתיבה איכותית ונגישה, לחשוב בגדול וליזום 

במרחב פעילות הפרויקט. זיקה חזקה לחינוך ולקיימות הכרחיים

מרכז השל לקיימות

1

2
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הגדרת תפקיד ההתמחות 
ניהול קהילה מקצועית וקבוצה פעילה בפייסבוק. 

 on line off line הכנת תכנים ואירועים

 תיאור אופי ההתמחות
תפקיד המתמחה יהיה לנהל קבוצה פעילה בפייסבוק, לעבוד להגדלתה להעלאת תכנים מענינים, ושמירת קשר עם 

החברים בה. במקביל ליזום ארועים ומפגשים אוף ליין. שיעסקו בקידום קיימות בקהילה. 
ההתמחות מזמנת גם יצירת קשר עם החברים בקבוצה, חיפוש תכנים ברשת מעניניים שיעלו ערך לחברים. 

העבודה עצמאית בלויווי צמוד תמיכה ועזרה  של חברי הצוות מהשל. 

כישורים נדרשים 
קריאה וכתיבה באנגלית, הכרות וניסיון במדיה חברתית. יכולת ארגון מפגשים יזמות ויצירת קשר עם אנשים. 

3
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סחר הוגן ישראל
תו סחר הוגן – אגף חדש שמתעסק בבנייה של קריטריונים לתו סחר הוגן לייצור בישראל ושיווק התו לחברות 

ישראליות. 
תו סחר הוגן הוא תו וולנטרי שחברות יכולות לבחור להציג אם הן עוברות מבדק סביבתי וחברתי באתרי הייצור שלהן 

שמאשר שהן מתייחסות בצורה הוגנת לאדם ולסביבה.  

הגדרת תפקיד ההתמחות 
רכז תחום סביבה. הרכז יהיה אחראי על הפרק הסביבתי של מערך הקריטריונים. כולל – מדידת אימפקט של 

הפעילות, קביעת הקריטריונים, שיתוף בעלי עניין ודברור של הפן הסביבתי בתו.  

תיאור אופי ההתמחות
ניסוח קריטריונים , שיח עם בעלי ענין, כתיבת דפי מסרים סביבתיים ודברור פעילות מול חברות עסקיות

כישורים נדרשים
למידה עצמית מצוינת 

קשרי אנוש מעולים 
חיבור לתחום הסחר ההוגן 

ידע משפטי )יתרון(
נדרש מתמחה בעל יכולת להגדלת ראש
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פורום האקלים הישראלי, יוזמתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג, הוא שיתוף פעולה ראשון מסוגו במציאות הישראלית 
בין כוחות מהחברה האזרחית, האקדמיה, הממשלה, הכנסת, השלטון המקומי, גורמים מהמערכת הכלכלית ומשדה 

התרבות, התקשורת והרוח, וכן פלטפורמה לשיתופי פעולה אזוריים ובין-לאומיים בנושא. הפורום שואף לסייע בצמצום 
הפערים שבין היעדים האקלימיים הגלובליים לבין היעדים שנקבעו בישראל בתחומים האקלימיים, באמצעות עידוד 
מגוון גדול של יוזמות בכל תחומי החיים הרלוונטיים למשבר האקלים -- יוזמות שבאופן מצטבר מייצרות שינוי כיוון 

במדיניות של ישראל, הן בהיבטי מיטיגציה והן בהיבטי אדפטציה. הפורום הושק בינואר 2022 ובראשו עומד ד”ר דב 
חנין.

גיבושן של יוזמות הפורום התבצע במסגרת אשכולות, אשר היוו את ליבת העשייה של הפורום בחודשים הראשונים 
לפעילותו. כל אשכול מאגד עיסוק בנושאים שונים, ופעילים בו כמה עשרות אנשים המייצגים את המגזרים השונים 

הלוקחים חלק בפעילות הפורום. כעת, מתמקדת פעילות הפורום בקידום היוזמות השונות, תוך רצון לשמר את קהילת 
הפורום ואת האשכולות שפעלו במסגרתו.

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז/ת ניהול קהילה בפורום האקלים הישראלי

תיאור אופי ההתמחות 
סיוע למנהלת פורום האקלים בניהול השוטף של קהילת הפורום ובקשר עם השותפים מהמגזרים השונים )ממשלה, 

אקדמיה, חברה אזרחית, שלטון מקומי ועוד(.
סיוע בהטמעת מערכת מידע ממוחשבת שתתמוך בפעילות הפורום ובארגון המידע.

סיוע בארגון מפגשי האשכולות ובהכנת התכנים.
סיוע בארגון כנסים ואירועי הפורום.

סיוע בארגון וובינרים לקהילת הפורום.
היבטים נוספים בהתאם לרצון וכישורי המתמחה. 

כישורים נדרשים 
יחסי אנוש מצוינים, כתיבה רהוטה, יכולת התנסחות גבוהה, יכולת לעבודה עצמאית, יכולות ארגון גבוהות, אוריינטציה 

טכנולוגית, מחויבות ערכית ומוטיבציה לקחת חלק בקידום ההתמודדות עם משבר האקלים בישראל. 

פורום האקלים הישראלי 
)מיזם משותף של חיים וסביבה ובית הנשיא(
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קפסולה טאו
ההתמחות תתבצע בסטארטאפים שעוברים את התוכנית של קפסולה טאו

הגדרת תפקיד ההתמחות
ניהול או פיתוח 

תיאור אופי ההתמחות 
ניהול - לחפש שותפים פוטנציאליים להטמיע את הפתרונות שהסטארטאפ מחפש,לבדוק שוק ורגולציה ולקדם את 

המוצר
 פיתוח - הנדסה או תוכנה - לפתח את המוצר.

ההתמחות היא הזדמנות נפלאה להכיר את ה startup nation שלנו, להשתלב בקהילה שמפתחת פתרונות משני 
עולם, לתרום ולקבל ניסיון תעסוקתי.

כישורים נדרשים 
ניהול - אנגלית שפת אם

פיתוח - יכולות וניסיון



1

2
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הגדרת תפקיד ההתמחות 
עוזר לפורום עסקים: לעזור לנו להניע את התהליך,הנ”ל אנו רוצים להקים צוות היגוי של בעלי עניין )חברים של 

העמותה( שיעבוד עם הצוות שלנו כדי להחליט איך להתקדם. לקבוע ישיבת המשך לצוות ההיגוי כדי לתכנן את 
השלבים הבאים. להתחיל להיפגש עם עסקים שנראה שהם כבר מזדהים עם הרעיון, וירצו אולי להוביל. לחשוב על 

שם מתאים לפורום העסקים הירוקים של ירושלים.

פרוייקט שדולת ירושלים בת-קיימא: שדולה של יותר מ 80 ארגונים וגופים ירושלמיים שמקדמים אג’נדה לעיר בת-
קיימא יותר… יש מפגש עבודה חודשי של החברים, מקבלים החלטות, והשנה בפרט מתכוננים לבחירות המקומיות 
בעוד שנה מצא או מסמך שמלקט נושאי קיימות לעיר כדי להציג מול מועמדים לראש העיר ו/או למפגלות הרצות 

הגדרת תפקיד ההתמחות 
עוזר לשדולת ירושלים בת-קיימא: לעזור לנו לגבש עמדות של כל ארגוני השדולה ולהכין  סוג של מצא או מסמך 

שמלקט נושאי קיימות לעיר כדי להציג מול מועמדים לראש העיר ו/או למפגלות הרצות 

תיאור אופי ההתמחות לשני התפקידים
הצטרפות לצוות מגובש וגמיש, כל אחד עם מספר תפקידים. אנו חושבים ביחד, מקבלים רעיונות מכולם, נותנים 

הרגשה טובה כמו משפחה לכל המתמחים/מתנדבים שבאים אלינו. רוב הצוות נשי, ויש 2 גברים. כולנו במצבי חיים 
שונים מצעירים ממש, עד פנסיונרים, נשואים עם ילדים ורווקים… יום צוות הקבוע שלנו הוא בימי ד’ מ09:30. חשוב 

להיות יחד.

כישורים נדרשים לשני התפקידים
שפות נוספות תמיד יתרון: אנגלית/ ערבית/ צרפתית/ רוסית

קרן ירושלים ירוקה
פרויקט פורום עסקים ירוקים בירושלים: בשנתיים האחרונות יעניין הולך וגובר ברעיון של הקמת פורום עסקים ירוקים 
בירושלים. אנו רוצים לחפש דרכים לתמרץ עסקים להתנהל בצורה יותר ירוקה, ובמקביל נעודד את הציבור הירושלמי 

לדרוש סטנדרטים ירוקים מהעסקים שמספקים להם מוצרים ושירותים. 
.
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 רובין פוד
רובין פוד היא עמותה שמטרתה יצירת פלטפורמה נגישה לציבור בתחומי קיימות, צרכנות, קהילה ועשייה חברתית- 

דרך פעילות בסוגיית בזבוז המזון.
על בסיס העיקרון של הצלת מזון )מחקלאים, שווקים וחנויות( שאחרת היה מתבזבז, והגשת תפריט משתנֶה לציבור, 

עם מנגנון תרומה על פי רצון הסועד - בכסף או בשווה ערך. 
עמותת רובין פוד מקיימת פעילויות מגוונות - הרצאות, סדנאות, תחרויות בישול, ארוחות ועוד - שהועברו כבר למאות 

קבוצות וארגונים באירועים שונים.

הגדרת תפקיד ההתמחות
מתמחה התוכנית ישתלב בצוות המוביל של העמותה ויקח חלק פעיל בהפקת האירועים החודשיים של העמותה 
המתבססים על ארוחות מחומרי גלם מוצלים שאחרת היו מתבזבזים, בעלי אופי קהילתי, חברתי ואג'נדה סביבתית 

מובהקת. המתמחה יוכל לנתב את התפקיד בהתאם להעדפותיו ותחומי העניין האישיים, בליווי והדרכה צמודים של 
בעלי התפקידים בעמותה. 

תיאור אופי ההתמחות
הפקת אירועים השתתפותיים סביב נושא של מניעת בזבוז מזון, חברה וקהילה. יצירת שיתופי פעולה עם גורמים 

סביבתיים נוספים, בעלי השפעה, אנשי עסקים ותקשורת. המתמחה יכיר את סוגיית בזבוז המזון בארץ ובעולם, ויקדם 
את העלאת המודעות לבעיה המתגברת באמצעות העלאת חשיפה באירועים לקהל הרחב, בחיפה ובכל הארץ. 

המתמחה ילווה גם ע"י מחלקת הקהילה של שטראוס שמממנת את הפרויקט, וישתלב בקישור בין מוקדי מניעת בזבוז 
המזון בכל הארץ )בעיקר פתח תקווה, תל אביב, רחובות וטבעון(

כישורים נדרשים
נדרשת יכולת עבודה בסביבה דינמית וצעירה 

חשיבה מחוץ לקופסא, יצירתיות ותשוקה לאנשים ולאוכל
microsoftו google היכרות עם יישומי

יחסים בין אישיים מעולים
עדיפות לניסיון בהפקות

עבודה בשעות גמישות בהתאם להעדפת המתמחה
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תוכנית ‘העירה’
תכנית 'העירה', בתמיכת קרן ברכה, מקדמת קיימות עירונית באמצעות פיתוח מרחבים ציבוריים. פיתוח המרחב נעשה 

בגישת עבודה הוליסטית הכוללת את שלושת היבטי הקיימות: קהילה, סביבה וכלכלה. הארגונים והצוות המקצועי 
בתוכנית עובדים בשותפות מלאה עם עובדי הרשות ועם מובילים עירוניים. יחד אנו מפתחים מרחבים המשפרים 

את איכות החיים של התושבים והתושבות, ומטמיעים בקרב הצוות המקצועי של הרשות תהליכי עבודה חדשניים 
המסייעים להם בעבודתם השוטפת לפיתוח העיר. ערכי הליבה של התכנית הם: עידוד הליכות, עידוד שהייה ופעילות 

במרחב הציבורי והעשרת התשתית הירוקה בעיר. 

הגדרת תפקיד ההתמחות
בהתאם לצרכי התכנית עם תחילת תקופת ההתמחות, וכן בהתאם לכישורים ולניסיון המתמחה, הוא/היא יוכלו לקחת 

חלק במגוון רחב של משימות.
המשימות המרכזיות בתפקיד יכללו אחת או יותר מהמשימות הבאות:

-סיוע במיסוד הידע שהצטבר במהלך שלושת שנות קיומה של התכנית
-סיוע בבניית אסטרטגיה לתקשורת שיווקית

-סיוע בהכנה ובגיבוש תכנים לרשתות החברתיות
-סיוע בהכנת חומרים מקצועיים לאתר העירה וליח"צ
-הנגשת עולם הידע של קיימות עירונית לציבור הרחב

תיאור אופי ההתמחות
תכנית 'העירה' משלבת בתוכה נשות צוות מתחומי ידע שונים. התמחות בתכנית תאפשר חשיפה ליישום קיימות 

עירונית בגישה המתקדמת ביותר בארץ, לתהליכי עבודה מגוונים ולכלים ייחודיים. בנוסף, אופי העבודה בפורמט של 
ניסוי וטעיה, מדידה וחקירה כבסיס לפיתוח מרחבים מקיימים . חשיבות עבודתו של המתמחה היא במחקר הרקע, 

כתיבה של ניירות, בהרחבת מאגרי הידע של התכנית ועוד. 
העבודה מהבית, בתקשורת שוטפת עם הצוות וכוללת אפשרות לימי שטח והצטרפות לפגישות צוות.

 כישורים נדרשים 
תשוקה לנושא הקיימות העירונית

יכולת לעבודת צוות
יכולת ביטוי גבוהה בעברית. באנגלית- יתרון!

יחסי אנוש טובים
חיבור לתחום הידע של קיימות עירונית

אוריינטציה דיגיטלית
אחריות אישית ו'ראש גדול' 

אוריינטציה להערכה ומדידה
עמידה בלו"ז משימות
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תחום הפעילות של ההתמחות הינו עצים – שמירה על עצים, שתילת עצים ושמירה על ריאות ירוקות בעיר הרצליה

הגדרת תפקיד ההתמחות 
מתמחה “הגשת התנגדויות לבקשות רישיון כריתה/העתקה של עצים” הכוללת הכנת חוות דעת מקצועית 

תיאור אופי ההתמחות
מעקב אחרי פרסום בקשות לקבלת רישיון כריתת עצים באתר משרד החקלאות

צילום עצים בשטח 
בדיקה בתוכנית בניה אם פורסם באתר סקר עצים ותשריט נופי )אם לא פורסם יש לידע את יו”ר העמותה(

בדיקה האם גוש חלקה המופיע בפרסום הבקשה לרישיון כריתה תואם את התשריט הנופי ואת העצים בשטח
לדעת להבחין בסוגי העצים בשטח ולבדוק את ערכיות העץ

הכנת חוות דעת לצורך הגשת השגה לבקשה לרישיון כריתת העצים
רוב העבודה מתבצעת מהבית

חלק מהעבודה מבוצעת בשטח )צילום עצים בשטח בו ישנם עצים המיועדים לכריתה/העתקה(
פגישה שבועית עם יו”ר העמותה: סיכום פעילות שבועית, והבנות חדשות מהעשייה השבועית שנעשתה

כישורים נדרשים
שפה: עברית

excel, word :יישומי מחשב
התמדה, עקביות, יכולת ניתוח, קריאה וניתוח שרטוטים, תקשורת בין אישית טובה, 

יכולת למידה עצמאית אך גם לעבוד בצוות, סקרנות, סדר וארגון, עמידה בלוחות זמנים, ראש גדול, יוזמתיות,
יכולת התבטאות גבוהה בכתב וניסיון בכתיבת תוכן, יחסי אנוש מעולים, שאיפה למצוינות

אהבה ותשוקה לעצים.

תושבי הרצליה למען 
תכנון ראוי לאיכות חיים 

וסביבה
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 מחלקת קשרי ממשל
ישראל סובלת מתחבורה ציבורית לקויה, דבר אשר גורם לשימוש יתר ברכב הפרטי הפוגע אנושות בסביבה בישראל 

)זיהום אוויר, פגיעה בשטחים פתוחים ועוד(. לשם שיפור התחבורה הציבורית והפחתת השימוש ברכב הפרטי, אנו 
ב-15 דקות פועלים בתחום שינוי המדיניות במחלקת קשרי ממשל. המחלקה פועלת בתחומים הבאים:

הובלת פתרונות המדיניות של ‘15 דקות’ לשיפור התחבורה הציבורית בישראל מול קובעי המדיניות: מקבלי ההחלטות, 
פקידים ויועצים

ניהול ופיתוח קשרי עבודה שוטפים עם חברי כנסת, משרדי ממשלה, גופי ממשל ורשויות מקומיות
כתיבת ניירות מדיניות, בניית תכניות עבודה מותאמות למשרדי הממשלה השונים

כתיבת הצעות חוק, עבודה עם יועצים שונים, ביצוע מחקר לקידום הפתרונות

הגדרת תפקיד ההתמחות 
רכז/ת מחקר- התפקיד כולל מחקר וכתיבת דוחות בתחום התחבורה הציבורית בישראל. 

תיאור אופי ההתמחות
רכז/ת המחקר יסייע למנהלת קשרי הממשל לחקור לעומק נושאים שונים בהם עוסק הארגון לטובת ייעול עבודת 

 קידום המדיניות. המחקר יכול לכלול: עיון בהצעות חוק, מחקר כלכלי, משפטי, השוואה לנעשה בעולם ועוד. 
ההתמחות יכולה להיעשות באופן היברידי, מהמשרד ומהבית )בתיאום עם אשת הקשר(

כישורים נדרשים
נדרש רקע במדעי המדינה/ מדיניות ציבורית/ כלכלה/ משפטים, מוטיביציה לשינוי חברתי, יכולת התנסחות מעולה 

בכתב, אוריינטציה מחקרית וחשיבה אנליטית. 

15 דקות ארגון צרכני 
תחבורה ציבורית 

בישראל

1

המשך בעמוד הבא<<<



50  |  תוכנית מתמחי פורטר

 מחלקת ייצוג ציבור 
ייצוג ציבור – מחלקת ייצוג ציבור ב-15 דקות פועלת לייצג את צרכי נוסעי התחבורה הציבורית אל מול הרשויות- 

משרד התחבורה, רשויות מקומיות וחברות התחבורה הציבורית. כידוע, התחבורה הציבורית בישראל סובלת מליקויים 
רבים, דבר הגורם לשימוש יתר ברכב הפרטי ולכך השפעות סביבתיות חמורות ביותר כמו זיהום אוויר, פגיעה בשטחים 
פתוחים ועוד. לשם שיפור התחבורה הציבורית יש לתת מענה לבעיות העולות מן הנוסעים. על כן, לקח ארגון 15 דקות 

על עצמו לפעול לייצג את צרכי הנוסעים בכל הארץ לשם פתרון בעיות ושיפור התחבורה הציבורית. במחלקה זו 
מופעל מוקד 15 דקות לפניות ציבור אשר אוסף פניות מן הציבור למען שיפורים נקודתיים ושיפורים מערכתיים. 

הגדרת תפקיד ההתמחות 
רכז/ת ניתוח נתונים

תיאור אופי ההתמחות 
התפקיד כולל עיבוד נתונים המתקבלים במוקד פניות הציבור שלנו יחד עם איסוף ועיבוד נתונים ממקורות נוספים, 

לשם הפקת דוחות על טיב שירותי התחבורה הציבורית. 

כישורים נדרשים
נדרש ידע בסטטיסטיקה. חשובה הבנה בעיבוד וניתוח נתונים סטטיסטיים, שליטה באקסל/spss, ומוטיבציה לשינוי 

חברתי. 

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז/ת קשרי חוץ  - אחראי/ת על ריכוז וטיפול בנושאים מרכזיים ומשמעותיים לשיפור התחבורה הציבורית ברחבי 

הארץ מול רשויות ממשל שונות וחברות תחבורה ציבורית, בעקבות פניות המגיעות לארגון במוקד 15 דקות. כמו כן, 
התפקיד כולל בניית כלים, דו”חות ודפי מידע שמסייעים לקהל הפונים לארגון מול הרשויות השונות.

תיאור אופי ההתמחות 
ריכוז הפניות המתקבלות בארגון דרך האתר, המייל והפייסבוק. הפניות נוגעות לפגמים בשירותי התחבורה הציבורית 

הקיימים ולשירותי תחבורה ציבורית חסרים במקומות שונים בארץ. המתמחה ישפיע על עיצוב והתוויית תהליכי 
 הטיפול בפניות בשיתוף עם הצוות הקיים.

• טיפול בפניות מרכזיות בעלות חשיבות לשיפור התחבורה הציבורית ובנושאי רוחב שעולים מפניות הציבור. הטיפול 
בפניות כולל פנייה בכתב לרשויות הרלוונטיות, ליווי הטיפול, ריכוז מידע בנושאים מרכזיים לצורך מינוף תקשורתי 

 וציבורי, העלאת נושאים חשובים לדיון בכנסת ושאילתות ועוד.
 • ריכוז מידע על דרכים אפקטיביות לעבודה מול הרשויות לשיפור שירותי תחבורה ציבורית.

• עדכון מדריך לאזרח הנוגע לבעיות שירות פרטניות. המדריך כולל ריכוז של פרטי קשר לגופים מולם יש לפעול ודרכי 
 הפעולה המומלצות. המדריך עולה לפייסבוק ולאתר ויהווה כתובת לפניות שלא יטופלו ישירות ע”י הארגון. 

 • ריכוז דוחות תלונות רבעוניים ששמים דגש על הנושאים המרכזיים שמקשים על צרכני התחבורה הציבורית. 
תינתן הכשרה מלאה

ניתן לבצע את ההתמחות באופן היברידי: מהמשרד ומהבית )בתיאום עם אשת הקשר( 

כישורים נדרשים
יכולת התנסחות מצוינת בכתב ובעל פה - חובה.

 יכולת למידה גבוהה.
רקע בתחום – יתרון.

 ידיעת השפה הערבית - יתרון
 משתמש/ת קבוע/ה בתחבורה ציבורית – יתרון משמעותי.

היכרות מוקדמת עם סמכויות משרד התחבורה והרשויות המקומיות – יתרון
יכולת הבנה של כלים ותהליכים משפטיים – יתרון.

 סבלנות, אכפתיות. סדר וארגון. 
מוטיבציה גבוהה לשיפור התחבורה הציבורית.

2

3
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עמותת 2B Friendly עוסקת בתחומי הסביבה, במיקוד בתחום האקלים משנת 2006. העמותה פועלת כיום לקידום 
העשייה בתחום משבר האקלים הן מול רשויות מקומיות, מול עסקים, חברות וסטארטאפים, ומול קרנות ומשקיעים. 

העמותה מפעילה פרויקטים רבים בשיתופי פעולה, כגון: “פרויקט השפעה מקומית”- עסקים, רשויות וקהילה משתפים 
פעולה למען האקלים, במימון האיחוד האירופאי, בשיתוף עמותות צלול, TNS ואל עמל. “פרויקט מתחשבים” – פרויקט 

בעל ערך חברתי )צמצום פערים( וסביבתי )מיחדוש מחשבים שיצאו משימוש בחברות הגדולות במשק, במקום 
שליחתם לגריטה(. פרויקט “השולחן העגול של המגזר העסקי לקידום קיימות וסביבה”- ניהול פורום תאגידים מובילים 
מהתעשייה הישראלית לפתרון אתגרי קיימות סביבתית ואקלים. “פרויקט קהילת קיבוע וסחר פחמן”, בשיתוף ויקטור 

וייס, מאיה יעקבס, בן תיק, דר’ אלדישיינפלד בעידודגדעון בכר, משרד החוץ.   

הגדרת תפקיד ההתמחות
ריכוז/ניהול הידע והתוכן מקצועי של קהילת קיבוע הפחמן הישראלית.

תיאור אופי ההתמחות
בחודש יוני האחרון ערכנו את הכנס הישראלי הראשון להשקת קהילת קיבוע וסחר פחמן בישראל. בכנס השתתפו 
כ 300 משתתפים ובניהם יזמים מחברות סטארטאפ, חברות תעשייה, מדענים וחוקרים, קרנות השקעה ובעלי עניין 

נוספים בתחום. בחלקו השני של הכנס, הושקו מספר קבוצות עבודה מקבילות שכולן חלק מקהילת קיבוע וסחר 
הפחמן, ובכללן, מיפוי חסמים של יזמים, קהילת חוקרים ומדענים, קבוצת אתיקה, עקרונות וערכים; קבוצה לקידום 

מנגנוני סחר, קהילת תעשיה ועוד. 
אנו ממשיכים לנהל ולהפעיל את הקהילה על מנת לקדם ולמסד את התחום בארץ, תחת עקרונות וערכים ראויים. 

במסגרת ניהול הקהילה, תפקיד רכז/ת הידע יהיה לתמוך ולסייע למנהל/ת קהילת קיבוע הפחמן:
*ניהול הידע המקצועי של הקהילה

*סיוע בכתיבת מחקרים, ניירות עבודה
*ריכוז חומר מקצועי מהעולם

*ריכוז ידע של עמיתים בתוך הקהילה
 * סיוע בארגון כנסים ומפגשי למידה

העבודה יכולה להתבצע בחלקה מהבית וחלקה ממשרדי העמותה בשוקן 32 תל אביב.

כישורים נדרשים
תכונות וכישורים נדרשים:

- מחויבות ערכית לשינוי סביבתי-חברתי הנדרש להתמודדות עם משבר האקלים
- חריצות, התלהבות ומוטיבציה להתפתח בתחום

- יכולת מחקר באנגלית 
- התבטאות טובה בכתב בעברית ואנגלית

- עצמאות, כישורי ארגון וניהול זמן, מעקב אחר משימות
- יכולת למידה גבוהה

- כישורי מחשב )אקסל, גוגל דרייב, מצגות, airtableוכו’(
- איסוף וריכוז נתונים

- ארגון והפקה

2 בי פרנדלי – 
2B Friendly
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TNS ישראל הוא ארגון ללא כוונת רווח, הפועל משנת 2012 לקדם תפיסה אסטרטגית לקיימות בישראל מתוך גישה 
של איכות וחדשנות. 

אנו פועלים בארבעה ערוצים מרכזיים:
1. שיתופי פעולה רחבים וחוצי סקטורים לפתרון משותף של אתגרים מורכבים, באמצעות מודל המעבדה לחדשנות 

וקיימות. בשש השנים האחרונות פועל הארגון לצמצום בזבוז המזון בישראל, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים מובילים 
מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי. ב-2018 סיימנו תהליך שיתופי בו לקחו חלק כ-40 גופים מכלל המגזרים ועברנו 

לקדם פתרונות יישומיים בשטח במספר ערוצים שונים: מדיניות, רשתות שיווק המזון, הסעדה מוסדית, חינוך והסברה 
והאמנה הישראלית לצמצום בזבוז מזון בישראל. משנת 2019 יזם ומרכז הארגון את את שבוע המודעות הלאומי 

לצמצום בזבוז מזון, אשר זכה להצלחה עצומה – השתתפות של למעלה מ-130 ארגונים ברחבי הארץ, פעילויות בכ-
200 בתי ספר, עשרות אייטמים בתקשורת, קמפיין בלוגרים ברשתות החברתיות ועוד. מאז הקורונה פעילות השטח 

 צומצמה ואנו מרחיבים את פעילותנו בסיוע לחדשנות בתחום, תוך עבודה עם סטארטאפים, יזמים ומשקיעים. 
כאתגר שני בקידום קיימות אסטרטגית בתעשיית המזון, ובמקביל לאתגר הפחתת בזבוז המזון, אנו מרחיבים את 

פעילותנו בנושא כלכלה מעגלית ושימוש בפלסטיק. חלק מהפרויקטים שלנו מערבים את שני הנושאים, למשל – ייעוץ 
 למסעדה למדוד ולהפחית את פסולת המזון והפלסטיק מפעילותה.

2. בניית יכולות והכשרות – אנו מפתחים ומעבירים קורסים להנהלות או סדנאות אינטנסיביות להצגת גישת הקיימות 
של רשת TNS העולמית  והטמעת גישה רוחבית לקיימות בארגונים. תוכניתשקמה – שינוי קיימות למקבלי החלטות – 

היא תוכנית הדגל שלנו, המיועדת למקבלי החלטות בכירים ומעצבי דעת קהל מכל המגזרים בחברה הישראלית.  
3. פרויקטים להעלאת מודעות ושינוי התנהגות בקרב הקהל הרחב באמצעות מוטיבציה חיובית - תוך שילוב כלכלה 

התנהגותית וכלים נוספים כגון משחוק, עיצוב שירות וביומימיקרי.  פרויקטים ברוח זו קיימים ב:ירוחם )הושלם(, נהריה, 
קריית ביאליק, דימונה, ערד ועוד.

4. ליווי ארגונים בהטמעת קיימות – תהליכים המלווים הנהלות בארגונים להטמעת תרבות קיימות, לרבות פיתוח חזון, 
הטמעה בתוכניות עבודה וליווי ביישום. 

הגדרת תפקיד ההתמחות
בהתאם לצרכי הפרויקט עם תחילת תקופת ההתמחות, וכן בהתאם לכישורים ולניסיון המתמחה, הוא/היא יוכלו 

לקחת חלק במגוון רחב של משימות הפרויקט. 
המשימות המרכזיות בתפקיד יכללו אחת או יותר מהמשימות הבאות:

השתתפות במחקר לקראת שבוע צמבו"ז 2023 - סיוע בתכנון פעילויות לקראת שבוע המודעות הלאומי כולל:
מחקר עדכני על הנעשה בתחום ברחבי העולם

עזרה ביצירת קיט חומרים, מיתוג, עמוד נחיתה, קמפיין ברשתות החברתיות
סיוע במשימות קריאטיביות של רעיונאות 

עזרה בהפקה
משימות מחקר רשת, כגון: סקירות פתרונות קיימים מהארץ ומהעולם, ניתוח מחקרי מדיניות, ביצוע תצפיות, ראיונות

כתיבת ניירות מידע ו/או עמדה
כתיבה ועריכה של חומרים שונים נוספים

 The Natural Step
ישראל

המשך בעמוד הבא<<<
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2. ריכוז ידע וחדשנות בארגון:
כארגון בינ''ל חשוב לנו להיות בחזית הידע ולעקוב אחר פרסומים בנושאים שונים מרחבי העולם. תפקיד זה מרכזי 

בארגון וכולל אחת או יותר מהמשימות הבאות:
מעקב אחר מקורות מקצועיים בתחומים שונים בתחום הקיימות

התראה על אירועים / התפתחויות חשובות
תמצות ועיבוד חומרים

הכנת תרגומים בעת הצורך
הכנת מצגות או חומרים להדרכות על סמך פרסומים מעניינים

העברת תמצית הידע לחברי הארגון הרלוונטיים
יצירת פוסטים לרשתות חברתיות )לעיתים(

תיאור אופי ההתמחות
הארגון שלנו הינו קטן, צעיר, דינאמי, קצב העבודה גבוה מאוד – ומזכיר במידה מסוימת סטארטאפ. התמחות בארגון 

היא הזדמנות לחוות ממשק עם מנעד רחב מאוד של ארגונים מכל הסקטורים )עסקי, אקדמי, אזרחי וממשלתי( ולקחת 
חלק בפרויקט ייחודי ומאתגר. עם זאת היא דורשת גמישות, הסתגלות מהירה ויכולת עבודה עצמאית. המשימות 
הספציפיות יותאמו לחוזקות של המתמחה, ברובן ייעשו על מחשב אישי. יש גמישת רבה ביותר לשעות העבודה. 

העבודה עצמה נעשית מהבית. 

במסגרת ההתמחות יהיו הזדמנויות לחשיפה ולמידה מעבר לתחום העיסוק עצמו, בין היתר:
חפיפה עם אנשי צוות 

השתתפות בחלק מישיבות הצוות
 הזמנה לאירועים שונים במסגרת הפעילות, לאורך השנה, לפי ההזדמנויות הקיימות

חשוב לציין שמאז מרץ 2020 העבודה אינה במשרד כי אם בבית.
יש תקשורת קבועה בין נשות הצוות באמצעות טלפון וזום, פגישות פיזיות צוותיות מתקיימות לעיתים רחוקות.

המעטפת והליווי המקצועי ניתנים באופן שוטף.
ולכן יש חשיבות למתמחה שיודע/ת ויכול/ה לעבוד מהבית. 

כישורים נדרשים
כישורי החובה הינם:

אחריות, עמידה בלוחות זמנים, רצון להשפיע
יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות וגם באופן עצמאי

יכולת ביטוי מעולה בכתב ובעל פה
יכולת ניתוח מידע ממקורות שונים )כולל באנגלית(, מציאת העיקר ותימצותו

אנגלית )קריאה, כתיבה ותקשורת יומיומית( ברמה טובה 
יכולות עריכה

סדר וארגון, תשומת לב לפרטים, שאיפה למצוינות
אפשרות לעבודה נוחה מרחוק )תנאי שקט, יכולת ריכוז, ציוד מתאים(

משמעת לעבודה עצמאית מהבית 
כישורים אשר יהוו יתרון משמעותי:

כישורי צילום / גרפיקה / הפקה ועריכת סרטונים
ניסיון וידע בניהול רשתות חברתיות

ניסיון בארגון ו/או הפקה של אירועים 
היכרות עם תחום המזון בישראל / בעולם
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אלפא פרויקטים ירוקים בע”מ מתעסקים בתחום הייעוץ לבנייה ירוקה והסמכה לתקנים של בנייה ירוקה כולל 5281 
WELL, ,LEED, ועוד. חלק מהפרויקטים שעבדנו עליהם כוללים מגדל שרונה, תוה”א, אמות אטריום, מעונות ברושים 

ועוד.

הגדרת תפקיד ההתמחות
מחקר בהשפעות בניה ירוקה לאחר אכלוס

תיאור אופי ההתמחות
תחום ה”בניה ירוקה” רק התחילה בארץ לפני כ-15 שנה ואין הרבה מידע בתחום על ההשפעות על אנשים לאחר 

אכלוס. ההתמחות תתעסק במחקר על פרויקטים שקבלו הסמכה לפי תקנים לבניה ירוקה LEED,) ,WELL וכו(’ ואת 
ההשפעות על משתמשי הבניין.

כישורים נדרשים
עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה

נסיון עם תוכנות אופיס )וורד, אקסל וכו(’
Sketchup -ו Revit 3 כגוןD יתרון: נסיון בתוכנות בנייה

אלפא פרויקטים 
ירוקים בע”מ
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מחלקת קיימות וסביבה –גיבוש ופעילות ליישום תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא, בניית מערך הקיימות והסביבה
של החברה , הטמעת הנושא בפעילות החברה לרבות בתחומי: פיתוח, תפעול, פעילות שותפת. מעקב אחר 

התפתחות
הנושאים הסביבתיים בתחום מערכות חשמל, מעקב אחר מגמות חקיקה ויישום בארץ ובעולם, מעקב אחר הנחיות
מקצועיות בתחומים אלה וקולות קוראים של משרדי הממשלה רלוונטים, השתלבות בניהול הסיכונים של החברה

בהיבטים של סביבה וקיימות ועוד.

הגדרת תפקיד ההתמחות
הטמעת קיימות פנים חברה

תיאור אופי ההתמחות
ייזום, תיכנון וביצוע פעילויות בנושאי סביבה וקיימות עם ושל עובדים בשת"פ משאבי אנוש וועד העובדים.

סקירה של פעילויות הנעשות במגזר העסקי בתחום. קידום תוכנית עבודה מפורטת לשנת 2023.

המשרדים הראשיים בחיפה. נדרשת ניידות. חלק מהעבודה יכולה להתבצע מרחוק בתאום מראש. העבודה בהתאם
 להנחיות הקורונה המתעדכנות מעת לעת.

כישורים נדרשים
יתרון לרקע וניסיון בתחום קיימות , אחריות תאגידית וסביבה.

שליטה ברמה גבוהה בעברית ובאנגלית. יכולת ניסוח בכתב ובע"פ ברמה גבוהה. ניסיון בהדרכה, יכולת ורבלית טובה
ועמידה מול קהל.

ידע וניסיון בתוכנות ה office ,שליטה באינטרנט, ורשתות חברתיות.
יחסי אנוש טובים, יכולת בעבודת צוות, יכולת לעבודה עצמאית, יצירתיות, אחריות, דיסקרטיות, אמינות ומהימנות

אישית.

נגה – חברת ניהול 
מערכת החשמל
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ראדגרין מייצרת מרחב בריא ובטוח יותר לאנשים בבניינים מסחריים באמצעות מערכת מידע סביבתי מבוססת 
חיישנים. המערכת עוקבת באופן רציף אחר מזהמי אוויר, רעש, קרינה, תאורה ונוחות תרמית, תוך אספקת מידע בזמן 

אמת, התראות והצעת תגובות. המערכת יכולה לסייע במניעת תחלואה ולשפר באופן ניכר את שביעות הרצון מסביבת 
העבודה הפיזית.ראדגרין הינה חברה המייצרת מערכות לניטור וניתוח סביבה בתוך מבנים ומחוצה להם במרחב 

העירוני.  

הגדרת תפקיד ההתמחות
הכרות ועבודה על התקן לבניה ירוקה,

ניטור איכות אוויר
כתיבת תכנים לתקשורת / לאתר / ללקוחות

תיאור אופי ההתמחות
במהלך ההתמחות הסטודנטים יעבודות ביחד עם ד”ר חופית יצחק בן שלום ויעסקו בכתיבת חומרים וניתוח מדעי של 

איכות אוויר במבנים. 
במקביל במהלך ההתמחות על הסטודנטים יהיה להכיר מחקרים שפורסמו בתחום הבנייה הירוקה, תקני בנייה בריאה 

Case studies וירוקה, איכות אויר הפנים ועוד- בכדי לקחת חלק בכתיבת
 ממשקים עם לקוחות בחו”ל ובישראל, עם צוות הפיתוח, ועם צוות המכירות

בניינים מסחריים אחראיים על 11% מפליטות הפחמן בערים בעוד שבתוך בניינים איכות האויר גרועה פי 3-5 מאשר 
בחוץ. אך התקן הישראלי לבניה יורקה עדיין לא “חושב” על איכות החיים בתוך-מבנה לאחר איכלוס ועל כן מוצר 

המודד ומתריע על איכות האוויר נחוץ ורלוונטי )במיוחד היום בעידן הקורונה( יותר מתמיד בארץ ובעולם. בעבודה זו 
תכירו סביבת עבודה בחברה טכנולוגית צומחת, עם לקוחות בינ”ל בארץ ובעולם.

לחברה משרד מושקע במרחב העבודה סיטי זון, בפארק ההיי טק עתידים בצפון תל אביב. ובמתחם גוגל ע”י קניון 
עזריאלי.

כישורים נדרשים
יכולת למידה עצמית

אנגלית ברמה: כתיבה ושיחה
תקשורת בינאישית מעולה, משמעת עצמית, סקרנות, הנעה פנימית ויכולת עבודה עצמאית

ראדגרין


