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תוכנית מתמחי פורטר בסביבה לשנה”ל תשפ”ב בשיתוף פורום ה ,15 -ארגון חיים וסביבה ,עיריות,
ארגונים סביבתיים וחברות במגזר הפרטי
אם חיפשת הזדמנות לשלב את תחום הלימודים שלך בעשייה 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 תתבצע במגזר הציבורי ,השלישי והפרטי ,בהיקף של כ 120 -שעות (עד  7.5שעות שבועיות) ,ובמסגרתה יקבלו
המתמחים מלגה חד פעמית* בגובה  ₪ 300 + ₪ 3,000החזר הוצאות נסיעה
* המלגה מיועדת לתלמידים בחוג ללימודי הסביבה בלבד
ניתן להגיש מועמדות לתוכנית עד ה23.10.21 -
רשימת התפקידים מופיעה בהמשך החוברת.

מסגרת הפעילות:

ההתמחות תתקיים בהתאם להנחיות הממשלה בהקשר להתמודדות עם נגיף הקורונה ובמסגרת הנחיות הגוף בו תבוצע
ההתמחות.
ההתמחות בשנה”ל תשפ”ב תהיה בהיקף של עד  7.5שעות שבועיות ,סה”כ כ  120שעות .ההתמחות תחל בחודש דצמבר
 / 2021ינואר  2022ותימשך עד לסיום שנת הלימודים ב.10.6.2022 -
המתמחים יהיו זכאים ל 4-שבועות חופשה במהלך תקופת המבחנים של סמסטר א’ ,וכן בחגים ובחופשת פסח (לפי מועדי
החופשה מלימודים).
המתמחים אינם מחויבים להשלים שעות התמחות במקרה של מחלה (באישור רופא)  /מילואים /מגבלות נגיף הקורונה .בכל
מקרה אחר מחוייבים המתמחים בהשלמת שעות ,למעט מקרים חריגים ובאישור רכזת התוכנית.

תוכנית מפגשי ההעשרה:

במהלך תקופת ההתמחות יתקיימו  3 - 2מפגשי העשרה .המפגשים מהווים חלק אינטגראלי מהתוכנית וההשתתפות בהם
היא חובה .המפגשים יתקיימו במתכונת פרונטלית או מקוונת (ככל שיאפשרו ההנחיות) ויעסקו בסוגיות אקטואליות של צדק
סביבתי בישראל ,באסטרטגיות לשינוי סביבתי ,ועוד.

מי זכאי להשתתף בתוכנית?

כל התלמידים לתארים מתקדמים בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע”ש פורטר בשנה”ל תשפ”ב רשאים להשתתף
בתוכנית .זכאים למלגה תלמידים בחוג ללימודי הסביבה בלבד.
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ליווי המתמחים:

ליאת ניסנוב ,רכזת התוכנית ,תשתתף בתהליך השיבוץ וההשמה בגופים השונים; תהיה אחראית על מפגשי ההעשרה; תרכז
את כל ההיבטים הטכניים ,הארגוניים והכספיים ;תסייע בליווי המקצועי; תיתן מענה לבעיות שתתעוררנה במהלך ההתמחות.

את המתמחים בעיריות החברות בפורום 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 דימנט  -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  ₪ 3,000ו ₪ 300-עבור החזר הוצאות נסיעה ישולמו בסיום ההתמחות ולאחר אישור הארגון על השלמת המטלות.
•המתמחים יתבקשו להגיש שני דיווחים תקופתיים קצרים על עבודתם השוטפת בארגון ,וכן יתבקשו להגיש סיכום של שנת
ההתמחות ומשוב על התוכנית .מילוי דרישות אלו יהווה תנאי לקבלת המענק.

הגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית

אנא קראו בעיון את הגדרות ודרישות התפקידים המוצעים בחוברת .לצורך הגשת המועמדות ,אנא מלאו את הטופס המקוון.
לחץ כאן>>>
עליכם לציין עד שלושה תפקידים בהם אתם מעוניינים ,לפי סדר העדיפות שלכם .ככל שתפרטו בטופס את מידת התאמתכם
לדרישות התפקיד המוצע ,כך יתאפשר לשבץ אתכם בהתמחות המתאימה עבורכם .יש לצרף קורות חיים .טפסים שימולאו
באופן חלקי או שלא יצורפו אליהם קורות חיים ,לא ייבחנו.

תהליך המיון

לאחר בחינת טפסי המועמדות ,יופנו המועמדים לראיונות אישיים עם נציגי הארגונים ו/או רכזות התוכנית .יריד התמחויות
יתקיים בתאריך  6.10.21ובמידת האפשר ,יתקיימו ראיונות גם המהלך היריד עצמו .בתום הראיונות ,ישובצו הסטודנטים
בהתאם לשקלול של בקשתם מול העדפות וצורכי העיריות והארגונים השונים.
שימו לב :הגשת מועמדות אינה מבטיחה קבלה לתוכנית .הקבלה תלויה במספר הנרשמים לתוכנית וכן בהתאמה בין צורכי
העיריות והארגונים להיצע ולרצון המועמדים .ההשתתפות בתוכנית תובטח רק לאחר קבלת הודעה על שיבוץ ,וחתימת
המתמחה והעירייה/ארגון על חוזה ההתמחות.

המלצתינו:
•חשוב שתבינו לעומק את מהות התפקיד והאם הוא מתאים לכישוריכם .רצוי לקרוא על הארגון/העירייה בו אתם
מעוניינים להתמחות עוד לפני היריד.
•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.
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הליך המיון

1.יריד מתמחים בבניין פורטר *
הצגת ההתמחויות על ידי הארגונים והעיריות
2.שליחת העדפות סטודנטים
במהלך תקופה זו תתבקשו לשלוח את העדפותיכם באמצעות הקובץ המקוון לחץ כאן
עליכם לציין בטופס  3מקומות בהם תרצו להתמחות על פי סדר העדיפות שלכם.
יש לצרף לפניה גם קורות חיים.
3.ראיונות
בתקופה זו יתואמו לסטודנטים ראיונות עם אנשי הקשר בארגונים ו/או עם רכזות התוכנית
4.הליך שיבוץ סופי

6.10.21
15:30-18:30
23.10.21
מועד אחרון לשליחת
בקשות ההתמחות
13.11.21-24.10.21
30.11.21 – 14.11.21

5.הודעה על השיבוצים

1.12.21

6.חתימה על הסכמים

18.12.21-2.12.21

* לוח הזמנים כפוף לשינויים בהתאם למגבלות הקורונה.
להגשת טופס מקוון להגשת מועמדות לתפקידים השונים לחץ כאן>>>
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עיריות

יחידה אזורית לאיכות הסביבה בשרון
סיעת יהוד הירוקה ,יהוד מונוסון
עיריית אילת  2תפקידים
עיריית אשדוד –  6תפקידים
עיריית הרצליה
עיריית חולון  2 -תפקידים
עיריית ירושלים
עיריית נתניה
עיריית פתח תקווה
עירית ראשון לציון –  3תפקידים
עיריית רמת גן
עיריית רעננה –  2תפקידים
עיריית תל אביב
עיריית תל אביב – לשכת סגנית ראש העיר –  3תפקידים

חברות

אלפא – פרויקטים ירוקים בע"מ
אסם נסטלה
נגה – חברת ניהול מערכת החשמל
קבוצת אדמה
סוטוק
ראדגרין
שטראוס

ארגונים

 15דקות  2 -תפקידים
אנשי הים התיכון
אקומושן
אקופיס
גינות קהילה בישראל
גרינפיס ים תיכון בע"מ
דיאלוג אדם סביבה ומדע
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
החברה להגנת הטבע – החצי הכחול
הזירה הסביבתית
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
הפורום לישראל ירוקה
הצעד הטבעי – TNS
הרשת הירוקה
השפעה מקומית – עמותת צלול
ויקימדיה ישראל
חיים וסביבה –  4תפקידים
כח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי
לתת
מגמה ירוקה
מהנדסים ללא גבולות –  2תפקידים
מורים למען האקלים
מיזם האקלים באוניברסיטת ת"א
מרחב
מרכז השל לקיימות –  4תפקידים
מתלבשות לאופנה הוגנת ומקיימת
סחר הוגן ישראל דרך עמותת יוניסף ישראל
עומדים ביחד –  2תפקידים
עמותת אלאמל לסביבה ותרבות
עמותת אקואושן
קרן ירושלים ירוקה
שבועת האדמה  2 -תפקידים
תושבי הרצליה למען תכנון ראוי לאיכות חיים וסביבה (ע"ר)
Future Mobility IL
The Natural Step
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יחידה אזורית לאיכות
הסביבה בשרון

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון מייעצת ל 6רשויות השרון הדרומי ומסייעת לקדם עשייה סביבתית ומקיימת
בתחומי :פסולת ,אקולוגיה ,חינוך לקיימות ,תכנון סביבתי ועוד...

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז מיזם "עושים שכונה/ישוב"

תיאור אופי ההתמחות

ריכוז מיזם חדשני לקידום איכות חיים במרחב שכונתי/יישובי תוך מיפוי  ,בחינות אסטרטגיות וביצוע אחת מהן  .מטרות
המיזם :העלאת המרחב הציבורי ,עידוד הליכתיות ,הערכות לשינוי אקלים ,שמירה על שטחים פתוחים וקידום חוסן
קהילתי.
יום אחד בשבוע תידרש הגעה למשרד

כישורים נדרשים

רצון להשפיע ,מוטיבציה וניהול זמן עצמי ,יצירתיות ,איגוד חומרים למסמכים ,חיפוש מידע בתחומי סביבה ומחקר,
מפגשי חשיבה משותפים ,תקשורת טובה ורצון "לקדם עיניינים".
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סיעת
יהוד הירוקה,
יהוד מונוסון

סיעת יהוד הירוקה בעיריית יהוד מונוסון מתכוונת לפתח בשותפות עם היחידה העירונית (אגף איכות הסביבה) תוכנית
חדשנות ,קיימות וסביבה בעיר .המיזם הינו תהליך מתבקש בעיר בת כ 30 -א' תושבים שצפויה להכפיל את מספר
תושביה בשנים הקרובות תוך ציפוף עירוני מאסיבי .תפיסת הקיימות היא חזון הסיעה וחייב להיכלל בכל יוזמה אורבנית
על מנת לייצר עיר בת קיימא שמטפחת החזון של איכות חיים וסביבה לצד תהליכי קיימות אופרטיביים .העיר תוכל
לשמש בתא סייט ליוזמות ברמת הקהילה בשיתוף במגזר העסקי ששוכן לצידה.

הגדרת תפקיד ההתמחות

פיתוח תוכנית האב לקיימות ואיכות סביבה בעיר יהוד מונוסון .פרויקטור/ית מלווה בהקמת התפיסה הערונית שהעיר
תוביל בשנים הבאות.

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה ילווה את פרויקט הקמת תוכנית העבודה והתפיסה העירונית יחידה למיפוי ההזדמנויות ולפיתוח וקידום
יוזמות קיימות וסביבה .הפרויקט יקדם את הסינרגיה בין כלל מגזרי השחקנים העירוניים וההזדמנויות לאיתור מיזמי
קיימות משותפים לטובת הציבור והסביבה.
המתמחה יסייע במיפוי השחקנים המקומי ומוכנותם להיות חלק מתהליכי שינוי עירוניים .בהבנת הצרכים של
השחקנים הפועלים במרחב המוניציפאלי והאזורי ויהיה שותף בבניית תוכנית עבודה אופרטיבית לשנה הראשונה של
המיזם.
דוגמאות לתוצרים רצויים במהלך:
מיפוי תהליכים עירוניים עם שחקנים מקומיים פוטנציאליים :עסקיים ,ציבוריים תושבים .שיתוף המעבדה המקוצית
לחדשנות בתהליך ,תוך יצירת ארועי האב ואקסלרטור לבחינת יישום תהליכי קיימות לדוגמא:
קידום כלכלה מעגלית באזור התעשייה פארק התעשייהפרויקטים בתחומי יעדי הקיימות  SDG'Sלדוגמא-הובלת הפיכת העיר לאזור 'אפס פסולת'פיתוח וקידום נגישות תחבורהבנייה חכמה וירוקהיישום והסדרת בניית גגות ירוקים-הצללה ועוד

כישורים נדרשים

המתמחה נדרש להיות בעל שליטה בישומי מחשב .אישיות בונה אמון ,יזמית ויצירתית.
עדיפות לבוגרי הדיסיפלינות הבאות:
מדיניות ציבורית ,שלטון מקומי ,שיווק ופרסום ,יתרון להכרות עם עולמות חדשנות טכנולוגיים.
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עיריית
אילת

אגף איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה פועל בשלל נושאים סביבתיים בהם ,חינוך סביבתי ,שמירה על הים והחוף ,תכנון ,מניעת מפגעים,
אכיפה ,מיחזור ,התייעלות ואנרגיה מתחדשת ועוד ועוד...

1

הגדרת תפקיד ההתמחות

קידום החינוך לשמירה על מפרץ אילת

תיאור אופי ההתמחות

חינוך לשמירה על המפרץ:
למידת הנושא
 חקר התכניות הקיימות באילת ומחוצה לה, בחינת תכניות החינוך לקידום השמירה על הים בכלל והתאמתן למפרץ אילת וייחודו התייחסות לתכניות עבודה והגדרות של נשיונל ג'יאוגרפיק ,המשרד להגנת הסביבה ,אמנות בינלאומיות ,חקיקהמקומית ועוד.
 הכנת תשתית לתכניות חינוך לבתי הספר היסודיים  /תכניות חקר לתלמידי התיכון -תוך שת"פ עם מוסדותהאקדמיה של המכון הבינאוניברסיטאי ,אוניברסיטת בן-גוריון ,חקר ימים ואגמים ,רט"ג ,המצפה התת ימי ,חלה"ט ועוד.
 -יצירת מתווה לקידום בהתאם להחלטה

2

הגדרת תפקיד ההתמחות

תוכנית היערכות לשינויי אקלים  -העלאת המודעות הפנים אירגונית והטמעה בקרב העירייה

תיאור אופי ההתמחות

העלאת המודעות והטמעה של חשיבותה של תוכנית עירונית להיערכות לשינויי אקלים:
 למידת הנושא יצירת תוכנית פנים אירגונית להעלאת המודעות והטמעה של נושא שינויי האקלים והצורך בהיערכות בקרב מנהליםבעירייה בדגש על מנהלים בכירים ומקבלי החלטות.

כישורים נדרשים לשני התפקידים

* עצמאי ויזם שרוצה להתפתח בתחום * רקע בתחום הסביבה ,מינהל ציבורי בינלאומי ,אמנות * יכולת למידה עצמאית * יכולת
עבודה עצמית * רקע בתכנון ,אקלים ,חירום או קיימות.
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עיריית
אשדוד
מחלקת איכות סביבה וקיימות

מחלקת איכות הסביבה וקיימות ,המחלקה אמונה על קידום פרוייקטים בתחום אמנת ברית ערים לאיכות חיים
וקלימה מד להפחתת השפעות שינויי אקלים ,כולל טבע עירוני ,אנרגיה ירוקה ,גינות קהילתיות ,תו ירוק לעסקים,
ועוד ..פועלים מול שני קהלי יעד עיקריים :הכשרת עובדים ומנהלים ,והסברה בקרב קהילה בגילאים  25-55להטמעת
עקרונות הקיימות.

1

הגדרת תפקיד ההתמחות

מנהל פרוייקט כלכלה מקומית מקיימת

תיאור אופי ההתמחות

מיפוי וחקר הנושא בארץ ובעולם ,איתור מרכז מסחרי לפיילוט ,העמקת הקשרים עם העסקים במרכז שנבחר עי
שיתוף ציבור וקבוצות מיקוד למיקוד הפרוייקט ,ריכוז שיתופי פעולה עם מגוון אגפים בעירייה .בחינת אפשרות לכלכלה
מעגלית ,וניהול משאבים משותפים.

כישורים נדרשים

* רקע והבנה בכלכלה ובמגזר העסקי * זיקה לקיימות * ניידות * מוטיבציה גבוהה וסקרנות.

2

הגדרת תפקיד ההתמחות

מנהל מדיות חברתיות והסברה בקיימות ואקלים

תיאור אופי ההתמחות

גורם מתכלל של תכנים לטובת הסברה במדיות שונות ,ריכוז קמפיין עירוני לנושא היערכות לשינויי אקלים ,ממולץ
בשלב הראשון לבצע סקר ספרות של קמפייני הסברה בארץ ובעולם בתחום הקיימות להשראה ,אפיון קהל
היעד ,גיבוש קו הסברה המתאים לאשדוד ,הכנת התכנים לגרפיקה ,ניהול הפרסומים במדיות החברתיות לקהילה
ובפלטפורמה לניהול קהילות -אבוקדו.

כישורים נדרשים

* רקע בשיווק ומכירות ויח"צ * הבנת בתחום איכות הסביבה וקיימות * יכולת ורבלית להנגיש מידע מורכב בצורה
מעניינת * הבנה במדיות חברתיות * יכולת עבודה עצמאית * חשיבה יצירתית וסקרנות.

3

הגדרת תפקיד ההתמחות

מוביל מדיניות אפס פסולת ברשות המקומית

תיאור אופי ההתמחות

המטרה לייצר מסמך מדיניות אפס פסולת למקבלי ההחלטות והכנת אבני דרך ליישום .לצורך כך יש לבצע סקר
ספרות מהארץ והעולם ,לאפיין את העקרונות ,מיפוי בעלי עיניין ושותפים בעירייה בעיר ובמשרדי הממשלה ,לזהות
חסמים והזדמנויות ולהכין מסמך המלצות לראש העיר והמועצה עם אבני דרך לאופן אימוץ והטמעת המדיניות.

המשך בעמוד הבא>>>
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כישורים נדרשים

* הבנה עמוקה בתחום ניהול פסולת ותכנון סביבתי * כישורים חברתיים ותקשורת בינאישית גבוהה * אנגלית ברמה
גבוהה.

4

הגדרת תפקיד ההתמחות

מנק"ל –מנהל קהילות סטרטאפים ,חדשנות וסביבה

תיאור אופי ההתמחות –

הקמת וניהול קהילת יזמים וסטארטפים בתחום איכות הסביבה ,מיפוי סטארטאפים בארץ ובעולם ,הקמת פלטפורמה
דיגיטלית לניהול הקשר ,הפקת מיטאפ ואירועים מקצועיים לקהילה ,יצירת שתפ עם מערכת החינוך והאקדמיה.

כישורים נדרשים

* יישומי מחשב * ניסיון בניהול קהילות * אנגלית ברמה גבוהה * רקע בשיווק וידע בניהול מדיה.

5

הגדרת תפקיד ההתמחות

מנהל תחום תעשיה ירוקה ומקיימת

תיאור אופי ההתמחות

הקמת קהילת מנהלי איכות הסביבה ואחריות תאגידית של כלל התעשייה בעיר ,יצירת פורום תעשייה ירוקה שתיפגש
אחת לחודש ,קידום שוויון מגדרי ,כלכלה מעגלית ,הטמעת שימוש בפלטפורמה לניהול משאבים ,עידוד הצטרפות
לתחרות תעשייה מקיימת.

כישורים נדרשים

* כישורים חברתיים ותקשורת בינאישית * הבנה בעולם התעשייה * כריזמה * רקע בכלכלה ומינהל עסקים ,ובאיכות
הסביבה /הנדסה תעשייה וניהול.

6

הגדרת תפקיד ההתמחות

ניהול תחום אנרגיות מתחדשות באזורי התעשייה

תיאור אופי ההתמחות

איתור בעלי עיניין באזורי התעשייה ,מיפוי בעלי מבנים באזור התעשיה עם גגות מעל  120מ"ר ,בחינת תמריצים
אפשריים לקידום התקנת פנלים על גגות אסבסט באזורי התעשייה ,גיוס שותפים מהמגזר הפרטי עסקי באזורי
התעשיה ,ביצוע הסברה והנגשת מידע להקמת גגות פנלים סולארים ,הכנת תוכנית עסיקית /בחינת כדאיות כלכלית
להחלפת גגות אסבסט והתקנת ופנלים סולארים ,בחינת הקמת תחנת כח באזור הייטק לייצור ארגיה ירוקה

כישורים נדרשים

* יישומי מחשב * הבנה עמוקה בתחום אנרגיות מתחדשות * כישורים בינאישיים * רקע בכלכלה ומינהל עסקים ואו
משפטים.
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עיריית
הרצליה

היחידה לאיכות הסביבה

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.

הגדרת תפקיד ההתמחות

הטמעת תכניות קיימות בקהילה המקומית

תיאור אופי ההתמחות

העיר הרצליה מאופיינת בפעילות קהילתית ענפה ובקהילות שכונתיות/רובעיות חזקות .היחידה לאיכות הסביבה
בעיריית הרצליה הינה גוף מקצועי ,האמון על הטמעת ערכי הקיימות והסביבה בקרב תושבי העיר וגופי העירייה
השונים .הסטודנט שייבחר לביצוע ההתמחות ביחידה ,יהווה הגורם האחראי לשיתוף הפעולה עם הקהילות העירוניות,
בדגש על רכזי/ות הקהילה ויהווה הסמכות המקצועית בנושאי קיימות ,זאת באמצעות:
 מיפוי ,אפיון וניתוח – הכרת הקהילות הפועלות בעיר ,אפיון פעילותן ומידת הכרותן עם תכני קיימות רלוונטים (עבר,הווה ,עתיד) ,ניתוח הנתונים
 בניית תוכנית עבודה – על בסיס מאגר התוכן ובעבודה משותפת עם מדור הקיימות ביחידה לאיכות הסביבה ורכזיהקהילה ,תיבנה תוכנית פעילות חצי שנתית/שנתית לקהילות נבחרות
 פיתוח תכנים – פיתוח תוכן והתאמתו לפעילות קהילתית (פסולת אורגנית ,מיחזור ,אנרגיה ,IPCC ,מדע אזרחי ,טבעעירוני ועוד)

כישורים נדרשים

* ראש גדול ויכולת יצירתית * תקשורת בין אישית ברמה גבוהה * יכולות סדר וארגון * הבנה בסיסית בקיימות עירונית *
יתרון לניסיון קודם בעבודה עם רשויות מקומיות * יתרון לניסיון בכתיבת תוכן
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עיריית
חולון

מחלקת איכות הסביבה

מחלקת איכות הסביבה בעיריית חולון הינה מחלקה ותיקה הנמצאת במינהל תעשייה ומסחר .המחלקה
מונה צוות של  6עובדים :מנהל יחידה ,רכזת תעשיה )בעיקר חומרים מסוכנים( ,רכזת תעשיות )בעיקר
אוויר( ,רכזת חינוך סביבתי ,מתכן סביבתי ,ומזכירה.
המחלקה נותנת מגוון שירותים לכל מנהלי העירייה והתושבים בעיר ,בנושאים הבאים:
רישוי עסקים :מתן אישורי רישוי עסקים לכלל העיר על פי צו רישוי עסקים.
ביקורות וטיפול בתלונות הציבור הכוללות קרינה ומטרדי רעש ,אסבסט וריח.
חינוך סביבתי :הגברת המודעות לנושא איכות הסביבה בקרב התושבים והעובדים ,וקידום אורח חיים בר
קיימא וביצוע שלל פעילויות המחנכות לאורח חיים סביבתי וירוק.
בתחום התכנון הסביבתי המחלקה נותנת מענה רחב למינהל הנדסה בעירייה ,החל ממתן חוו"ד להיתר בניה,
חתימה על טופסי  , 5 + 4מתן חוו"ד לתב"ע ,בדיקת נספחים סביבתיים ,וקידום מדיניות עירונית בנושאי בניה
ירוקה ונושאים סביבתיים נוספים.

1

הגדרת תפקיד ההתמחות

כתיבת וקידום מסמך ו\או מסמכי מדיניות עירונית בתחום התכנון הסביבתי באחד או יותר מהנושאים
הבאים :בניה ירוקה )היתרים ותב"עות( ,רוחות ,זיהום אוויר ,הצללות במרחב הציבורי והפרטי ועוד – כחלק
ממדיניות בניה ירוקה ובהתאמה אליה.

תיאור אופי ההתמחות

סקירת מצב קיים  ,התאמה לתקן  5281בנייה ירוקה ,בחינת פתרונות/חלופות למצב הקיים ולזה המתוכנן בהתאמה
להתחדשות העירונית ח 2040 /ח 2030 /ח – 619 /עדכון או הכנת מסמך ונספח הכולל תיאור מפורט ובהם דגשים
על עקרונות הבניה הירוקה כגון :הצללות )זכויות שמש( ,מניפת הצללות ועונות השנה ,רוחות ונוחות רוח ,זיהום אוויר
וכדומה ,בחינת והצעת חלופות לכלל אזורי העיר בהתאם למצב הקיים/המוצע ) שבילי אופניים ,תחבורה ציבורית
רק"ל( כאשר המטרה הינה קידום המדיניות הבניה הירוקה ברחבי העיר .התוצר הינו הכנת מסמך מדיניות ותכניות
מפורט לביצוע מתודולוגיה בתחום.

כישורים נדרשים

* היכרות עם ת"י  5281לבנייה ירוקה * היכרות עם חוק התכנון והבניה * יתרון להכרת וניתוח דוחות מיקרו אקלים
ונספחים סביבתיים ,ידע בתחום הסביבה וראייה מרחבית ארוכת טווח * יכולת לניתוח מקרים סביבתיים תכנוניים
ומענה עליהם.

2

הגדרת תפקיד ההתמחות

סקירת וקידום החינוך סביבתי והעשייה הירוקה במוסדות החינוך הירוקים בעיר.
הכנת חוברת ו\או בניית תוכנית חינוך לגיל הרך בנושא קומפוסט.

תיאור אופי ההתמחות

סקירת העשייה הירוקה והתוכניות החינוך הסביבתיות המבוצעות במוסדות החינוך שהוסמכו לירוקים.
בחינת הצרכים ,הנושאים המרכזיים והבעיות והאתגרים איתם מתמודדים המוסדות הירוקים בתחום
החינוך הסביבתי ,תוך מתן סיוע נקודתי ומערכתי .בניית תוכנית חינוכית בנושא קומפוסטרים בגני ילדים ,בניית מערכי
שיעור חווייתיים עם התמקדות בתחומים הרלוונטיים )פסולת ,תרבות הצריכה ,בזבוז מזון ,גינון בר קיימא ,מערכת
אקולוגית( והכנת עלון מידע בנושא תפעול קומפוסטרים לגננות.

כישורים נדרשים

יחסי אנוש טובים ,ראייה מערכתית ,יתרון לרקע בחינוך ולנסיון בכתיבת מערכי שיעור.
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עיריית
חולון

מחלקת איכות הסביבה

מחלקת איכות הסביבה בעיריית חולון הינה מחלקה ותיקה הנמצאת במינהל תעשייה ומסחר .המחלקה
מונה צוות של  6עובדים :מנהל יחידה ,רכזת תעשיה )בעיקר חומרים מסוכנים( ,רכזת תעשיות )בעיקר
אוויר( ,רכזת חינוך סביבתי ,מתכן סביבתי ,ומזכירה.
המחלקה נותנת מגוון שירותים לכל מנהלי העירייה והתושבים בעיר ,בנושאים הבאים:
רישוי עסקים :מתן אישורי רישוי עסקים לכלל העיר על פי צו רישוי עסקים.
ביקורות וטיפול בתלונות הציבור הכוללות קרינה ומטרדי רעש ,אסבסט וריח.
חינוך סביבתי :הגברת המודעות לנושא איכות הסביבה בקרב התושבים והעובדים ,וקידום אורח חיים בר
קיימא וביצוע שלל פעילויות המחנכות לאורח חיים סביבתי וירוק.
בתחום התכנון הסביבתי המחלקה נותנת מענה רחב למינהל הנדסה בעירייה ,החל ממתן חוו"ד להיתר בניה,
חתימה על טופסי  , 5 + 4מתן חוו"ד לתב"ע ,בדיקת נספחים סביבתיים ,וקידום מדיניות עירונית בנושאי בניה
ירוקה ונושאים סביבתיים נוספים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

כתיבת וקידום מסמך ו\או מסמכי מדיניות עירונית בתחום התכנון הסביבתי באחד או יותר מהנושאים
הבאים :בניה ירוקה )היתרים ותב"עות( ,רוחות ,זיהום אוויר ,הצללות במרחב הציבורי והפרטי ועוד – כחלק
ממדיניות בניה ירוקה ובהתאמה אליה.

תיאור אופי ההתמחות

סקירת מצב קיים  ,התאמה לתקן  5281בנייה ירוקה ,בחינת פתרונות/חלופות למצב הקיים ולזה המתוכנן בהתאמה
להתחדשות העירונית ח 2040 /ח 2030 /ח – 619 /עדכון או הכנת מסמך ונספח הכולל תיאור מפורט ובהם דגשים
על עקרונות הבניה הירוקה כגון :הצללות )זכויות שמש( ,מניפת הצללות ועונות השנה ,רוחות ונוחות רוח ,זיהום אוויר
וכדומה ,בחינת והצעת חלופות לכלל אזורי העיר בהתאם למצב הקיים/המוצע ) שבילי אופניים ,תחבורה ציבורית
רק"ל( כאשר המטרה הינה קידום המדיניות הבניה הירוקה ברחבי העיר .התוצר הינו הכנת מסמך מדיניות ותכניות
מפורט לביצוע מתודולוגיה בתחום.

כישורים נדרשים

* היכרות עם ת"י  5281לבנייה ירוקה * היכרות עם חוק התכנון והבניה * יתרון להכרת וניתוח דוחות מיקרו אקלים
ונספחים סביבתיים ,ידע בתחום הסביבה וראייה מרחבית ארוכת טווח * יכולת לניתוח מקרים סביבתיים תכנוניים
ומענה עליהם.
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עיריית
ירושלים

אגף איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה בעיריית ירושלים מחולק לשלוש מחלקות העוסקות בתחומים שונים –
הנדסה סביבתית – טיפול בנושאי איכות אוויר ,קרקע ומים ,רעש ,קרינה ,פסולת והתייעלות אנרגטית .פעילות
המחלקה היא טיפול במפגעים ,פיקוח וניטור של נושאים אלו וקידום פרויקטים רלוונטים.
רישוי ובקרה סביבתית בעסקים – טיפול בנושאי איכות סביבה בעסקים
תכנון ופיתוח בר קיימא – טיפול בנושאי איכות סביבה בפן התכנוני ותת מחלקה העוסקת בחינוך ואורך חיים בריא

הגדרת תפקיד ההתמחות

התמחות – ביצוע פרויקט סביבתי

תיאור אופי ההתמחות – ישנם מספר פרוייקטים רלוונטים שניתן לבחור בניהם:

 .1עריכת מסמך הנחיות מרחביות ותנאים לרישיון עסק בנושא של פיזור אבק ממגרסות באתרי בנייה  -סקירת ספרות
איכות אוויר ואבק ,שימוש במודל ( AERMODבמידת הצורך ובליוויו של ניר מרגלית) ,רישוי עסקים ,מטאורולוגיה.
 .2עריכת מסמך הנחיות מרחביות לבנייה בנושאי איכות הסביבה (תכנון ובנייה ,איכות אוויר\מים\קרקע ,פסולת ,בנייה
ירוקה והיכרות עם תהליכים אישור תוכניות ברמה העירונית – קיימת כבר טיוטה למסמך יהיה צורך לערוך ולעדכן
אותו ולהטמיע אותו במערכת העירונית
 .3בחינת היתכנות הפרדת פסולת בניין במקור ,יעילות כלכלית וסביבתית – סקר ספרות והצגת תוצאות הסקר.
 .4כתיבת דו"ח פסולת עירונית \ עיר הכוללת בחינת היתרונות הכלכליים והאופרטיביים של הפרדה במקור
 .5כתיבת דו"ח צריכת דלק עירונית\ עיר לרכבים ,חימום ועוד ובחינת יעילות חלופות נקיות יותר
 .6בניית מודל לבחינת מרחקים\גבהים לארובת קמין בייתי
 .7חישוב כושר ייצור חשמל ממשאבים מתחדשים בירושלים ,כמה חשמל (פרטי וציבורי בנפרד) יש לעיר מייצור עצמי,
פוטו וולטאי וכו' ומה הפוטנציאל ייצור המקסימאלי בעיר
 .8רכש ירוק בעיר -ביצוע סקירת ספרות והערכת פוטנציאל כלכלי – (נייר/פלסטיק /פסולת בנייה לתשתיות)
 .9מיפוי שפכי פסולת בנייה בעיר ואתרים פיראטיים ואומדן נפח ונזק כלכלי-סביבתי.
 .10בניית תוכנית לצמצום חד"פ בעירייה (כולל הכנת ניתוח כלכלי וסביבתי ,כתיבת תוכנית ותוכן נלווה)

כישורים נדרשים

* יישומי מחשב  -אופיס חובה  GIS ,ותוכנות לבניית מודלים לאיכות אוויר יתרון * כישורים אישיים – קיים צורך בעבודה
מול אגפים שונים בעירייה ואיסוף מידע * ניתוח מידע וכתיבת תוכנית עבודה * אין צורך בידע תכנוני/כלכלי מעמיק.
הנושא ילמד ברמה הנדרשת תוך כדיי עבודה
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עיריית
נתניה
אגף איכות הסביבה

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 ובעתידיריית נתניה –
אגף איכות הסביבה

הגדרת תפקיד ההתמחות

ליווי יישום ובקרה אחר הטמעת התוכנית העירונית להתמודדות עם משבר האקלים

תיאור אופי ההתמחות

עבודה ישירה עם מנהלת אגף איכות הסביבה במעקב ,בקרה וליווי יישום תוכנית עירונית להתמודדות עם משבר
האקלים ,לרבות סיוע בקידום הפרויקטים העירוניים בתחומים השונים ,בקרה אחר נתונים ומעקב אחר התקדמות
הביצוע מול צוותי העבודה השונים .קידום והוצאה לפועל של מפגשים בין הרשות לגופים ציבוריים ופרטיים בנושא
לרבות התאחדות המלונות ובתי מלון בעיר ,פורום עסקים ירוק ,מכללת נתניה וכד' .הכנה וסיוע בהפקת המפגשים,
קידום פרויקטים לייעול בצריכת האנרגיה ,צמצום בצריכת משאבים והפחתת נסועה ברכב פרטי מול גופים אלו ,מעקב
ובקרה אחר התקדמות הפרויקטים השונים .כמו כן סיוע למנהלת מח' חינוך סביבתי להעלאת המודעות הציבורית
בתחום ,לרבות הכנת תוכן שיווקי ומידע לפרסום מול דוברות העירייה במדיות השונות )דיגיטלית ,פרסום חוצות
ועיתונות כתובה.

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 * שליטה טובה
בעבודה על מחשב וביישומי אופיס * יכולת לקדם פרויקטים באופן עצמאי
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עיריית
תקווה
פתח
אגף איכות הסביבה

האגף לאיכות הסביבה בעירייה עוסק בנושאים סביבתיים שונים :תכנון סביבתי ,רעש ,קרינה ,שפכים תעשיתים ,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 ברית ערים ובניית תוכנית חוסן עירונית ,ויוזם פרוייקטים שונים
בנושאים הסביבתיים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

קיימות והתמודדות עם המשבר האקלימי– גיבוש תוכנית עבודה וגיוס המנהיגות הירוקה בבתי הספר בנושא קיימות
והמשבר האקלימי וכן פיתוח וקידום יוזמות מקומיות

תיאור אופי ההתמחות

יצירת תכנים בנושא המשבר האקלימי על בסיס תוכניות קיימות בארץ ובעולם והצגתם להנהגות הירוקות בבתי
הספר .קיום מפגשים עם ההנהגות הירוקות להכרת היעדים ,כל הנהגה תבחר פרויקט לקידומו .הסטודנט ילווה את
ההנהגות בפיתוח וקידום הפרויקט.
מאחר ומדובר בלימוד והדרכת תלמידים ,יהיה צורך במספר מפגשים אחרי הצהריים ,בתיאום עם התלמידים .במידה
והסטודנט הנבחר יהיה גבר ,עליו להציג אישור משטרת ישראל על העדר עבירות מין.

כישורים נדרשים

רצוי שליטה באינטרנט ,הבנה טובה בקריאה באנגלית ,ניסיון בהדרכה ועבודה עם תלמידים.
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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.

1

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז תכנון סביבתי -טיפול בתיקי מידע ובקשות להיתרי בניה במסגרת מערכת רישוי זמין.

תיאור אופי ההתמחות

2

תכנון סביבתי :היכרות מערכת רישוי זמין לטיפול ומעקב אחר תיקי מידע ובקשות להיתרי בניה ,בדיקות תוכניות
בהיבטים סביבתיים שונים וריכוז מתן דרישות להיתרי בניה – בליווי ובקרת הצוות המקצועי של האגף.

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז היערכות עירונית למשבר האקלים ,הפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אויר.

תיאור אופי ההתמחות

תכלול מעקב וליווי אחר יישום אימוץ פרויקטים מקיימים בקרב המנהלים ,במסגרת תוכנית הכשרת מנהלים לקיימות
והתמודדות עם שינויי אקלים ,כ  15פרוייקטים נבחרו עי מנהלים בעירייה ,והאגף מלווה ומסייע בהוצאתם לפועל.
תפקיד הרכז יהיה ללוות ,לתת חוו"ד ,לסייע בגיבוש רעיונות ,פתרונות מעשיים וכו.

3

הגדרת תפקיד ההתמחות

ליווי פרויקט הכשרת מנהלים וקידום תהליכי קיימות תוך עירוניים.

תיאור אופי ההתמחות

היערכות למשבר האקלים – עדכון מסמך היערכות להתמודדות עם שינויי האקלים ,סקירת המצב הקיים כיום באגפים
השונים בעירייה ,וקביעת יעדים ל.2030

כישורים נדרשים

* חריצות ,ויחסי אנוש מעולים * כושר חיוך -חובה  * ):כל השאר -עלינו
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עיריית
רמת גן

המחלקה לאיכות הסביבה באגף שפ"ע

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.

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז היערכות עירונית למשבר האקלים ולשיפור השהייה במרחב העירוני

תיאור אופי ההתמחות

עיריית רמת גן ,עיר הגנים של ישראל ,נערכת למשבר האקלים ופועלת לעידוד ההליכתיות בעיר ע"י שיפור ההצללה
במרחב הציבורי.
במסגרת ההתמחות ,המתמחה ימפה איזורים בעיר בהם ניתן להוסיף עצים בשטחים קיימים במרחב הציבורי ,בהמשך
לכך ינתח את המרחב העירוני ,ויכין מפה דיגיטלית שתאפשר לתושבי העיר ומבקריה לבחור את המסלול המוצל ביותר
והנעים ביותר להליכה בין יעדים בעיר.
התוצר הסופי יכלול מסמך המלצות לשמירה על איזורים המעודדים הליכתיות על פי פרמטרים שונים (נוחות תרמית,
הצללה ,מקומות ישיבה וכיו"ב) ,ושיפור ההליכתיות ברחובות הראשיים בעיר.
אופי התפקיד יוכל לעבור התאמות על פי רצון המתמחה והצרכים העירוניים.
ההתמחות תבוצע בליווי מנהל מדור תכנון סביבתי במחלקה לאיכות הסביבה ובשיתוף עם לשכת מנכ"ל העירייה
וגופים נוספים בעירייה ומחוצה לה.

כישורים נדרשים

* יישומי מחשב * יצירתיות * חריצות * יחסי אנוש מעולים * יזמות * עצמאות ויכולת עבודה בצוות * יתרון בידע בתכנון
סביבתי * יתרון בידע ב( GIS-אך לא חובה)
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עיריית
רעננה

יחידת קיימות עיריית רעננה  -תחומי פעילות :הקמת מרכז קיימות חדשני על כל רבדיו ,שביל רעננה ( 16ק"מ סובב
העיר) ,גינות קהילתיות ,חינוך מהגיל הרך ועד לתיכון ,יוזמות קהילתיות ,תוכנית הערכות למשבר האקלים ,הטמעת רב
פעמי ,ועדות איכות סביבה ועוד.

1

הגדרת תפקיד ההתמחות

תוכנית הערכות למשבר האקלים

תיאור אופי ההתמחות

ליווי והטמעה של תוכנית עירונית להערכות למשבר האקלים כולל הכנת סקירות בינלאומיות של כלים להתמודדות עם
אתגרי האקלים ,הכנת רקע לפגישות הטמעה עם אגפי העירייה השונים ,כתיבת דוחות ומסמכי המלצות עירוניים.

2

הגדרת תפקיד ההתמחות
שביל רעננה

תיאור אופי ההתמחות

תמיכה בגיבוש תכנים ,מיפוי אוכלוסיות ותשתיות לטובת פתיחה חלקית של השביל ב .2022

כישורים נדרשים לשני התפקידים

הבנה בנושא משבר האקלים ,התמצאות בתחומים כמו טבע עירוני ,חוסן קהילתי ,חינוך סביבתי ,ראש גדול ויכולת
עבודה עצמאית ,אנגלית ברמה גבוהה.
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עיריית
אביב
תל
הרשות לאיכות סביבה וקיימות

הרשות לאיכות סביבה וקיימות היא הזרוע העירונית שאחראית על איכות הסביבה בעיר .בתחומי אחריותה פיקוח
וניטור זיהומים ומזהמים ,לרבות חומרים מסוכנים ,אסבסט ,קרינה אלקטרומגנטית תכנון סביבתי וחינוך סביבתי .בשנים
האחרונות מרכזת הרשות גם את תחומי הקיימות ובתוכם מדיניות מזון ואקלים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

הערכת הפוטנציאל לשיפור איכות אויר וצמצום מזהמים בתוך מבנים ,בדגש על מבני משרדים

תיאור אופי ההתמחות

מטרת הפרויקט היא לייצר סט כלים להערכת פוטנציאל איכות אויר תוך מבנית כולל חומרים אורגנים נדיפים,
חלקיקים נשימיים ,נוקסים ,פליטות צבעים וכיו"ב .תחומים אלו מנוטרים ברמת העיר באופנים שונים ,החידוש הוא אפיין
תוך מבני על מנת לקדם סביבה בריאה במשרדים ושיפור באיכות החיים .במסגרת הפרויקט המתמחה יוביל סקירת
ספרות בנושא ,ייקח חלק פעיל בבחירת שיטת הערכה ,יקודם פיילוט בעיר שבמסגרתו יתבצע ניטור במבנה עירייה,
המתמחה ילווה את הניטור ושלבי הפיילוט השונים בביצוע .לאחר מכן יבצע הערכה ותיבנה גם תוכנית משלימה
להדרכה והעלאת מודעות לנושא

כישורים נדרשים

* סטודנט בעל אוריינטציה סביבתית
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עיריית
אביב
תל
לשכת סגנית ראש העיר
1

הגדרת תפקיד ההתמחות

ליווי לפרויקט תחבורה לעל יסודיים
תיאור אופי ההתמחות) -תחומי העיסוק ,תחומי ידע ,תוצרים וכו׳( :כדאי להתייחס גם לתחומי העיסוק האפשריים
בהתמחות מרחוק 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 כ-
 15בתי 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.

כישורים נדרשים

2

* יכולת עבודה עצמאית * הגדלת ראש * יתרון לעוסקים או שעסקו בחינוך * יתרונות ליוצאי תנועות נוער.

הגדרת תפקיד ההתמחות

ליווי לפרויקט בטיחות בדרכים  -קידום פיילוט יישומי לבטיחות בדרכים Vision Zero :בשלושה צירים -מייצרים
מציאות תנועתית חדשה

תיאור אופי ההתמחות

ניתוח מצב קיים עבור הצירים הנבחרים שיכלול:
א .מיפוי מעמיק של הסביבה הקיימת ואיתור מוקדי הסיכון העיקריים בציר לרבות:
מרחקים בין מעברי חצייה; מיפוי הצמתים המרומזרים והלא מרומזרים; מיפוי נקודות התורפה ,אזורים עם שדה ראייה
לקוי ועוד; תשתיות ציבוריות ,מוסדות לקשישים ומוסדות חינוך באזור
ב .עריכת תצפיות לזיהוי התנהגויות סיכון של משתמשי הדרך.
ג .בחינת תחקירי תאונות וספירות תנועה בצירי הדרך המוצעים.
עדיפות לפיצול יום ההתמחות  -לשני חצאי ימים בשבוע ,אם כי ,אינו תנאי מחייב.

כישורים נדרשים

* היכרות מעמיקה עם עולם התכנון * יכולות מחקר מיפוי וניתוח גבוהות * יכולות אדריכליות וגרפיות.
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עיריית
תל אביב

לשכת סגנית ראש העיר ומול מנהל הנדסה והוועדה המקומית
הגדרת תפקיד ההתמחות
ליווי לתחום התכנון והבנייה

תיאור אופי ההתמחו

ניתוח דראפטים לקראת דיונים בוועדה המקומית והכנת חומרים ,ניתוח סוגיות ו/או פרויקטים
בתחום התכנון והבנייה.
מיפוי הבטים של זיקות הנאה -פרקטיקה נהוגה בפרויקטי בנייה.
רצוי פניות בימי ד שבהם מתקיימת הוועדה המקומית וכן בימים א או ב או ג לשם הכנה

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
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15
דקות
מחלקת מחקר

מחלקת מחקר – הפקת דוחות על שירותי התחבורה הציבורית (הקיימים והעתידיים) לשם גיבוש אסטרטגיות לשיפור
התחבורה הציבורית ,קידום אל מול מקבלי ההחלטות ופרסום תקשורתי.

1

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז/ת מחקר – איסוף נתונים והפקדת דוחו"ת לשם שיפור התחבורה הציבורית

תיאור אופי ההתמחות

רכז/ת המחקר ייצר דוחות וחוות דעת באמצעות איסוף נתונים ממוקד  15דקות ,מחקר מידע של הכנסת ,הלמ"ס,
דוחות של משרדי הממשלה ועוד .לאחר מכן הרכז/ת יפיק דוחות שישמשו את הארגון לצורך קידום פתרונות לשיפור
התחבורה הציבורית בטווח הזמן המיידי.
עבודה משותפת פעם בשבוע במשרדי העמותה (רחוב הגליל  ,6תל אביב) כ 3-שעות .שאר השעות  -עבודה מהבית.

כישורים נדרשים

* יכולות חובה :הבעה טובה בכתב ,הבנת הנקרא (יכולת לקרוא דוחות ארוכים ולהפיק מהם את העיקר) * יכולת
שימוש מתקדמת באקסל
יכולות המהוות יתרון משמעותי * :רקע בסטטיסטיקה ו/או רקע בתכנון תחבורה ו/או רקע במדיניות ציבורית

2

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז/ת קשרי חוץ

תיאור אופי ההתמחות

ריכוז הפניות המתקבלות בארגון דרך האתר ,המייל ,והפייסבוק .הפניות נוגעות לפגמים בשירותי התחבורה הציבוריתהקיימים 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 .הטיפולבפניות 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.

כישורים נדרשים

יכולת התנסחות מצוינת בכתב ובעל פה  -חובה.יכולת למידה גבוהה.רקע בתחום – יתרון.משתמש/ת קבוע/ה בתחבורה ציבורית – יתרון משמעותי.היכרות מוקדמת עם סמכויות משרד התחבורה והרשויות המקומיות – יתרוןיכולת הבנה של כלים ותהליכים משפטיים – יתרון.
סבלנות ,אכפתיות .סדר וארגון.
מוטיבציה גבוהה לשיפור התחבורה הציבורית.
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אנשי
הים
התיכון
מחלקת מחקר

קואליציית אנשי הים התיכון מאגדת  5קהילות שעוסקות בים התיכון ושימורו .המטרה העיקרית היא להעלות את
המודעות לאתגרים שהאנושות מציבה לפני הים .הקואליצייה עורכת פעילות ציבורית בנושא הסביבה הימית והצורך
בשימורה.

הגדרת תפקיד ההתמחות

המתמחה יעסוק בהפצת נושא השמורות הימיות ויעזור לקואליציה להגיע לקהלי יעד שעדיין לא התמקדנו בהם.
אנחנו ספציפית רוצים להגיע לכל רשויות החופיות וקבוע סדרת הרצאות בנושא השמורות לעובדים והפעילים
ברשויות שיש להם חוף.

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה ייצור מיפוי של בעלי העניין שנוגעים לרשויות ותפנה בצורה מסודרת לגורמים המתאמים .המתמחה ייצור
(יחד עם מחלקת הקריאטיב שלנו) אלמנטים שיווקיים שיגעו לרשויות המקומיות .המתמחה יצור מצגת שיתאים
להרצאות לקהל יעד זה.

כישורים נדרשים

* כישורים במדיה חברתית * יכולת כתיבה והתנסחות טובה * עניין בסביבה הימית
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אקומושן

אקומושן היא מיזם של המכון הישראלי לחדשנות בשיתוף עם משרד רוה"מ (המנהלת לתחבורה חכמה) ומשרד
הכלכלה והנה קהילת תחבורה חכמה בינלאומית המכילה  630סטארטאפים ו  12אלף חברי קהילה גלובליים.
אנו מסייעים לסטארטאפים לכל אורך חייהם ע"י מציאת הזדמנויות ושיתופי פעולה עבורם תוך כדי הבאת השחקנים
המרכזיים לשולחן (משקיעים ,רשויות ,יזמים ,אקדמיה וכו') על מנת לקדם אותם ולהניע את האקוסיסטם הישראלי.
אנו פועלים בכמה מישורים:
• הקהילה -אירועים ,כנסים ,סנדאות והעברת תכנים רלוונטים שונים לקהילת הסטארטאפים ולשחקנים השונים.
• ארגז כלים לחדשנות -תכנון אירועי אדאפתאתון ,סדנאות חדשנות ועוד.
• הטמעה -פועלים בשיתוף עם רשויות מקומיות על מנת להטמיע טכנולוגיה של תחבורה חכמה בישראל.

הגדרת תפקיד ההתמחות
מנהל פרוייקטים

תיאור אופי ההתמחות

אקומושן  -קהילת התחבורה החכמה ,מחפשת מנהל/ת פרוייקטים שיקחו חלק בסיוע התפעול בפרוייקטים שונים
שמטרתם לייצר הזדמנויות וחיבורים ולקדם כ 600-סטארטאפים מסקטורים שונים בעולם התחבורה החכמה עם
האקוסיסטם המקומי והגלובלי.
העבודה תכלול:
לקיחת חלק פעיל באיפיון והנעת הפרוייקטים
סיוע בניהול אירועי קהילה (תערוכות ,תחרויות אתגר ,מיט אפים)
הפצה ופרסום תכנים למיניהם במדיות החברתיות
איסוף ,ניהול וניתוח דאטה
העבודה בכפוף למנהלת קהילת החדשנות.
התפקיד יחשוף את המתמחה באופן אישי לסטארטאפים רבים בתחום התחבורה החכמה ,יעניק ניסיון במדיה
חברתית והפקת אירועים פיזיים ווירטואליים ואפשרות לקחת חלק בפעילות גלובלית.
אנו מחפשים מתמחה ליומיים בשבוע כמה שעות רצופות בכל יום (כתלוי אותו פרויקט) .עם נכונות להתנייד ולהגיע
לפגישות עם סטארטאפים בליווי מנהלת הקהילה.
כמו כן ,חשוב שתהיה/יהיה דינמיים וזמינים.
אנו מחפשים מתמחה ליומיים בשבוע ,מספר שעות רצופות בכל יום (כתלוי אותו פרויקט) .עם נכונות להתנייד
ולהגיע לפגישות עם סטארטאפים בליווי מנהלת הקהילה .כמו כן ,חשוב שתהיה/יהיה זמינים.

כישורים נדרשים

* אנגלית ברמה גבוהה (דיבור ,כתיבה וקריאה) * יצירתיות וכתיבת תוכן * ניסיון עבודה עם  * WIXמסודר ומדויק * ידע
טכני -בונוס
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אקופיס
מחלקת קשרי ממשל

המחלקה עוסקת בניהול הקשרים של הארגון עם משרדי הממשלה ,רשויות מקומיות וארגונים עמיתים ,קידום חזון
הארגון ומטרותיו בקרב מקבלי החלטות ,ניהול הרשתות החברתיות של הארגון בעברית

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז קשרי ממשל (התמחות)

תיאור אופי ההתמחות

* 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 (אך גם יומיים או יום אחד אפשרי)  .עדיף שתהיה פניות בימי שני – ימי
ישיבות צוות( ,אך זהו אינו תנאי הכרחי).

כישורים נדרשים

* עברית ברמת שפת אם * אנגלית ברמה גבוהה מאד * הכרות טובה עם עולם הרשתות החברתיות (רמה בסיסית
ומעלה) * כישורים בין  -אישיים טובים * יכולת סדר וארגון
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גינות
קהילה
בישראל
אגף מחקר

אגף מחקר  -האגף חוקר את מעגלי ההשפעה של גינות קהילתיות על סביבתם

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז.ת אסטרטגיה אקלימית

תיאור אופי ההתמחות

* מיפוי השפעות המשבר על ישראל עפ"י דוח האו"ם האחרון  * IPCCהכרת הגינות ,פעילותן ,פיזורן וטווח השפעתן
כמו גם קשריהן עם הרשויות * בחירת השפעות נבחרות עפ"י קריטריונים שייקבעו מראש * גיבוש אסטרטגיה ארגונית
להשפעות הנבחרות לטווח של ה 5שנים הקרובות * גיבוש תוכנית פעולה לשנה הקרובה להטמעה מהירה בשטח.
נדרשת פגישת סיכום  +מטרות להמשך באופן שבועי .יידרשו  2-3פרזנטציות במהלך הפרויקט .תדרש השתתפות
בפגישות עם גורמים בעלי עניין.

כישורים נדרשים

* בקיאות באופיס  +מוצרי גוגל השונים * יכולת קריאה וניתוח מחקריים * רהיטות – בכתב ובע"פ * יכולת עבודה בצוות
(ניסיון בהובלת צוות -יתרון) * עניין ופוקוס לימודי במשבר האקלים
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גרינפיס
ים תיכון
בע"מ

מחלקת הפרוגראם

מחלקת הפרוגראם בגרינפיס עוסקת בשינוי החברתי בתחומי הסביבה והקיימות ,בדגש על אקלים ,אנרגיה ,פלסטיק
ויערות .המחלקה מעצבת פרוייקטים ומוציא אותם בפועל.

הגדרת תפקיד ההתמחות

עוזר מחקר בתחום האנרגיה או בתחום הפלסטיק ,בהתאם לשיקולי הארגון.

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה ת\יעזור במחקר ובתחקירים בתחום האנרגיה או הפלבטיק .המחקר יכלול קריאה של קטעי עיתונות,
דו"חות ,מאמרים מדעים ,ניתוח מגמות ,יצירת סיכומים ,ראיונות ויצירת קשר עם מומחים מהארץ ומחו"ל .במידת הצורך
השתתפות בפגישות פורומים שעניינים בתחום ההתחמחות.
אנו פועלים במתכונת היברידית .ביום ראשון אנו מקיימים ישיבה שבועית במשרד בנושא הקמפיינים וחשוב
שהמתמחה יהיה נוכח בה.
אנו פועלים במתכונת היברידית .בימי ראשון מתקיימת ישיבה שבועית במשרד בנושא הקמפיינים וחשוב
שהמתמחה יהיה נוכח בה.

כישורים נדרשים

* סבלנות * פתיחות * סקרנות * יכולת הבעה בכתב * אנגלית ברמה גבוהה * יכולת לסכם ולתמצת * יכולת להנגיש
חומר מורכב.
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דיאלוג אדם
סביבה ומדע

מחלקת שמירת סביבה ובריאות ציבור

ליווי וייעוץ לארגונים לקבוצות ויחידים פעילים בנושאי סביבה ובריאות ציבור.
אסבסט וסכנותיו אזור עיקרי גליל מערבי:
טיפול באסבסט  -מעקב אחר ניקוי קרקעות מזוהמות  /ומעקב אחר פירוק אסבסט צמנט  /ההדרכה וייעוץ לפניות
כיצד לפעול בעת גילוי מפגע אסבסט /קישור אנשים פרטיים עם גורמי טיפול מטעם הרשויות /הדרכה וליווי פעילים
הפועלים לחשיפת מפגעי אסבסט והעלאת מודעות בקרב הציבור /פעילות מול הרשות בעיקר עיריית נהריה לשמירת
החוק ותקנות הטיפול באסבסט בפעילות הרשות וקבלנים העובדים בפרויקטים ציבוריים ופרטיים / .השתתפות
בנושאים רלבנטיים בוועדת איכות הסביבה נהריה.
עבודה רציפה מול תקשורת מקומית וארצית בנושאי שמירת סביבה  /הגנת העץ  /תכנון ובנייה /שימור מבנים /בריאות
ציבור /אסבסט  /שיטפונות.

הגדרת תפקיד ההתמחות

הקמת אתר אינטראקטיבי בנושא האסבסט לציבור הרחב :חוקרים /תלמידי בתי ספר /סטודנטים /עיתונאים /מרצים
ולציבור הרחב הנזקקים למידע על האסבסט וכיצד להתמודד עם הבעיה והשגת מסמכים על המאבק להכרה בבעיית
האסבסט החל מ.1996

תיאור אופי ההתמחות

* איסוף חומרים ומסמכים ( סרטי וידאו הקלטות ומסמכים ) * ארגון בתיקיות על פי החלטות משותפות עם הנהלת
המחלקה * בניית ספרייה נגישה ונוחה לגלישה * ניהול קשר עם פניות ציבור במייל ובצ'ט

כישורים נדרשים

* ידע באנגלית * יישומי מחשב * יכולת תקשורת טובה עם ציבור * רצוי ידע בהקמת אתרים
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האגודה
הישראלית
לאקולוגיה
ולמדעי הסביבה

ההתמחות תיערך ב"זווית" ,סוכנות הידיעות של האגודה .מאז  ,2015זווית מייצרת תוכן עיתונאי בנושאי מדע וסביבה
עבור כלי התקשורת המרכזיים בישראל ,שנועד להנגיש לקהל הרחב נושאים מהתחום בצורה ידידותית אך מדעית
ומדויקת ,ולהגדיל את העיסוק התקשורתי בנושאים חשובים אלו .כתבות זווית מפורסמות באופן קבוע באתרים כמו
 ,ynetוואלה ,הארץ ומאקו ,במדורים כמו בריאות ,כלכלה ,רכב ,ילדים וסביבה ,וזוכות לחשיפה אדירה .התוכן שאנחנו
מייצרים כולל כתבות ,סרטונים ועוד ,והטווח שלו צפוי להתרחב עוד בחודשים הקרובים .אפשר לעיין בתוכן שלנו
באתר זוויתhttp://www.zavit.org.il :

הגדרת תפקיד ההתמחות
כתב/ת מדע וסביבה בזווית

תיאור אופי ההתמחות

יצירת תוכן עבור זווית ,בדגש על כתבות .מדובר בעבודה מרתקת שכוללת הבנה עצמאית של תוכן מדעי בתחומי
הסביבה ,ביצוע ראיונות עם מומחים וגורמים סביבתיים מובילים מהאקדמיה ,ממשרדים ממשלתיים ומארגונים
רלוונטיים וניסוח טקסטים מעניינים ומושכים שמנגישים את התוכן לקהל הרחב ומעלים את המודעות לנושאים
החשובים בקרב הציבור .בהתאם ליכולותיו.ה של המתמחה ולהתפתחות הארגון ,תתאפשר התנסות גם במדיות
נוספות מלבד כתיבה (כמו עריכת וידאו) .הכתבות שייוצרו יתפרסמו בכלי התקשורת המרכזיים של ישראל תוך מתן
קרדיט מלא למתמחה .העבודה ממשרדי האגודה בדרום תל אביב ,תוך ליווי של העורכת הראשית של זווית .במידה
והמתמחה ת.יתאים לכך ,קיימת אפשרות להמשך עבודה משותפת בתשלום גם אחרי תום ההתמחות.
עדיפות להתמחות בימי ראשון ושלישי ,אך קיימת גמישות בנושא .אם לא יימצא מועמד מתאים ,תהיה אפשרות
למתמחה עם יכולת וניסיון ביצירת תוכן שאינו כתוב (כמו וידאו ,שמע וכו').

כישורים נדרשים

* יכולת כתיבה ויצירת תוכן והנגשת תוכן מדעי לקהל הרחב * ניסיון מוכח בכתיבת טקסטים עיתונאיים או לקהל
הרחב * הקבלה על סמך הצגת דוגמאות כתיבה וראיון אישי.
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החברה
להגנת הטבע-
החצי הכחול

החצי הכחול הוא הפרוייקט הימי של החברה להגנת הטבע .עוסקים בקידום ממשק דיג בר קיימא ,הקמת שמורות
טבע ימיות ,תכנון ימי מושכל ,קידום מינים מוגנים ,והסברה בנושאים אלו .בנוסף ,החצי הכחול מפעיל את מיזם
 ,seawatchאפליקצייה לדיווח וטיפול במפגעים אקולוגיים בים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז/ת פעילות יזומה .המתמחה יהיה אחראי על מערך הפעילות היזומה של אפליקציה  ,seawatchכלומר זיהוי
עבירות בשטח ודיווח עליהם .עיקר הפעילות תתקיים בשווקי דגים בדגש על עבירות על פקודת הדיג.

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה יבצע את עבודת השטח ,ידווח על עבירות במידה ויש ,יתעד את הביקורים ולבסוף יפיק דו"ח מסכם .מדובר
בעבודת שטח בשילוב עבודה מנהלית עוקבת לתיעוד אירוע .עבודת המחשב תתקיים מהבית של המתמחה .כמות
הביקורים בשטח תתבצע בהתאם לשעות השבועיות של המתמחה וכמות העבודה המנהלית הנלווית.

כישורים נדרשים

* יכולות צילום בסיסיות * ידע/מוכנות ללמוד זיהוי הדגים המסחריים של ישראל * יכולת סדר וארגון וכתיבת דו"חות *
חובה – יכולת עבודה עצמאית ולקיחת יוזמה.
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הזירה
הסביבתית

הזירה הסביבתית הינה מיזם רב מגזרי לקידום סוגיות סביבה וקיימות במגזר העסקי בישראל .הזירה פועלת בשיתוף
החוג ללימודי סביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב ,וגופים מובילים במשק ישראל ,כולל גופים יציגים ,ארגוני
סביבה ,וחברות מרכזיות מקומיות ובינ"ל בסקטורים של תעשייה ,מסחר ופיננסים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

הובלת מיזמים רב מגזריים ,בדגש .1 :שימוש חזור באריזות מזון בישראל  .2יישומי אנרגיה מתחדשת וניהול פחמן .3
דיווחי ESG

תיאור אופי ההתמחות

ההתמחות כוללת הובלה של פרוייקט שייבחר ,תוך עבודה עצמאית מול אקדמיה ,גופים מסחריים גדולים ,גופי ממשלה
וארגוני סביבה .התפקיד כולל איסוף ואנטגרציה של מידע מחקרי ויישומי ,תכנון ,וכתיבת מסמכי עמדה ,כבסיס להוצאה
לפועל של פיילוטים בתחומי סביבה וקיימות במגזר העסקי

כישורים נדרשים

* יכולת ביטוי וניסוח מסמכים * כישורים בין אישיים גבוהים לעבודה וגישור עם מגוון אנשים דעות ועמדות * .דורש
יכולת עבודה עצמאית * רקע עסקי * תפעולי ו/או פיננסי -יתרון.

 | 32תוכנית מתמחי פורטר

המועצה
הישראלית
לבנייה ירוקה

רקע
תוכנית  – Urban 95העיר מגובה  95ס"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  2018-2019נערכו מספר פרויקטים מקומיים יישומיים בערים אלעד ,באר
שבע ,ירושלים ואום אל פחם ,במסגרת הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית בירושלים ובתמיכת קרן ברנרד ון
ליר.
מטרות
לתוכנית 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 .התוכנית 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.

הגדרת תפקיד ההתמחות

עוזר מחקר לתכנון סביבה בריאה ואוויר נקי לתוכנית Urban95

תיאור אופי ההתמחות

מיפוי ומחקר מדיניות ויוזמות לתכנון סביבה בריאה ואוויר נקי ,בהתמקדות על ילדים בגילי .0-6
מחקר יישומי למדידת השינוי באיכות האוויר באחת מערי התוכנית בישראל
כתיבת דוח המלצות ומסקנות מתוך המחקר
השתתפות בפיתוח אסטרטגיה ומתודולוגיות הטמעה של ערכי התוכנית ברשויות מקומיות

כישורים נדרשים

* חובה יכולת מעולה לעבודת בצוות * יישומי מחשב – אופיס * הבנה בשיטות מחקר כמותי מדעי * שפות – אנגלית
חובה .ערבית  /יידיש  -יתרון
חלק מההתמחות דורשת הגעה לטירה ובית שמש ,חלקה מהמשרד בתל אביב ,וחלקה ניתן לבצע מהבית.
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הפורום
לישראל
ירוקה

המחלקה המשפטית  -מבצעת מחקר משפטי לצורך הליכים אזרחיים ומנהליים לרבות הגשת עתירות ושינויי חקיקה
רלוונטיים .כמו כן ,המחלקה המשפטית מגישה בקשות לחופש מידע.

הגדרת תפקיד ההתמחות

מתמחה במחלקה המשפטית  -סיוע במחקר וכריית נתונים

תיאור אופי ההתמחות

מחקר וניתוח משפטי ,כריית מידע לצורך בניית תיקים משפטים על מפגעים בהתאם למידע שיש בידי העמותה

כישורים נדרשים

* ישנה עדיפות לעורכי דין או בוגרי תואר ראשון במשפטים
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הצעד
הטבעי -
TNS

 TNSישראל הוא ארגון ללא כוונת רווח ,הפועל משנת  2012לקדם תפיסה אסטרטגית לקיימות בישראל מתוך גישה
של איכות וחדשנות.
אנו פועלים בארבעה ערוצים מרכזיים:
 .1שיתופי 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  2019יזם ומרכז הארגון את את יום המודעות הלאומי לצמצום
בזבוז מזון ,אשר זכה להצלחה עצומה – השתתפות של למעלה מ 130ארגונים 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.
 .2בניית יכולות והכשרות – אנו מפתחים ומעבירים קורסים להנהלות או סדנאות אינטנסיביות להצגת גישת הקיימות
של רשת  TNSהעולמיתוהטמעת גישה רוחבית לקיימות בארגונים .תוכנית שקמה – שינוי קיימות למקבלי החלטות –
היא תוכנית הדגל שלנו ,המיועדת למקבלי החלטות בכירים ומעצבי דעת קהל מכל המגזרים בחברה הישראלית.
 .3פרויקטים 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 וערד.
 .4ליווי ארגונים בהטמעת קיימות – תהליכים המלווים הנהלות בארגונים להטמעת תרבות קיימות ,לרבות פיתוח חזון,
הטמעה בתוכניות עבודה וליווי ביישום .עוד אודותינוwww.thenaturalstep.co.il/abouttnsil :

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:
 .1הובלת יום צמבו"ז  - 2022תכנון פעילויות לקראת יום המודעות הלאומי כולל:
יצירת שותפויות עם ארגונים עסקיים ,ציבוריים ועמותות ,רתימת משפיענים ,תכנון מסרים לקמפיינים ,פעילויות
יצירתיות ועוד
יצירת קיט חומרים ,מיתוג ,עמוד נחיתה ,קמפיין ברשתות החברתיות
משימות קריאטיביות של רעיונאות
עזרה בהפקה
איסוף חומרים רלוונטיים מהעולם
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 המלווים את המעבדה כולל מקרה חקר מסכם ומסמך המלצות

המשך בעמוד הבא>>>
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המשך מהעמוד הקודם
 .2ריכוז 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.
חשוב לציין שמאז מרץ  2020העבודה אינה במשרד כי אם בבית.
יש תקשורת קבועה בין נשות הצוות באמצעות טלפון וזום ,אך פגישות פיזיות צוותיות כמעט ואינן מתקיימות.
המעטפת והליווי המקצועי ניתנים באופן שוטף.
ולכן יש חשיבות למתמחה שיודע/ת ויכול/ה לעבוד מהבית.
במסגרת ההתמחות יהיו הזדמנויות לחשיפה ולמידה מעבר לתחום העיסוק עצמו ,בין היתר:
חפיפה עם אנשי צוותהשתתפות בחלק מישיבות הצוות-הזמנה לאירועים שונים במסגרת הפעילות ,לאורך השנה ,לפי ההזדמנויות הקיימות

כישורים נדרשים

כישורי החובה הינם:
אחריות ,עמידה בלוחות זמנים ,רצון להשפיעיחסי אנוש מעולים ,יכולת עבודה בצוות וגם באופן עצמאייכולת ביטוי מעולה בכתב ובעל פהיכולת ניתוח מידע ממקורות שונים (כולל באנגלית) ,מציאת העיקר ותימצותואנגלית (קריאה ,כתיבה ותקשורת יומיומית) ברמה טובהיכולות עריכהסדר וארגון ,תשומת לב לפרטים ,שאיפה למצוינותאפשרות לעבודה נוחה מרחוק (תנאי שקט ,יכולת ריכוז ,ציוד מתאים)משמעת לעבודה עצמאית מהביתכישורים אשר יהוו יתרון משמעותי:כישורי צילום  /גרפיקה  /הפקה ועריכת סרטוניםניסיון וידע בניהול רשתות חברתיותניסיון בארגון ו/או הפקה של אירועיםניסיון בהדרכה – הכנת מערכים ו/או העברה של תכניםהיכרות עם תחום המזון בישראל  /בעולם | 36תוכנית מתמחי פורטר

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.
בשלוש השנים האחרונות החליטה הרשת הירוקה להכנס גם לתחום משבר האקלים ולפעול בנידון במגוון חזיתות.
צוות האקלים פעיל רבות מול בתי"ס בתוכניות מגוונות ,ונמצא בחזית העשיה יחד עם ארגוני סביבה אחרים בתהליכי
עומק ורוחב ,במסגרת קואליצית ארגוני האקלים (מצעד האקלים ,ועידת האקלים ,פורום ארגוני חינוך ועוד).

הגדרת תפקיד ההתמחות

הקמה וריכוז מאגר מידע מדעי בנושא משבר האקלים
השתתפות בצוות האקלים של הרשת – לבחירת המתמחה ובמידת האפשר
עבודה מול קהלים שונים של הרשת – לבחירת המתמחה ובמידת האפשר

תיאור אופי ההתמחות

 .1יצירת מאגר ידע עדכני ומבוסס מחקרים ,הכולל תשובות ומידע רלוונטי לשאלות בנושא משבר האקלים .המאגר
ישמש כ:
א .בסיס מדעי מעודכן ומתעדכן שיסייע לפיתוח מערכים וחומרי לימוד
ב .בסיס ידע מעודכן להסברה של הרשת אל מול קהלים שונים
ג .מקור ידע לקהלים חיצוניים
ד .מקור מסודר ומאורגן המרכז תשובות לשאלות המעלות ספקות במשבר האקלים.

במידת האפשר וכתלות בפניות ונכונות המתמחה:
 .2עבודה (פרונטלית ומקוונת) מול קהלים שונים של הרשת הירוקה בנושא משבר האקלים ,עם דגש על הצד המדעי.
 .3שותפות בצוות האקלים של הרשת הירוקה :חשיבה ,תכנון ,קידום מהלכי מדיניות פנים וחוץ ארגוניים.

כישורים נדרשים

אנגלית
יישומי מחשב ואינטרנט
היכרות עם מאגרי מידע אקדמיים בנושא
עדיפות לבעלי/ות אוריינטציה חינוכית
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השפעה
מקומית –
עמותת צלול

יחד עם שלושה ארגונים סביבתיים נוספים ( ,2B Friendly, TNSואל -אמל) צלול מריצים פרויקט חדש בשם "השפעה
מקומית" .הארגונים ,כל אחד במחוז אחר בארץ ,ילוו רשויות מקומיות ,עסקים ובני נוער בתחום הקיימות .בדגש עם
התייעלות אנרגטית ,צמצום בזבוז מזון והפחתת פסולת ופלסטיק .המתמחים יעבדו מול ליבי לשם  -רכזת פיתוח וגיוס
משאבים וסלי כהן  -רכז שטח מחוז גלילי מערבי ,על כתיבה של תוכנית אסטרטגית בתחום קיימות לרשויות בנגב.

הגדרת תפקיד ההתמחות

במסגרת התוכנית "השפעה מקומית" המתמחים יסייעו לעיריות פריפריאליות מאזור הגליל לכתוב תוכנית אסטרטגית
בתחום הקיימות העירונית .יש לציין כי הידע באזורים הללו אינו שלם וכי נדרשת עבודת מחקר מעמיקה בתחום.
ההתמקדות העיקרית של הפרויקט הוא בייעול אנרגטי ,צמצום בזבוז מזון והפחתה של פסולת ופלסטיק מעסקים.
המתמחים יסייעו לעיריות למפות את נקודות התורפה ופתרונותיהם בתחום האחריות המוניציפלי .כמו גם על נקודת
הממשק בין הרשויות לעסקים בייעול ובניית תשתיות שייסעו להם בנוטשא .התוכנית כולה מלווה בהדרכה מטעם
ארבעה ארגונים סביבתיים עמם המתמחים יוכלו להתייעץ במהלך כתיבת התוכנית האסטרטגית.

תיאור אופי ההתמחות

עבודה מהבית ,ניתוח של נתוני העיר והמצב הנוכחי ,חשיבה וניסוח של תוכנית אסטרטגית לשיפור תחום הקיימות
בעיר בדגש על ייעול אנרגטי (חשמל ומים) ,הפחתה של בזבוז מזון ,טיפול בפסולת ומיונה ,מיחזור ,תחבורה דלת
פחמן ,שמירה על שטחים פתוחים ,שמירה על המגוון הביולוגי החי והצומח ,מיתון אי החום העירוני ושימוש באנרגיות
מתחדשות .התוכנית תותאם לכל רשות בהתאם למצבה.
העבודה תעשה בעיקר מהבית ,כך ששעות ההתמחות גמישות יחסית .עם זאת ,נדרשת אחריות אישית ועמידה בייעדי
הפרויקט שיקבעו מראש .תקשורת מול עובדי רשויות ופגישות במרכז ובדרום במשרדי העמותה ופגישות מול הרשויות
בליווי של צוות הפרויקט.

כישורים נדרשים

* יכולת כתיבה וניסוח ברמה גבוהה * יצירתיות וחשיבה מערכתית * זמינות ונכונות להגיע לדרום לעיתים רחוקות *
יכולת איסוף ועיבוד נתונים וזיקה למדיניות סביבתית.
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ויקימדיה
ישראל

עמותת ויקימדיה ישראל פועלת לקידום הידע וההשכלה בישראל באמצעות איסופם ,יצירתם והפצתם של תכנים
חופשיים בעיקר בוויקיפדיה העברית .ההתמחות תתבצע בהנחיית ד"ר קרן שצמן האחראית על שיתופי הפעולה של
העמותה במוסדות להשכלה גבוהה ,ליצירה וטיוב של תכנים בוויקיפדיה לטובת הכלל ,במיוחד בנושאים אקדמיים
בעלי חשיבות ציבורית.

הגדרת תפקיד ההתמחות

קידום ,הגברת וטיפוח מודעות ציבורית לנושאים הקשורים ללימודי הסביבה וקיימות על ידי יצירת גוף ידע בוויקיפדיה,
שהיא מקור הידע הנפוץ בעולם ובישראל

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה יעבור/תעבור הכשרה ללימוד מיומנויות העריכה והכתיבה האנציקלופדית ,והיכרות עם כלים לאיתור
תחום ידע וערכים חסרים ,שלהעשרתה של ויקיפדיה בתכנים איכותיים בתחום זה על ידי כתיבה ותרגום ערכים
תהיה השפעה חברתית רחבה .משימות הפרויקט יוגדרו בפירוט רב יותר בהתאם לרקע ,תחומי העניין ,והמיומנויות
הספציפיות של הסטודנט/ית

כישורים נדרשים

* שליטה גבוהה בשפה העברית  -יכולות ניסוח והבעה מעולות בכתב * אנגלית ברמה גבוהה * כישורי מחשב טובים
מאוד ,בעיקר אוריינות דיגיטלית והתמודדות עם ממשק חדש * יכולת תכנון ,ביצוע מחקר וארגון עבודה עצמאית ,ללא
הכוונה שוטפת וצמודה
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חיים
וסביבה

תחום ייצוג בגופי ממשל  -רשויות מקומיות

במסגרת חוק הייצוג חיים וסביבה אחראית על מינוי נציגי ציבור בועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות ,על
הכשרה של הנציגים והקשר עימם .הארגון שם לעצמו למטרה לדאוג לאיוש בכל  256הרשויות על מנת לחזק את
האינטרס הציבורי בועדות .בנוסף אנו עובדים עם אנשי מפתח נוספים בוועדה כגון יושבי הראש והיחידות הסביבתיות.

הגדרת תפקיד ההתמחות

מתמחה בתחום ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

תיאור אופי ההתמחות

הכרה בכך שלרשויות המקומיות תפקיד מפתח בהערכות למשבר האקלים ורצון לקדם את הנושא מול רשויות
מקומיות ואזורית בישראל .היכרות עם חוק הייצוג ,קשר ותיאום עם נציגי ציבור בועדות איכות הסביבה ברשויות
המקומיות ,סיוע בהכשרה רבעונית לנציגים ,ניהול הקבוצה במדיות החברתיות ,פגישות ושיחות עם ועדות איכות
סביבה לשם קידום תוכנית אקלימית לרשויות הן תוכנית מיטיגציה הן תוכנית אדפטציה.
עדיפות לימי ראשון ושלישי.

כישורים נדרשים

* שירותיות * היכרות עם עולם הרשתות החברתיות * עבודה עם אקסל * יכולות ארגון * אוטודידקטיות * הכרות עם
עולם השיווק והעברת מסרים
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חיים
וסביבה
שיווק ומדיה

שיווק ומדיה :ריכוז תכנים ופעילויות של ארגוני הסביבה ,הגדלת היקף החשיפה והתפוצה של המידע במגוון אמצעים

הגדרת תפקיד ההתמחות

תפעול עמודי המדיה של חיים וסביבה .ריכוז התכנים וסידורם ,עריכת תוכן באופן המעודד פעולה ועניין
אגרגציה של תוכן ואירועים ,מענה לתגובות

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה יקבל ידע ונסיון באחד מעמודי הטווח של התנועה הסביבתית – תקשורת ומדיה.
המתמחה ישפר את היכולת לחידוד מסרים והעברתם באופן מקצועי הנוגע בקהל המטרה ומניע לפעולה

כישורים נדרשים

* יכולת ביטוי גבוהה בכתב בעברית (יתרון גם לאנגלית) * ידע בסיסי בישומי מחשב – אופיס ,תפעול פייסבוק בסיסי
* חיפוש ואיתור מידע ברשת * הבנה גרפית – יתרון משמעותי
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חיים
וסביבה

תחום שיח ושיתופי פעולה

תחום שיתופי פעולה פועל במספר רבדים ונותן מענה לצרכי הארגונים באפיקי שירותים שונים כאשר אחד מהם הוא
קשר עם משרדי ממשלה .עבור הארגונים החברים בחיים וסביבה הקשר עם מול הדרג המקצועי במשרדי הממשלה הוא
חשוב גם ברמת פיתוח הידע המקצועי ,ברמת שיתוף הציבור וגם ברמת היכולת לפעול בזירה הציבורית על סמך ידע.

שם ההתמחות

תחום קשר עם הדרג המקצועי במשרדי ממשלה אבל בעיקר קשר שוטף עם המשרד להגנת הסביבה .תאום מפגשים,
ארגון שולחנות עגולים ,סדנאות ושיחות שיתוף ציבור בנושאי תוכן שונים של הדרג המקצועי של המשרדים השונים עם
ארגונים חברים בחיים וסביבה.

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה יכיר את תחומי ההתמחות השונים של הארגונים וכן את הפעילות המקצועית במשרדי הממשלה בתחומים
הנושקים לפעילות התנועה הסביבתית.

כישורים נדרשים

* יכולת עבודה בצוות ועצמאית גבוהה * יחסי אנוש מצויינים * משימתיות * יכולת הנחיה -יתרון
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חיים
וסביבה

קואליציית ארגוני האקלים

קואליצייה עם יותר מ 100-ארגוני חברה אזרחית החברים בקואליציה אשר מקדמים פרויקטים ומהלכים משותפים
בתחום משבר האקלים .שתי הפעילות המרכזיות של הקואליציה סובבות סביב מצעד האקלים  +ועידת האקלים .בנוסף
הקואליציה ממוקדת בפעילויות משותפות סביב  -רשויות מקומיות ,חינוך ,קשרי ממשל ,מדע ואקדמיה ,עסקים ,שטח
וציבור ,בינ"ל ,תקשורת.
המטרה – לייעל את העבודה המשותפת של הארגונים בנושא משבר האקלים ולהרחיב את השיח הציבורי בנושא,
במטרה לקדם מדיניות משמעותית בנושא אקלים בישראל.

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז/ת זירות אקלים – תומך בריכוז פעילות זירות האקלים השונות

תיאור אופי ההתמחות

הסטודנט/ת ישתלב בפעילות של אחת הזירות (מבין – חינוך ,עסקים ,שטח וציבור ,בינ"ל) ויסייע בריכוז הפעילות
המשותפת בהן ,התיאומים הנדרשים וקידום הפעילות עצמה הנוגעת לתחום הפעילות.

כישורים נדרשים

* יכולת ליווי והובלה של צוותי עבודה * ניסיון באחד מתחומי הפעילות (חינוך ,עסקים ,שטח וציבור ,בינ"ל) מהווה יתרון.
יתרונות לתחומי פעילות מסוימים * :יכולת כתיבה גבוהה * הכרות עם מדיה דיגיטלית * יכולת ורצון לחקור ולכתוב על
כך (בתחום האקלים) * אנגלית ברמה גבוהה.
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כח לעובדים-
ארגון עובדים

המתמחה יעבוד במטה מרכז של כח לעובדים ,תחת ראשת המטה .התפקיד הינו ליווי הועדה להתמודדות עם משבר
האקלים של אסיפת הנציגים בכח לעובדים.
הועדה מורכבת מ 5-נציגי ועדים בנוסף על  4אנשי צוות שכירים של הארגון .הנציגים הינם נציגי ועדים נבחרים ,שנבחרו
לקחת חלק בועדה (נציגי ועדים מתחום תחבורה ,חינוך ,השכלה גבוהה ,תעשייה) .הועדה מתכנסת אחת לחודש וחצי.
מטרות הוועדה
 .1להוביל את תהליך מיפוי הצרכים וגיבוש הדרישות של הארגון בנושא ההיערכות למשבר האקלים.
 .2לגבש הצעה מפורטת להיערכות למשבר האקלים שתובא להצבעה באסיפה.
 .3לייצג את הארגון בוועדות ,קמפיינים ובפורומים הנוגעים להיערכות למשבר האקלים.
 .4לעודד יוזמות של חברי/ות ארגון בנושא היערכות למשבר האקלים.
 .5להוביל מעורבות ,הסברה וחיבור של הסניפים למטרות הארגון בנושא היערכות למשבר האקלים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

המתמחה ילווה את פעילות הועדה להתמודדות עם משבר האקלים .במסגרת ההתמחות יסייע בגיבוש וחידוד
הדרישות של העובדים בועדים השונים (למשל ,סיוע למטפלות המשפחתונים להבין את ההשפעות היחודייות של
משבר האקלים עליהן ואת הדרישות הנדרשות מהמעסיק ומהמדינה כפועל יוצא מכך ,עזרה בניסוח מסמך הדרישות).
סיוע בחיפוש מידע מארגוני עובדים בעולם והתמודדותם עם משבר האקלים .סיוע בהנגשת מידע בנוגע למשבר
האקלים לועדי העובדים (סיוע בהפקת חומרי הסברה ,סיוע בהכנת מצגות וכדומה)

תיאור אופי ההתמחות

ההתמחות כוללת השתתפות בישיבות הועדה וכן בישיבות הצוות השכיר המלווה את הועדה.
ההתמחות כוללת עבודה מחקרית בסיסית לצד עבודת שטח – הצטרפות למשפגי עובדים וסיוע בגיבוש פתרונות
והתאמתם לצרכי העובדים.
גמישות בשעות הפעילות השוטפות.
בחודש הראשון להתמחות הגעה למשרדי הארגון אחת לשבוע ,לאחר מכן ניתן לעבוד מהבית או מהמשרד
ישיבות הועדה יתקיימו בשעות אחה"צ או הערב ,כאשר חודש אחד פיזית וחודש אחד זום לסירוגין (הגעה פיזית
בשעות הערב אחת לחודשיים בלבד).
גמישות בשעות הפעילות השוטפות .בחודש הראשון להתמחות הגעה למשרדי הארגון אחת לשבוע ,לאחר מכן ניתן
לעבוד מהבית או מהמשרד .ישיבות הועדה יתקיימו בשעות אחה"צ או הערב ,כאשר חודש אחד פיזית וחודש אחד
זום לסירוגין (הגעה פיזית בשעות הערב אחת לחודשיים בלבד).

כישורים נדרשים

* עדיפות לבעלי עניין או רקע בהתארגנות עובדים * יכולת מחקר באנגלית בסיסית
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לתת
סיוע הומניטרי לישראל

ההתמחות תתבצע בממשק שבין מחלקת מחקר ושינוי מדיניות ומחלקת פיתוח משאבים .מחלקת מחקר ושינוי מדיניות
בארגון לתת אמונה על שינוי המדיניות הנוגעת לעוני ולאי בטחון תזונתי בישראל בקרב קובעי מדיניות ציבורית ומקבלי
החלטות .מחלקת פיתוח משאבים בארגון לתת אחראית בין היתר על תחום הצלת מזון ועל פיתוח קשרי עבודה בתחום
זה על מנת להגדיל את היקף המזון המוצל בישראל ולמנף אותו למען אוכלוסיות שנמצאות באי בטחון תזונתי.

הגדרת תפקיד ההתמחות

רפרנט תחום הצלת מזון  -חיפוש מידע הקשור בהצלת מזון ויצירת קשרים עם גופים העוסקים בתחום.

תיאור אופי ההתמחות

כיום העלות הסביבתית של אובדן מזון בישראל היא  3.2מיליארד ש״ח .כמות המזון האבוד היא  2.5מיליון טון ,ועלותו
היא כ  20.3מיליארד ש״ח .היקף אובדן זה במקטע הרשתות הקמעונאות הוא  3.6מיליארד.
נכון להיום ,ארגון לתת הינו הארגון היחיד אשר מציל מזון מרשתות השיווק ,בעלות שעומדת על  6.5מיליון ש״ח בלבד,
וזאת בשל מגוון אתגרים .אנו מחפשים מתמחה לתחום הצלת המזון ,אשר יסייע לארגון למנף ולהגדיל פוטנציאל זה.
המתמחה יסייע בחיפוש מידע על אופן התפעול של הצלת מזון במדינות אחרות בעולם ,בהבנת התמריצים החיוביים
והשליליים שנעשו בתחום (כדוגמת חוקים שהתפרסמו במדינות אירופאיות שונות) ,כמו גם התהליכים שנעשו במדינות
שונות בעולם .המתמחה יבסס קשרים עם מקבלי החלטות ובעלי תפקידים בעיריות שונות בארץ ובעולם כדי להבין
את הנעשה בפועל במגוון מקומות .המתמחה יתמחה בעבודת מדיניות ציבורית ועבודה בארגוני מגזר שלישי ,תוך
היכרות עם עבודת מדיניות ועבודה עם עמותות וארגונים אזרחיים.

כישורים נדרשים

* ביסוס קשרים – יכולת בין אישית גבוהה * עבודת מחקר וחיפוש מידע – אוריינטציה לנתונים ולגופי ידע * יכולת
כתיבה וסיכום אינפורמציה * משיכה ומוטיבציה להיכרות עם המגזר שלישי * אנגלית – כתיבה ודיבור ברמה גבוהה *
ורבליות – יכולת ביטוי והתנסחות ברמה טובה ובבהירות.
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מגמה
ירוקה

ההתמחות תתבצע בקמפיין גרין ניו דיל לישראל  -קמפיין משותף של מגמה ירוקה ,עומדים ביחד ,ארגון העובדים כוח
לעובדים ופעילים עצמאיים .הקמפיין פועל החל משנת  2020והמטרה שלו היא הקמת תנועה עממית רחבה שתיאבק
למען חזון גרין ניו דיל ישראלי ותוביל לשינוי עמוק בתפיסה הציבורית של משבר האקלים ובהשפעותיו על חיינו .הרעיון
הוא להריץ קמפיין ארוך טווח שפונה לציבור דרך קישור בעיות יומיומיות למשבר האקלים כדי ליצור תמיכה ציבורית
רחבה לשינויים הדרושים.
החזון של הקמפייןhttps://greennewdeal.org.il/platform :
מלבד המטרה של להגדיל את החשיפה ,התמיכה והפעילים בקמפיין בקצב מהיר ושוטף ,הקמפיין סימן לעצמו שלושה
תחומי פעילות בהם הוא רוצה לגייס תמיכה או להשפיע  -רשויות מקומיות ,תקשורת ו-ועדי עובדים .הקמפיין פועל
כרגע בצוותי עבודה ארציים וכן בתהליכים של הקמה או חיבור לקבוצות מקומיות שיתרגמו את החזון למסרים מקומיים.
הצוותים הארציים כיום  -שטח ,מדיה ,דאטה ואתר ,גיוס משאבים ,קבוצות מקומיות ,ועדי עובדים וגיוס קליטה.
לקמפיין קבוצת הנהגה עם כ 15-חברים/ות שנפגשת באמצעות הזום אחת לשבועיים ומארגן קהילתי במלגה.
לאחר מספר מפגשי חשיפה בזום ומספר פעילויות בשטח ,הקמפיין עבד בחודשיים האחרונים על בניית תשתית לצורך
קליטת פעילים חדשים ,הגברת פעילות ציבורית והמשך יישום האסטרטגיה שנבנתה לקמפיין.

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז/ת צוות גיוס וקליטה בקמפיין  -הקמפיין מבקש לגדול בקצב מהיר בפעילים ובתומכים פסיביים .תפקיד צוות
גיוס וקליטה הוא לקלוט את המתעניינים בקמפיין ,שמגיעים כתוצאה מהפעילות הציבורית שלו ,ולקלוט אותם לאחת
מצורות הפעילות השונות בקמפיין .בין הפעילויות שכוללת עבודת גיוס וקליטה  -ארגון חוגי בית ,ארגון הכשרות
לפעילים (הכשרות פוליטיות על חזון הקמפיין והכשרות ארגוניות ומקצועיות) ,שיחות אחד-על-אחד עם פעילים ,שיחות
קליטה למצטרפים חדשים ,ניהול מאגר הפעילים ,תיאום עם צוותי העבודה והקמפיין.

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה יהיה אחראי/ת על הובלת צוות גיוס וקליטה והפעילים בו .צוותי העבודה בקמפיין נפגשים אחת לשבועיים
בצורה שנבחרת על ידם ועל המתמחה יהיה לכנס את הפגישות ולתכלל את עבודת הצוות .מלבד עבודת הצוות,
המתמחה יהיה חלק מקבוצת ההובלה של הקמפיין אשר נפגשת אחת לשבועיים ,מקבלת החלטות אסטרטגיות
ומתאמת את עבודת הצוותים.
התפקיד כולל שילוב של עבודת אורגנייזינג (ארגון קהילתי) ועבודת תוכן בנושא והמסרים של הקמפיין בנושא משבר
האקלים .עבור קמפיין המכוון אל הציבור ובנוי על מתנדבים ,מדובר בתפקיד מרכזי ואסטרטגי .המתמחה יקבל ליווי
מהמארגן הקהילתי של הקמפיין.
ההתמחות כוללת עבודה במציאות (בהתאם לאזור המגורים של המתמחה) ,בזום ובטלפון  -פגישות עם פעילים,
אירועים ציבוריים של הקמפיין ,הכשרות ושיחות אחד על אחד.
כמו כן ,ההתמחות כוללת עבודה עצמאית במחשב וכתיבת התוכן הציבורי שנדרש לתפקיד.

כישורים נדרשים

* כישורי אנוש טובים * ידע בסיסי בתוכנות מחשב.
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מהנדסים
ללא גבולות

פרופיל האגף/המחלקה בה תתבצע ההתמחות  -אודות ותחומי פעילות עיקריים' :מהנדסים ללא גבולות ישראל' ( (EWB-
ILהינה 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-ILמבוססים 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 נפאל ועוד.

1

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז/ת גיוס משאבים – ריכוז נושאי גיוס משאבים ,יחסי ציבור ,קשרי החוץ ,שיתופי פעולה עם ארגונים ,גיוס תרומות
ומשאבים עבור הארגון ויצירת שיתופי פעולה מניבים.

תיאור אופי ההתמחות

עבודה בשיתוף פעולה עם הדרג הניהולי של הארגון .ההתמחות מבוססת על פגישות עבודה וסיורים ,מפגשים
פרונטאליים בארץ ופגישות זום עם שותפים בחו"ל ,פגישות הנעה עם פעילי הארגון לאורך השנה .העבודה דורשת
יצירתיות רבה ,יכולת עמידה מול קהל ,הכנת מצגות יח"צ ,יכולת הנעת תהליכים בארגון.

2

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז/ת ניהול קהילה – ניהול קהילת פעילי ובוגרי הארגון.

תיאור אופי ההתמחות

עבודה בשיתוף עם הנהלת הארגון ובוגריו .ניהול פלטפורמות הארגון ברשתות החברתיות.
• ההתמחויות מיועדת למי שמעוניין לעבוד בארגון המוביל פרויקטים טכנולוגיים למען שיפור איכות חייהם של קהילות
בעולם .ולכל מי שמעוניין להיחשף לעבודת פיתוח וסיוע אמיתית ומשמעותית במדינות העולם המתפתח .העבודה
בשעות גמישות אך קבועות וברובה תתבצע בבניין פורטר באוניברסיטת תל אביב.

כישורים נדרשים לשני התפקידים

* תקשורת אנושית ברמה גבוהה * יכולת הובלת פרויקט ברמה גבוהה * שליטה באנגלית ברמת שפת אם * עדיפות
לשפות נוספות * יכולת עבודה טובה בצוות * ידע בתוכנות ניהול בסיסיות * הבנה בבניית תקציב וגאנט * אמביצייה
גבוהה * סקרנות ועניין בעבודה במדינות מתפתחות.
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מורים למען
האקלים

ההתמחות תהיה בתנועת 'מורים למען האקלים' .התנועה מורכבת כרגע מ –  4קבוצות עבודה שונות :שטח שאחראית
על מחאות ופעילויות שטח ,מדיניות שאחראית על קשר עם משרד החינוך ,דיגיטל שאחראית על תחזוק האתר  +תחזוק
עמוד וקבוצת פייסבוק  +קבוצות ואטסאפ ,קשר עם מורים שאחראית על יצירה ויציאה להרצאות (פנים אל פנים או
בזום) עם חדרי מורים שונים .המתמחה תוכל לבחור באיזו קבוצת עבודה היא תרצה לפעול – בהתאם לקישורים,
בהתאם להעדפות ולפניות.

הגדרת תפקיד ההתמחות

* קידום פעולה במסגרת קבוצת העבודה הנבחרת ,תיעוד המפגשים * תיעוד המפגשים של תנועת 'מורים למען
האקלים'.

תיאור אופי ההתמחות

ההתמחות אינה מוגדרת לזמנים או ימים מסוימים ,בשל אופי התנועה ,ובעיקר בשל הקורונה ,ניתן לעשות כל שלב
בהתמחות מהבית ,מהמחשב האישי ,ואנחנו בספק אם יהיה צורך להגיע למקום כלשהו -אלא אם כן מתוך בחירה.
ההתמחות תכלול השתלבות בתנועה ,הכרת הקבוצות השונות הפועלות ,הדמויות העיקריות המשתתפות בתנועה
והשתלבות בפעולה של אחת הקבוצות.
נראה שעדיף שהמתמחה תהיה חלק ממערכת החינוך ,ואולי אפילו עדיף מורה ,כי היכרות עם מערכת החינוך היא
חשובה .רוב העבודה תיעשה כאמור על המחשב – אבל לא נראה שיהיה צורך בשליטה בתוכנות או יישומי מחשב
ייחודיים .אם למתמחה יהיה רקע בוורד ואולי באקסל ו/או פאוור פווינט נראה שיהיה מצוין.

כישורים נדרשים

* נראה שעדיף שהמתמחה תהיה חלק ממערכת החינוך ,ואולי אפילו עדיף מורה ,כי היכרות עם מערכת החינוך היא
חשובה * .רוב העבודה תיעשה כאמור על המחשב – אבל לא נראה שיהיה צורך בשליטה בתוכנות או יישומי מחשב
ייחודיים .אם למתמחה יהיה רקע בוורד ואולי באקסל ו/או פאוור פווינט נראה שיהיה מצוין
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מיזם האקלים
באוניברסיטת
תל אביב

מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב הוקם ביוני  2021במטרה לקדם את פעילות האוניברסיטה בנוגע לפתרונות
בהתמודדות עם משבר האקלים ,בתחומי מחקר ,הוראה ומעורבות חברתית .המיזם מנוהל ע"י צוות של  4אנשים בחוג
ללימודי הסביבה ,ועובד בשיתוף פעולה עם יחידות ופקולטות שונות בכל הקמפוס .המיזם נמצא בשלבי הקמה .בשנת
תשפ"ב המיזם יקדם פעילות לקידום מחקר ,מלגות ,שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי והשלישי ,אירועים לקהלי הקמפוס
ולציבור הרחב .כמו כן המיזם יתמקד בפעילות במספר נושאים מרכזיים כולל משבר האקלים במזרח התיכון; משבר
האקלים והמגזר הפיננסי; והתנהגות וצריכה כתגובה למשבר האקלים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז/ת מידע – מיזם האקלים של אונ' תל אביב

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה ת/יעבוד עם צוות הניהול של המיזם בחוג ללימודי הסביבה בבי"ס פורטר .המיזם מהווה פלטפורמה לעבודה
בינתחומית ,ובין-מגזרית ,על נושאים אקלימיים שהוגדרו מראש עם שותפים מרוחב הקמפוס ומחוצה לו .כמו כן הוא
מהווה מקור מידע למתעניינים בנושא משבר האקלים בתוך הקמפוס ,ובמה להפצת ידע לקהל הרחב .לשם כך יש
משמעות רבה למחקר והכנת חומר לעבודה המשותפת עם גורמים שונים ,ולהבניית האתר של המיזם.
תפקיד המתמחה יכלול:
 איתור חומר רקע רלוונטי ועריכת ניירות עבודה שישמשו כבסיס לעבודה המשותפת של השותפים למיזם הכנת כתבות לאתר המיזם על הפעילויות וחדשות אקלים הכנת תוצרים כתובים ומצולמים של הפרויקטים השונים בתוך המיזם כמו כן המתמחה ת/יקח חלק בארגון פעילויות כגון סדנאות ,ימי עיון ,האקטונים וקורסים בהתאם לתוכנית הפעולהשל המיזם.

כישורים נדרשים

* יכולת עבודה עצמאית כולל חיפוש וארגון מידע אקדמי ולא אקדמי בסוגיות הקשורות למשבר האקלים
* יכולת מעולה בכתיבה בעברית (יתרון גם לאנגלית) * ידע אקדמי ו/או ניסיון בתחומי איכות הסביבה (יתרון אך לא
הכרחי) * יכולת עבודת צוות וארגון עצמאי
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מרחב –
התנועה
לעירוניות
בישראל

לפי עניין המתמחה תקבע השתייכותו לפרוייקטים בארגון למשל
 .1ליווי מכון ראשי ערים,
 .2ריכוז קורסים שונים (כלכלה עירונית /תחבורה/אקלים ואחרים).
 .3ליווי עבודה ברשויות מקומיות,
 .4ריכוז צוות פעולה לניירות עמדה בנוגעים שעל הפרק.
 .5ריכוז צוות כתיבה בנושאי מתוכננים (עדכון מסמכים ויצירתמסמכים חדשים).

הגדרת תפקיד ההתמחות
מלווה פרוייקטים בעמותה

תיאור אופי ההתמחות

המתמחה יפעל בצמוד למנהלת הפרוייקטים ומנכלית העמותה לשם הוצאה לפועל של פרוייקטים שונים משתתפים.
המתמחה יעמוד בקשר עם גורמים שונים כולל גופים עסקיים ציבוריים ואחרים.
המשימות לדוגמא * :איתור שותפים * ריכוז חומרים ומחקר מקדים * כתיבה * קשר עם שותפים * בנייה משותפת של
תכניות פעולה.
העבודה תתבצע ממחשבו הפרטי של המתמחה .משרדי העמותה בחיפה ותינתן אפשרות לפינת עבודה במשרד.

כישורים נדרשים

* הכרות וידע בתחומי עירוניות מגוונים * שליטה ביישומי מחשב * יחסי עבודה מעולים ויכולת לפעול בשיתוף פעולה
מלא * יוזמה ויכולת לפעול בתוך מערכת ,כושר התנסחות גבוה בכתב ובעל פה.
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מרכז השל
לקיימות

התפקידים המוצעים הם במסגרת פרויקט תלת-שנתי שמטרתו הרחבת ההשפעה של ארגוני חברה אזרחית על מדיניות
לאומית ומקומית/אזורית ,דרך המסגור של יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא ( .)SDGsהפרויקט הוא שותפות של מרכז השל
עם עמותת איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי ומנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי.
ברמה הארצית ,הפרויקט מתמקד בהרחבה של קואליציית ארגוני אג'נדה  2030והרחבת האימפקט שלה על מדיניות,
תוך הדגשת החיבורים בין  4מהיעדים :שוויון מגדרי ,התמודדות עם משבר האקלים ,מיגור העוני וקידום בריאות .בנוסף,
הפרויקט כולל גם מהלך ללוקליזציה של היעדים באזור הנגב המערבי ,תוך קידום שיתופי פעולה רב-מגזריים המרחיבים
את ההשפעה של ארגונים על סדר היום באזור סביב ארבעת היעדים.
בשנה הקרובה ,הפרויקט כולל יצירה של שלוש קבוצות עבודה ברמה הארצית ,שיתמקדו בנושאים המשלבים בין
ארגונים שונים ויעדים שונים במטרה להפיק ניר עמדה משותף .במקביל ,תיווצרנה שלוש קבוצות עבודה ברמה המקומית/
אזורית שיעמיקו בנושאים המשלבים בין ארגונים ויעדים שונים ,תוך היוועצות עם ציבור רלוונטי ,במטרה להציע פרויקטים
שיקדמו את הנושא.
הפרויקט הוא הזדמנות מעולה להכיר סדרי יום ודרכי פעולה של ארגוני חברה אזרחית בישראל ולזהות יחד אפיקים
להגברת האימפקט שלהם דרך חיבור בין סדרי יום שונים .המתמחה יוכל/תוכל לקבל ידע על ה SDGs-ובפרט על
החיבורים בין משבר האקלים ,מגדר ,עוני ובריאות כפי שהם באים לידי ביטוי בהקשר המקומי.

1

הגדרת תפקיד ההתמחות
מלווה קבוצות עבודה ארציות

תיאור אופי ההתמחות

ליווי קבוצות העבודה בעבודתן (קבוצה אחת או יותר לפי העניין והזמינות של המתמחה) .עזרה בזיהוי בעלות ובעלי
עניין בנושא ,איסוף מידע על מדיניות קיימת ודוגמאות מהעולם בדגש על חיבורים בין יעדים סביבתיים וחברתיים.
השתתפות במפגשים של הקבוצות ובפגישות עם מקבלות ומקבלי החלטות ומומחיות ומומחים בתחומים הרלוונטיים.
העבודה תתבצע בליווי של אשת הצוות שאחראית לפרויקט במרכז השל.

2

הגדרת תפקיד ההתמחות

מלווה קבוצות עבודה בנגב המערבי

תיאור אופי ההתמחות –

ליווי קבוצות העבודה בעבודתן (קבוצה אחת או יותר לפי העניין והזמינות של המתמחה) .עזרה בזיהוי בעלות ובעלי
עניין בנושא ,איתור וריכוז מידע ותחומי מומחיות רלוונטיים בדגש על חיבורים בין יעדים סביבתיים וחברתיים ,עזרה
בזיהוי ציבור רלוונטי לשיתוף בהתייעצות .השתתפות במפגשים של הקבוצות ובפגישות עם מקבלות ומקבלי החלטות
ומומחיות ומומחים בתחומים הרלוונטיים .העבודה תתבצע בליווי של אשת הצוות במרכז השל שמרכזת את העבודה
בנגב.

כישורים נדרשים לשני התפקידים

* יכולת עבודה עצמאית * כישורי מחקר וכתיבה ,כולל יכולת לאסוף ולארגן מידע בצורה ביקורתית תוך התאמתו לקהל
היעד * עניין וסקרנות אודות חיבורים בין נושאים סביבתיים וחברתיים * אנגלית ברמה גבוהה (קריאה וכתיבה( *
ידיעת השפה הערבית (דיבור ,קריאה וכתיבה) – יתרון * לליווי הקבוצות בנגב :מגורים ו/או היכרות עם סוגיות בסדר
היום של החיים בנגב – יתרון.

המשך בעמוד הבא>>>
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3

הגדרת תפקיד ההתמחות

איש/אשת מדיה חברתית בנושא הSDGs-

תיאור אופי ההתמחות

לתכנן ולהוביל קמפיין (או קמפיינים) בפייסבוק ובאינסטגרם כדי להנכיח את יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא של האו"ם
כרלוונטיים לעשיה של ארגוני חברה אזרחית .מטרת הקמפיין לעורר מודעות ליעדים ,ובפרט לאופן בו ההתמודדות
עם משבר האקלים מתחברת ליעדים אחרים (לדג' ,מגדר ואקלים) .העבודה תכלול הנגשה של חומרים וידע שנוצר
בפרויקט ,זיהוי נושאים על סדר היום הציבורי שניתן לספר אותם דרך ה'עדשות' של היעדים ועבודה עם הא.נשים
האחראיים למדיה חברית בארגונים אחרים לקידום התכנים .המתמחה יעבוד/תעבוד עם אשת הצוות שאחראית
לפרויקט במרכז השל עם ייעוץ מקצועי של אחראית המדיה בארגון השותף לפרויקט.

כישורים נדרשים

* יכולת לקחת אחריות על התפקיד ולעבוד באופן עצמאי * ניסיון בעבודה יצירתית בפייסבוק ואינסטגרם * יכולת
לכתוב באופן בהיר ,מחבר ומעורר עניין * עניין וסקרנות אודות חיבורים בין נושאים סביבתיים וחברתיים * ידיעת השפה
הערבית (דיבור ,קריאה וכתיבה)  -יתרון.
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מרכז השל
לקיימות

תחום קיימות מקומית

תחום קימות מקומית במרכז השל -פועל עם רשויות בכל הארץ להיערכות למשבר אקלים וקידום קיימות בכל אגפי
הרשות .התחום ממוקד בעבודה עם דרגי הניהול לרוחב אגפי הרשות .תחום קיימות מקומית פועל שני ערוצים עיקריים,
פיתוח ידע ומודלים יחד עם רשויות והטמעתם ברשויות והכשרות לדרגי ניהול ברשות.

הגדרת תפקיד ההתמחות

מיפוי עומק ברשויות מקומיות על צרכים לקראת תוכנית היערכות למשבר האקלים ברשות.

תיאור אופי ההתמחות

כחלק ממהלך רחב המשות למשרד האנרגיה ומרכז השל של בניית יכולות ברשויות מקומיות להיערכות למשבר
האקלים נקיים סקר עם מנהלות ומנהלים ברשויות מקומיות להבין את הצרכים בתחום ,ואיזו תמיכה תעזור להם
לבצע קפיצת מדרגה בתחום .המתמחה שיתקבל להתמחות -ירכז את בניית השאלון ,העברתו וסיכומו .הוא יונחה על
ידי רן רביב מנהל תחום קיימות מקומית.
העבודה היא עצמאית ברובה וגמישה יחסית בימים ובמיקום ,עם ליווי צמוד ותמיכה של צוות קיימות מקומית בהשל.
תידרש הגעה למשרד בתל אביב מידי פעם.

כישורים נדרשים

* שליטה בישומי אופיס * יחסי אנוש טובים * הכרות טובה עם סוגית משבר האקלים * עניין ותשוקה לקידום המאבק
במשבר האקלים
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מתלבשות
לאופנה הוגנת
ומקיימת

מתלבשות הוא מיזם הפועל להעלאת המודעות הציבורית בישראל לנזקים הנגרמים על ידי תעשיית האופנה
והשלכותיהם על הסביבה והחברה ,לצד עידוד אימוץ אלטרנטיבות לצריכת אופנה בת קיימא .מטרתנו לעורר את
הצרכנים בישראל לגבי האלטרנטיבות הרבות לקנייה בגדים ברשתות אופנה מהירה .היוזמה מפעילה קבוצת פייסבוק
המונה  7,000חברות .בקבוצה מתנהלים דיונים  ,החלפת מידע ולמידה הדדית .שלוש פעמים בשנה – לקראת ראש
השנה ,פסח ונובמבר נערוך קמפיינים לצמצום צריכה .בנוסף מתלבשות מקיימת הרצאות ,כנסים  ,מסיבות החלפה,
אירועי סטיילינג ,חשיפה של מיזמי אופנה בת קיימא ועוד.

הגדרת תפקיד ההתמחות

התמחות בהנגשת ידע בתחום אופנה בת קימא

תיאור אופי ההתמחות

מתלבשות היא היוזמה המובילה בתחום האופנה בת קיימא בישראל .לשם הרחבת והעמקת הפעילות נשמח לקבל
הסטודנט.ית שתקדם את פיתוח הידע בעברית בנושא אופנה בת קיימא .לשם כך הסטודנטית תעסוק במידענות
על על חברות  /אירועים  /פיתוחים עכשווים הקשורים לאופנה בת קיימא .למשל מעצבות מחדוש מובילות בעולם,
אלטרנטיבות לצביעת בדים ועוד .עבודתה של הסטודנטית תאפשר להביא את הידע החדש ביותר בתחום אל קוראי
העברית .כמו כן ,אתר מתלבשות דורש מתיחת פנים משמעותית הן בחזות והן בתכנים .עדכון האתר היושב על
מערכת ( )wordpressתהייה תרומה חשובה ביותר למיזם מתלבשות וכן

כישורים נדרשים

* אנגלית  -יכולת קריאה ,חיפוש מידע * עברית  -כתיבה ועריכה על בסיס תכנים באנגלית * חיפוש באינטרנט במאגרי
מידע ,קבוצות ואתרים * עבודה בשעות גמישות * סקרנות ,יצירתיות * הכרות עם wordpress
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סחר הוגן ישראל
דרך עמותת
יוניסף ישראל

מחלקת יישובי סחר הוגן  -יישוב סחר הוגן הוא פרויקט בינלאומי שמתבצע ב 2200יישובים בעולם כולל ערים כמו רומא,
מדריד ולונדון .במסגרתו רשויות מקומיות פועלות במספר מישורים לקדם את הנושא של סחר הוגן וכלכלה מקומית
מקיימת כמו חינוך לנושא בבתי הספר ,רכש של מוצרי סחר הוגן למשרדי העירייה וקידום עסקים קטנים שמציעים מוצרי
סחר הוגן.
הפרויקט מחבר בין המקומי – העסק הקטן המקומי ,התלמיד ועובד העירייה לבין בעיות חוסר השוויון ומשבר האקלים,
שהינן בעיות גלובליות .בעזרת צריכת מוצרי סחר הוגן ,יכול כל אזרח.ית להשפיע על השחקנים המשמעותיים ביותר
במערכת הסחר העולמית  -התאגידים הבינ"ל ולשנות את מדיניות הייצור שלהם לכזאת שמפחיתה פליטות ולא מנצלת
בני אדם.
הפרויקט ,מייצר קהילות של צרכני סחר הוגן שבעזרת הכוח הצרכני שלהם כבר שנים יוצרים אימפקט משמעותי על
הגופים הגדולים ביותר בעולם.

הגדרת תפקיד ההתמחות

רכז שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות.

תיאור אופי ההתמחות

פנייה וליווי של רשויות מקומיות בתהליך של שילוב פרויקט "יישוב סחר ההוגן" בתוך תכניות הקיימות .רתימת שותפים
מרשויות מקומיות חדשות להיכנס לתהליך של פעילות להשגת מעמד יישוב סחר הוגן .עבודה מול עסקים על זמינות
של מוצרי סחר הוגן ,פעילות מול מחלקות חינוך ותרבות בעיריות לקידום קמפיינים בפרויקטים בתחום הסחר ההוגן.
למתמחה יש צוות של  4חניכי מכינה אשר הוא ירכז והם יסייעו לו בעבודה השוטפת ,כך שההתמחות מצוינת עבור
סטודנטים שרוצים להתנסות בתפקיד ניהולי ומנהיגותי בארגון .המתמחה יצטרך להתוות משימות לצוות שלו ולא רק
לבצע בעצמו.
ההתמחות היא כרכז של צוות ,לכן נדרש מתמחה אשר בעל נטייה לאנשים ולניהול של אנשים.

כישורים נדרשים

 חיבור לסחר הוגן ניסיון בעבודה מול גופים גדולים (יתרון) ראש גדול ויזמות -יכולת לשווק
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עומדים
ביחד

קמפיין גרין ניו דיל לישראל

ההתמחות תתבצע בקמפיין גרין ניו דיל לישראל  -קמפיין משותף של מגמה ירוקה ,עומדים ביחד ,ארגון העובדים כוח
לעובדים ופעילים עצמאיים .הקמפיין פועל החל משנת  2020והמטרה שלו היא הקמת תנועה עממית רחבה שתיאבק
למען חזון גרין ניו דיל ישראלי ותוביל לשינוי עמוק בתפיסה הציבורית של משבר האקלים ובהשפעותיו על חיינו .הרעיון
הוא להריץ קמפיין ארוך טווח שפונה לציבור דרך קישור בעיות יומיומיות למשבר האקלים כדי ליצור תמיכה ציבורית
רחבה לשינויים הדרושים.
החזון של הקמפיין/https://greennewdeal.org.il/platform :
מלבד המטרה של להגדיל את החשיפה ,התמיכה והפעילים בקמפיין בקצב מהיר ושוטף ,הקמפיין סימן לעצמו שלושה
תחומי פעילות בהם הוא רוצה לגייס תמיכה או להשפיע  -רשויות מקומיות ,תקשורת ו-ועדי עובדים .הקמפיין פועל
כרגע בצוותי עבודה ארציים וכן בתהליכים של הקמה או חיבור לקבוצות מקומיות שיתרגמו את החזון למסרים מקומיים.
הצוותים הארציים כיום  -שטח ,מדיה ,דאטה ואתר ,גיוס משאבים ,קבוצות מקומיות ,ועדי עובדים וגיוס קליטה.
לקמפיין קבוצת הנהגה עם כ 15-חברים/ות שנפגשת באמצעות הזום אחת לשבועיים ומארגן קהילתי במלגה.
לאחר מספר מפגשי חשיפה בזום ומספר פעילויות בשטח ,הקמפיין עבד בחודשיים האחרונים על בניית תשתית לצורך
קליטת פעילים חדשים ,הגברת פעילות ציבורית והמשך יישום האסטרטגיה שנבנתה לקמפיין.

הגדרת תפקיד ההתמחות

אחראי/ת לחיבור הקמפיין לציבור הערבי  -הקמפיין מקפיד לפנות לציבור היהודי והערבי ומקפיד לכתוב תמיד
בעברית וערבית .בהתאם לעקרונות האסטרטגיה והחזון ,אנו רואים חשיבות גדולה בבניית בסיס תמיכה לקמפיין גם
בציבור הערבי .אנו סבורים שלחזון של הקמפיין יש פוטנציאל גבוה במיוחד ביחס לציבור הערבי .כיום פעילים בצוותי
הקמפיין מספר קטן של פעילים ערבים והשתתפו באירועים מספר נמוך יחסית של תומכים פסיביים.

תפקיד המתמחה יהיה להגדיל את החשיפה והמעורבות של הקמפיין בציבור הערבי ,בין השאר על ידי  -ארגון חוגי
בית ביישובים ערביים ,ארגון אירועים ציבוריים מקוונים בערבית ,כתיבת תכנים בשפה הערבית ,קליטת וקידום פעילים
ערבים מתוך הפעילים המתעניינים בקמפיין ,שיפור הנגשת התכנים של הקמפיין לציבור הערבי ,סיוע בהקמת קבוצה
מקומית של הקמפיין ביישוב ערבי (בכפוף להתמקדות הקמפיין לשלב הקמת קבוצות מקומיות).
המתמחה ידרש לעבוד עם צוותי הקמפיין השונים ויהיה חלק מקבוצת ההובלה של הקמפיין אשר נפגשת אחת
לשבועיים ,מקבלת החלטות אסטרטגיות ומתאמת את עבודת הצוותים.
יודגש כי תרגום תוכן בין השפות עברית לערבית מבוצע ע"י צוות השכיר של הארגונים ולא מדובר באחד מתפקידי
המתמחה.
המתמחה יקבל ליווי מהמארגן הקהילתי של הקמפיין.

תיאור אופי ההתמחות

ההתמחות כוללת עבודה במציאות (בהתאם לאזור המגורים של המתמחה) ,בזום ובטלפון  -פגישות עם פעילים,
אירועים ציבוריים של הקמפיין ,הכשרות ושיחות אחד על אחד.
כמו כן ,ההתמחות כוללת עבודה עצמאית במחשב וכתיבת התוכן הציבורי שנדרש לתפקיד.

כישורים נדרשים

* שליטה בשפה הערבית * כישורי אנוש טובים * ידע בסיסי בתוכנות מחשב.
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עומדים
ביחד

מעגל המאבק במשבר האקלים

עומדים ביחד היא תנועת שטח יהודית-ערבית וסוציאליסטית עם מעגלים בכל רחבי הארץ שמתעסקת במגוון מאבק
למען שלום ,שוויון ,צדק חברתי וצדק סביבתי.
בנוסף למעגלים המקומיים ,בשנת  2019הוקם בעומדים ביחד מעגל נושאי ארצי שמתעסק במאבק במשבר האקלים,
בהתאם לערכים ולניתוח הפוליטי של עומדים ביחד.
למעגל קבוצת הנהגה בת  5חברים/ות ,קבוצת פעילים בת  20חברים/ות ומעגלי תמיכה פסיבית של מאות אנשים .למעגל
אורגנייזר שמלווה אותו בהיקף  25%משרה.
המעגל עוסק במספר מאבקים ציבוריים בהתאם לבחירה של פעיליו ,בכולם תחת העקרון של הסתכלות על משבר
האקלים כמשבר פוליטי וחברתי ועל חתירה לפתרון שמשקף את האינטרס של הציבור הרחב ושל העובדים (just
 - )transitionהמאבק לסגירת קצא"א (יחד עם פעילים מקומיים מאשקלון) ,מאבק לשיפור התחבורה הציבורית ושיפור
תנאי ההעסקה של נהגי האוטובוס (יחד עם ארגון העובדים כוח לעובדים ,מגמה ירוקה ו 15-דקות) ,המאבק לסגירת
התחנה המרכזית בתל אביב (יחד עם פעילים מקומיים) .כמו כן ,המעגל מתעסק בעבודה פנים-ארגונית בהגברת
המחויבות והמעורבות של עומדים ביחד בנושא משבר האקלים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

הובלת אחד משלושת המאבקים הציבוריים של המעגל יחד (תחבורה ציבורית ותנאי העסקה של נהגים ,סגירת
קצא"א וסגירת התחנה המרכזית בתל אביב) ,לפי בחירת המתמחה.
המתמחה יוביל את קבוצת הפעילים שמתעסקת במאבק ,יחד עם פעילי המעגל שמעורבים בו כיום ,במטרה להגביר
את רמת הפעילות ואת כמות הפעילים המעורבים בו.
המתמחה יקבל ליווי מהאורגנייזר של מעגל האקלים וידרש לקחת חלק בקבוצת הפעילים במעגל אשר נפגשת אחת
לחודש בזום.

תיאור אופי ההתמחות

לצד פגישות ארגוניות בין פעילים (במציאות לפי אזור המגורים ובזום) ,העבודה כוללת פעילות פוליטית ציבורית
בהתאם לאופי המאבק ,לרבות  -כנסים ציבוריים ,החתמות על עצומות ,הפגנות ,חלוקת פלייארים וכו'.
כמו כן ,חלק גדול מעבודת התפעול של המאבק יכלול כתיבת תוכן לצורך הפצת מסרי המאבק או קליטת פעילים
חדשים לרבות ניוזלטרים ,פוסטים בפייסבוק והודעות תפוצה.

כישורים נדרשים

* כישורי אנוש טובים * ידע בסיסי בתוכנות מחשב * .לצורכי המאבק בנושא התחבורה הציבורית  -אין רלוונטיות
למקום מגוריו של המתמחה * לצורכי המאבק בנושא קצא"א  -עדיפות למגורים באזור אשקלון * לצורכי המאבק
בנושא התחנה המרכזית בתל אביב  -עדיפות למגורים באזור תל אביב.
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עמותת
אלאמל
לסביבה
ותרבות

עמותת אלאמל פועלת בלב הגליל (אזור מישגב כרמיאל) ,בין היתר ביישובים בענה ,מג'דל כרם ,דיר אל אסד ,ג'דיידה/מכר,
טמרה ,שעב ורבים אחרים בחברה הערבית תוך שיתוף פעולה הדוק עם יישובים יהודיים באותו האזור ,וביניהם גילון,
צורית ,שורשים ,טל אל ואחרים .העמותה עוסקת כעת בשלושה כיווני עבודה עיקריים:
א .הקמה והפעלה של קבוצות אקטיביסטים מתנדבים ביישובים ערבים בלב הגליל וביצוע פרויקטים סביבתיים קהילתיים
כגון טיפול באשפה ,טיפול בזיהום מים ,הפסקת שריפת אשפה בישובים .בכל יישוב קבוצה בת  20-30משתתפים/ות.
ב .ארגון והפעלת פורומים יהודים ערבים משותפים לטיפול בבעיות סביבה בדרך של חברה משותפת .הפורומים :פורום
בקעת בית הכרם ,פורום ג'דיידה מכר טל אל ,פורום החילזון  -עם היישובים שורשים ושעב.
ג פרויקט רחב היקף עם רשויות מקומיות ,בתי עסק מקומיים ופעילים סביבתיים להתמודדות עם משבר האקלים,
התייעלות אנרגטית ,צמצום השימוש בפלסטיק וחד פעמיים ,צמצום בזבוז מזון ועוד.

הגדרת תפקיד

המתמחה ישתלב/תשתלב בפעילות העמותה בדגש על סיוע בארגון והפעלת קבוצות אקטיביסטים ומתנדבים
ביישובים ,מעורבות בהפעלת הפורומים היהודיים-ערבים וארגון פעילות סביבתית חברתית כגון שכונות ירוקות והמרת
שטחים מזוהמים בשטחים ירוקים

תיאור אופי ההתמחות

עבודת שטח והפעלת קבוצות אקטיביסטים ביישובים

כישורים נדרשים

* מחויבות לערכים הסביבתיים * ידיעת ערבית יתרון (אם כי בהחלט לא הכרח) * כישורים בינאישיים טובים * יכולת
מנהיגות והנעת פעילים
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עמותת
אקואושן

עמותת אקואושן בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ,מובילה ומפעילה יוזמה הנקראת" :הרשת הארצית של מתנדבי חירום
ים" .מטרת יוזמה זו הנה להגביר את רמת המוכנות של רשויות וקהילות מקומיות בטיפול באירועי זיהום ים וחוף בשמן
(נפט ונגזרותיו) .הרשת הארצית של מתנדבי חירום ים המוקמת כיום בקרב רשויות החוף ,כוללת בכל רשות ורשות,
קבוצת איכות של מתנדבים המהווים כוח עזר מהותי במקרה של אירוע זיהום ימי וחופי בשמן ,בכל קנה מידה .מתנדבים
אלו הנם 'מכפלת כוח' לגורמים ברשות האחראיים והמעורבים בתגובה לאירוע .מתנדבי חירום ים עוברים הכשרות
מקצועיות מטעם היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה וכן פעילויות העשרה בתחומים
שקשורים להכרת הסביבה הימית והחופית בשיתוף עם אנשי הים התיכון .בנוסף משתתפים המתנדבים בתרגילים
מקומיים וארציים.

הגדרת תפקיד ההתמחות
רכז/ת צוות חירום ים

תיאור אופי ההתמחות

אופי ההתמחות דינאמי ויכלול סיוע לרכזי צוות חירום ים בלוגיסטיקה ואדמיניסטרציה של פעילויות המתנדבים ,סיוע
והשתתפות בשטח בפעילויות ובתרגילים ,סיוע והשתתפות בפגישות למטרות קידום שיתופי פעולה עם בעלי עניין
(רשויות ,ארגוני סביבה ,משרדי ממשלה וכד') ,סיוע בהכנת סקרי ספרות והכנת מערכי לימוד ,סיוע בנושאי מדיה
ודוברות ועוד.
ניתן לשלב בחלק מהזמן עבודה מהבית אך לעיתים קרובות תידרש ניידות לצורך הגעה לפעילויות או למשרדי
העמותה.

כישורים נדרשים

* כישורי מחשב בסיסיים ,כל ידע טכנולוגי מעבר לכך מבורך * ניידות לצורך הגעה לפעילויות *.כישורים אישיים – יכולת
עבודה בצוות ובתנאים משתנים * יתרון לרקע בביולוגיה ימית ועבודה עם קהל/מתנדבים אך לא הכרחי * חשיבה מחוץ
לקופסא ויצירתיות ,אהבת הטבע והים.
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קרן
ירושלים
ירוקה

קרן ירושלים ירוקה הקימה ומרכזת את שדולת ירושלים בת קיימא ,בה שותפים עשרות ארגונים ,מנהלים קהילתיים,
ארגונים ארציים ומקומיים ,ועדי פעולה ,גופי חינוך ועוד אשר פועלים יחד במטרה להפוך את ירושלים לעיר נקייה ,בריאה
וירוקה יותר .השדולה פועלת בתחומים רבים ,בהתאם לצרכים העולים מהשטח ,כמו קידום נושא הקומפוסט והטיפול
בפסולת בעיר ,תוכנית עירונית להיערכות למשבר האקלים ,מאבקים משותפים נגד תוכניות בנייה ופגיעה באתרי טבע
עירוני ובעצים בעיר ועוד .השדולה מקיימת פגישות אחת לחודש אשר פתוחות לכל חבריה ,ובהן אנו מתכננים את המשך
הפעילות .בנוסף אנו מקיימים פגישות קבועות עם מהנדס העיר בנושאים מגוונים ,מקיימים פעילות ציבורית להעלאת
הנושאים לסדר היום כמו הפקת מחאות ,כנסים ואירועים משותפים.

הגדרת תפקיד ההתמחות

ריכוז הגנת האילנות בעיר – עבודה יחד עם קרן ירושלים ירוקה ועם פעילים מתוך שדולת ירושלים בת קיימא לקידום
הגנת העצים בעיר.

תיאור אופי ההתמחות

ישנה עבודה רבה ומגוונת מאוד בתחום ,בהתאם לנטיות ,תחומי העניין ויכולות של המתמחה .פרט לבסיס שדורש
למידה על נושא העצים בעיר – הגנה ואיומים עליהם על מנת להכיר ולפעול בהתאם ,העבודה יכולה לכלול :מעקב
אחר הוצאת רישיונות כריתה וסיוע לכתיבת התנגדויות ,הצטרפות לקבוצת "שומרים על העצים בירושלים" וסיוע
לקבוצה ,הפקת מפגשי הדרכה והכשרה ואף כנס לפעילים ולקהל הרחב בנושא הגנה על העצים ,ארגון מחאות
ציבוריות נגד תוכניות כריתה ועוד .ישנה גם אפשרות לעבודה מעשית.
* יש עדיפות לאפשרות לעבוד מספר שעות בימי שלישי בבוקר ,שהוא יום העבודה המשותף של הצוות שלנו .פרט
לכך העבודה תיעשה לאורך השבוע בהתאם לצורך.
ההתמחות שכתבנו לעיל הוא נושא אחד מבין רבין שאנו רוצים לקדם ולעסוק בו בשנה הקרובה .בנוסף יש אפשרויות
אחרות להתמחויות איתנו ,כאלו שהן יותר עבודה  hands onאו פרויקטים ומשימות אחרות יחד עם שדולת ירושלים
בת קיימא או בתחומים אחרים של קרן ירושלים ירוקה ,בהתאם לתחומי עניין ויכולות של המתמחים.

כישורים נדרשים

בהתאם למגוון אפשרויות העשייה בהתמחות כך גם יש מגוון כישורים שיסייעו לאפיקי העשייה השונים * :סדר וארגון,
שליטה במדיה חברתי * יצירתיות * ראש גדול * יכולות הובלה ועמידה מול קהל * יכולת עבודה עצמאית אך גם בצוות
* אהבה ותשוקה לנושא העצים בעיר * יכולות בין-אישיות טובות * יישומי מחשב בסיסיים – שליטה בתוכנות .office

 | 60תוכנית מתמחי פורטר

שבועת
האדמה

פרופיל האגף/המחלקה בה תתבצע ההתמחות  -אודות ותחומי פעילות עיקריים:
שבועת האדמה הוקמה בשנת  2007בבאר שבע במטרה לקדם חקלאות עירונית בת-קיימא וקהילתיות במרחב
העירוני על ידי הקמת מרחבים חקלאיים-אקולוגיים-קהילתיים .מרכז הפעילות של העמותה הינו החווה העירונית 'בארי'
בעיר העתיקה ,בה אנו מגדלים ירקות בשיטות טבעיות .החווה מהווה מרחב קהילתי המעודד מפגשים אנושיים ויוזמה
של תושבי העיר ובנוסף מרכז ידע המלמד אודות חקלאות עירונית ואורך חיים מקיים בעיר .בחווה מתקיימים קורסים
מקצועיים ,ימי עבודה חקלאיים קהילתיים ,חוגים ,אירועים קהילתיים ,סיורים וסדנאות ,ועוד .בנוסף ,אנו מקימים גינות מאכל
במרחבים נוספים ,ומשתפים פעולה עם פנימיות לנוער בסיכון ,בתי ספר ,בית החולים סורוקה ,גינות קיהלתיות ועוד.

1

הגדרת תפקיד ההתמחות

אחראי.ת אתר ותוכן :כחלק מפעילות העמותה ברצוננו להפיץ ידע נגיש וקריא העוסק בנושאים אותם אנו מקדמים.
ההתמחות תכלול כתיבת תכנים מקצועיים בנושאים הקשורים לחקלאות עירונית ,בשיטתPermaculture Bio
 .Intensiveכתיבת התוכן תהיה לניוזלטר ,האתר והרשתות החברתיות של העמותה ותתרום להתפתחות הארגון
והנגשת הידע לקהלים רחבים .בנוסף ,אחריות על תפעול שוטף של האתר החדש שאנו משיקים בחודשים הקרובים.

תיאור אופי ההתמחות

מרבית העבודה תתבצע מהבית ,ניתן ואף רצוי להגיע לבאר שבע לפגישות העבודה השבועיות של צוות המטה
של העמותה .העבודה תהיה כחלק מצוות הדיגיטל של העמותה ,אותה מנהלת רכזת השיווק שלנו .הצוות מורכב
ממלגאים ומלגאיות – אחראי.ת רשתות חברתיות ,צלמי סטילס ווידאו.

כישורים נדרשים

 יכולת התבטאות גבוהה בכתב וניסיון בכתיבת תוכן. יכולת לעבודה עצמאית ,עמידה בזמנים ,יוזמה. יצירתיות ותשוקה. גישה לעבודה עם  ,WIXהפלטפורמה של האתר שלנו. -ידע בתחום החקלאות ובפרט ניסיון בפרמקלצ'ר וגישות דומות :יתרון גדול.

2

הגדרת תפקיד ההתמחות

ריכוז תחום אירועים בחווה העירונית 'בארי' של שבועת האדמה :ריכוז תחוום האירועים הקהילתיים-סביבתיים של
העמותה ,הכוללת אירוע גדול אחת לחודשיים בנושאים מגוונים (הצלת מזון ,מזון עונתי ,ליקוט ,וכו') ואירועי שגרה
המתקיימת כחלק מ'שלישי חוו(י)ה' ,מפגשים קבועים בימי שלישי אחרי הצהריים אחת לשבועיים ,הכוללים תכנים
סביבתיים אותם מעלים חברי קהילת החווה.

תיאור אופי ההתמחות

התפקיד כולל עבודה בשטח של נוכחות בכל האירועים וכן עבודה מהבית של תכנון ,הפקה ,יצירת שת"פים ,קשר עם
מלגאים וחברי קהילה .מגורים בבאר שבע או הסביבה :חובה

כישורים נדרשים לשני התפקידים

דרישות התפקיד * :ניסיון בהפקת אירועים * כישורי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות * ראש גדול * יוזמה * יכולת
עבודה עצמאית * יכולת ניהול צוות מלגאים וחברי קהילה.
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תושבי הרצליה
למען תכנון ראוי
לאיכות חיים
וסביבה

זיהומי אוויר מגורמים שונים והשפעתם על הבריאותם ועל איכות חיי התושבים ,השלכות זיהום האוויר על זיהומי הקרקע
וזיהומי מי תהום

הגדרת תפקיד ההתמחות

זיהומי אוויר וריח הנוצרים מגורמים שונים והשלכותיהם על בריאותם ואיכות חייהם של תושבי שכונת גליל ים החדשה
בהרצליה :בהווה ,בעתיד הקרוב והרחוק .והשלכות זיהומי האוויר השונים על זיהומי הקרקע וזיהום מי תהום.
המתמחה יבצע את עבודת השטח ,ידווח על עבירות במידה ויש ,יתעד את הביקורים ולבסוף יפיק דו"ח מסכם .מדובר
בעבודת שטח בשילוב עבודה מנהלית עוקבת לתיעוד אירוע.
ההתמחות תעסוק בטיפול בזיהומי האוויר השונים והשלכותיהם על בריאות התושבים ,המתמחה יהיה אחראי על
מכלול הנתונים אודות המפגע :בדיקת זיהום האוויר והשלכותיו ,ובחירת אסטרטגית הטיפול :הגשת
תלונות לרשויות האכיפה השונות ,הגשת תובענות ומעקב ובקרה אודות ההתקדמות בטיפול במפגע וכד'
תיאור אופי ההתמחות – בדיקת זיהומי האוויר ובדיקת הריחות שמהם סובלים תושבי שכונת גליל ים הרצליה.
סוגי זיהומים האוויר שמהם סובלים תושבי שכונת גליל ים החדשה שבהרצליה הם:
זיהום אוויר המגיע ממט"ש הרצליה )המכון לטיהור שפכים(
זיהום אוויר מהמפעל למחזור פסולת בניין של "בני וצביקה"
זיהום אוויר ממפעל הבטון הנמצא בשטח המפעל של "בני וצביקה"
זיהום אוויר מריסוסים חקלאיים המבוצעים בשטחים החקלאיים של קיבוץ גליל ים
זיהום אוויר מלולי תרנגולים הנמצאים בקיבוץ גליל ים
זיהום אוויר ממכוניות מכביש החוף (כביש  )2ומכביש איילון (כביש )20

תיאור אופי ההתמחות

ביצוע סיורים ב :מט"ש הרצליה ,מפעל של "בני וצביקה" ומפעל הבטון ,במחסני הריסוס בקיבוץ גליל ים,
בלולי התרנגולים בקיבוץ גליל ים ,בשטחים החקלאים של קיבוץ גליל ים.
ביצוע בדיקות זיהום אוויר מגורמים שונם שפורטו לעיל.
ביצוע סקר מול תושבי שכונת גליל ים הרצליה באיזורים שונים בשכונה בהיבטי זיהום אוויר השונים :ריח ,אבק.

כישורים נדרשים

* עבודת המחשב תתקיים מביתו של המתמחה
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Future
Mobility IL

 Future Mobility ILהינה חברה לתועלת הציבור(חל"צ) השמה לה למטרה להפוך את ישראל למובילה עולמית בהטמעת
ויישום ( Maas (Mobility as a Serviceוביצירת מגוון אפשרויות ניידות יעילות ומקיימות בסביבה פתוחה לשינויים
טכנולוגיים .פוטנציאל התועלת לחברה ולמדינה במישור הכלכלי ,החברתי והסביבתי הינו עצום בכל קנה מידה – צמצום
גודש התנועה ,הפחתת זיהום האוויר וגידול בפריון העבודה .הארגון מהווה פלטפורמה רחבה המאגדת את כל מחזיקי
העניין הרלבנטיים בתחום (הציבור ,עמותות בתחום ,מוסדות מחקר ואקדמיה ,חברות טכנולוגיה ,חברות תשתית,
מפעילים ,יבואנים ,משקיעים ועוד) .הארגון מאפשר בחינה מקיפה והטמעה של מגוון אפשרויות לקידום התחבורה
החכמה בישראל באמצעות טכנולוגיות ותשתיות הניתנות ליישום במדינת ישראל ,לתועלת הציבור.
עוד על החברה אפשר למצוא באתרhttps://www.futuremobilityil.com :

הגדרת תפקיד ההתמחות

מוביל.ת מדיניות תחבורה מקיימת:
כתיבת ניירות עמדה וניירות מדיניות בתחום התחבורה בדגש על אמצעים מתקדמים להפחתת זיהום האוויר
מתחבורה והצגתם בפורומים מקצועיים של הארגון ,ביצוע עבודות השוואתיות בינלאומיות ,איסוף נתונים בתחום
התחבורה ,ניתוחם והצגתם באופן שיוביל לקבלת החלטות מבוססת נתונים ,קשר עם חברות וגופים בתחום ,ניהול
קשרי ממשל הנוגעים לתחום ,הכנת חומרים לפרסום במדיה וברשתות חברתיות לטובת העלאת מודעות לנושא.

תיאור אופי ההתמחות

מיומנויות נרכשות  :ניתוח נתונים ולמידה עצמאית וביקורתית ,עבודה בממשקים רבים ,היכרות המגזר הציבורי והפרטי,
עבודה בשת"פ עם ארגונים אזרחיים אחרים ,עבודת צוות ועבודה עצמאית ,למידה על הנעשה בעולם ,מיומנויות של
ביצוע פרויקטים וניהול זמן ,יכולת כתיבה מקצועית .סביבת העבודה :כיום העבודה היא ברובה מהבית ,אך הכוונה היא
כי ההתמחות תהיה בחלקה גם מהמשרד (תל-אביב) .הנושא ייבחן באופן פרטני לאור ההתמודדות עם נגיף הקורונה
וצרכים פרטניים של המתמחה .אנו עובדים  5ימים בשבוע בשעות העבודה הרגילות .העובדים והמתמחים לוקחים
חלק בימי עיון והשתלמויות רבות המתקיימות בתחום .הכשרות צוות – מתקיימות אחת לתקופה.

כישורים נדרשים

זיקה לתחום התחבורה  -יתרון
יכולת ניסוח והתבטאות ברמה גבוהה
יכולת העמקה בתוכן מקצועי ,קריאת מאמרים וסיכומם ועוד
שליט ב- power point-ו excel
יחסי אנוש מעולים ויכולות עבודה עצמאית
אנגלית ברמה גבוהה – דיבור ,כתיבה וקריאה
ראש גדול ויוזם
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The
Natural
Step

 TNSישראל הוא ארגון ללא כוונת רווח ,הפועל משנת  2012לקדם תפיסה אסטרטגית לקיימות בישראל מתוך גישה של
איכות וחדשנות.
אנו פועלים בארבעה ערוצים מרכזיים:
 .1שיתופי 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  2019יזם ומרכז הארגון את את יום המודעות הלאומי לצמצום בזבוז מזון,
אשר זכה להצלחה עצומה – השתתפות של למעלה מ 130ארגונים 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.
 .2בניית יכולות והכשרות – אנו מפתחים ומעבירים קורסים להנהלות או סדנאות אינטנסיביות להצגת גישת הקיימות של
רשת  TNSהעולמית והטמעת גישה רוחבית לקיימות בארגונים .תוכנית שקמה – שינוי קיימות למקבלי החלטות – היא
תוכנית הדגל שלנו ,המיועדת למקבלי החלטות בכירים ומעצבי דעת קהל מכל המגזרים בחברה הישראלית.
 .3פרויקטים 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 וערד.
 .4ליווי ארגונים בהטמעת קיימות – תהליכים המלווים הנהלות בארגונים להטמעת תרבות קיימות ,לרבות פיתוח חזון,
הטמעה בתוכניות עבודה וליווי ביישום.
עוד אודותינוwww.thenaturalstep.co.il/abouttnsil :

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.

תיאור אופי ההתמחות

 .1הובלת יום צמבו"ז  - 2022תכנון פעילויות לקראת יום המודעות הלאומי כולל:
 יצירת שותפויות עם ארגונים עסקיים ,ציבוריים ועמותות ,רתימת משפיענים ,תכנון מסרים לקמפיינים ,פעילויותיצירתיות ועוד
 יצירת קיט חומרים ,מיתוג ,עמוד נחיתה ,קמפיין ברשתות החברתיות משימות קריאטיביות של רעיונאות עזרה בהפקה איסוף חומרים רלוונטיים מהעולם משימות מחקר רשת ,כגון :סקירות פתרונות קיימים מהארץ ומהעולם ,ניתוח מחקרי מדיניות ,ביצוע תצפיות ,ראיונותחשוב לציין שמאז מרץ  2020העבודה אינה במשרד כי אם בבית.
יש תקשורת קבועה בין נשות הצוות באמצעות טלפון וזום ,אך פגישות פיזיות צוותיות כמעט ואינן מתקיימות.
המעטפת והליווי המקצועי ניתנים באופן שוטף ,ולכן יש חשיבות למתמחה שיודע/ת ויכול/ה לעבוד מהבית.
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 כתיבת ניירות מידע ו/או עמדה כתיבה ועריכה של חומרים שונים המלווים את המעבדה כולל מקרה חקר מסכם ומסמך המלצות .2ריכוז 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

כישורים נדרשים

כישורי חובה:
* 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 ותמצותו * 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 * ניסיון בהדרכה – הכנת מערכים ו/או העברה של תכנים * היכרות עם תחום המזון בישראל  /בעולם
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אלפא
פרויקטים
ירוקים בע"מ

אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ מובילים בתחום הייעוץ לבנייה ירוקה והסמכה לתקנים של בנייה ירוקה כולל LEED, WELL,
 ,5281ועוד .פרויקטים בולטים שעבדנו עליהם כוללים את מגדל שרונה ,תוה"א ,אמות אטריום ,מעונות ברושים ועוד .בנוסף
עובדת החברה על פרויקטים בכ 7-מדינות באירופה ואפריקה.

הגדרת תפקיד ההתמחות

מחקר בהשפעות בניה ירוקה לאחר אכלוס

תיאור אופי ההתמחות

תחום ה"בניה ירוקה" הינו תחום חדש בישראל ואין לגביו מספיק מידע ממבנים לאחר אכלוס .המידע החסר כולל מידע
בתחום השפעות על אנשים לאחר אכלוס ,וסקרי שביעות רצון .ההתמחות תתעסק במחקר על פרויקטים שקבלו
הסמכה לפי תקנים לבניה ירוקה ( ,LEED, WELLוכו') ואת ההשפעות על משתמשי הבניין

כישורים נדרשים

עברית ברמת שפת אם ,אנגלית ברמה גבוהה?Ðu1504סיון עם תוכנות אופיס (וורד ,אקסל וכו')?Ðu1497תרון :נסיון
בתוכנות בנייה  3Dכגון  RevitוSketchup -

 | 66תוכנית מתמחי פורטר

אסם
נסטלה

אסם נסטלה תאגיד מזון הגדול בעולם ,חברה גלובלית בינ"ל .בישראל  7מפעלי יצור פרוסים ברחבי הארץ.
אסם בית של מותגים  ,מחזיקה בכמה ממותגי העל בתחום המזון  :במבה ,מטרנה ,טבעול ,פיטנס ועוד
חולשת על תחומי מזון מגוונים  :חטיפים ,מאפה ,מזון מוכן ,מזון מצונן ,מזון תינוקות ועוד

הגדרת תפקיד ההתמחות

תומך בפרוייקט חקלאות מקיימת

תיאור אופי ההתמחות

למידה והכרות תחום חקלאות מקיימת ,פנייה לספקים/חקלאים ,הכנת שאלונים מתאימים ,יצירת מאגר נתונים ,ניתוח
ומיפוי השאלונים ,גזירת פעולות מתקנות.

כישורים נדרשים

מחוברות ומחויבות לתחום הקיימות  ,ידע באגרונומיה  /חקלאות  -יתרון  ,יכולת אנליטית גבוהה ,שליטה מלאה
באנגלית  :קריאה  /כתיבה ,עבודת צוות
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נגה – חברת
ניהול מערכת
החשמל

נגה  -חברת ניהול מערכת החשמל ,הינה חברה ממשלתית חדשה ועצמאית אשר הוקמה עם הרפורמה במשק החשמל.
לפרטים ניתן להכנס לאתר האינטרנט בכתובת https://www.noga-iso.co.il
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 .בניית תוכנית עבודה מפורטת לשנת  .2022וקידום ביצוע
התוכנית.
המשרדים הראשיים בחיפה .נדרשת ניידות .חלק מהעבודה יכול להתבצע מרחוק בתיאום מראש.

כישורים נדרשים

* רקע 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
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קבוצת
אדמה

קבוצת אדמה (מכתשים-אגן לשעבר) עוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק חומרים להגנת הצומח כמו גם כימיקלים לתעשיות
שונות .החברה אשר התחילה את פעילותה לפני קום המדינה על ידי כימאים צעירים בוגרי האוניברסיטה העברית,
פועלת כיום בישראל בשלושה אתרים בנאות חובב ,אשדוד ובבאר שבע .היא מהווה מקור תעסוקה לכ 1500-עובדים
ביניהם כימאים ,מהנדסים ,טכנאים ואגרונומים .תוצריה מיוצאים לכ 120-מדינות ברחבי העולם .החברה עוסקת בייצור
עשרות חומרים כימיים פעילים ,המעובדים למאות תכשירים זמינים לשימוש חקלאי .המפעל מייצר בעיקר תכשירים
גנריים ,ושוקד על השקת מוצרים חדשים בקצב מואץ ובהתמדה ,בארץ ובעולם.

הגדרת תפקיד ההתמחות

אחראי על הטמעת פרויקט "סימביוזה תעשייתית" של משרד הכלכלה ,בחברת אדמה .מטרת הפרויקט ,העוסק
בכלכלה מעגלית ,היא הפיכת פסולת לחומר גלם.

תיאור אופי ההתמחות

איסוף מידע על הפסולות בחברת אדמה .אפיון וסיווג הפסולות בהתאם לחוק הישראלי .הגשת המידע למרכזי
הפרויקט במשרד הכלכלה .שיתוף פעולה לחיפוש פתרונות מחזור והשבה בחברה ומחוצה לה .בחינה וניתוח
אלטרנטיבות .כתיבת דו"ח מסכם.

כישורים נדרשים

* אנגלית -חובה * מחשב – אופיס * כישורים אישיים * רקע בכימיה * הכרת מבנה הרגולציה הסביבתית * תקשורת בין
אישית מפותחת * נכונות לעבודה במפעל כימי
העבודה במשרדי חברת אדמה בקרית שדה התעופה ,בשילוב סיורים במפעלי החברה באשדוד ,באר שבע ונאות
חובב .קיימת גמישות לעבודה מהבית
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סוטוק

חברת סוטוק  -הנדסה סביבתית עוסקת בייעוץ ,תכנון וניהול פרוייקטים סביבתיים .החברה מובילה את תחום הכלכלה
המעגלית בתעשייה בארץ .סוטוק מאפשרת ללקוחותיה להפוך אתגרים סביבתיים שעולים הון לרווח ,ע"י שימוש
בטכנולוגיות חדשניות ועבודה עם חברות התכנון ,ייעוץ וטיפול בפסולת הגדולות בעולם .סוטוק
בעלת ניסיון מעשי בתחומי ייעוץ סביבתי ,טיפול בשפכים תעשייתיים ,ייצוא פסולת וניהול פרויקטים.החברה נותנת
מעטפת כוללת לכלל האישורים הסביבתיים הנדרשים למפעל יחד עם פתרונות טכנולוגיים וספקי קצה במטרה להפחית
עלויות עבור הלקוח בתחומי השפכים ,הפסולת ,המים והאנרגיה.

הגדרת תפקיד ההתמחות

שיווק דיגיטלי (רשתות חברתיות ובלוג) והשתלבות בפרויקטים רגולטורים

תיאור אופי ההתמחות

סוטוק היא חברה המקדמת סביבה ,קהילה וכלכלה .אם יש בך רצון להשפיע על העולם סביבך ,ולחבר בין הגשמה
אישית לשליחות  -מקומך איתנו * .עובדי סוטוק הנדסה סביבתית עובדים בשעות שנוחות להם ,מהמקום שנוח להם

אופי המשרה:

 השתלבות בפרויקטים השונים של החברה קידום ובניה של מיזמים/קמפיינים שיווקיים ניהול ניומדיה – פייסבוק ,לינקדין ,אינסטגרם ,יוטיוב וכו' ניהול בלוג עדכון אתר אינטרנט ותכניו  -כולל ניהול וקידום פורום סביבתי קהילתי כתיבת תכנים שיווקיים (ניוזלטר ,אתרים ועוד) -שיתופי פעולה עם יוזמות וארגונים סביבתיים

כישורים נדרשים

* ניסיון והיכרות עם רשתות חברתיות * יכולת התנסחות טובה בעל פה ובכתב בעברית – חובה ,שפות נוספות  -יתרון
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ראדגרין

ראדגרין הינה חברת הזנק ישראלית המפתחת ומייצרת בישראל מערכות לניטור וניתוח סביבה בתוך מבנים ומחוצה להם
במרחב העירוני .פעילותה של ראדגרין מייצרת מרחב בריא ובטוח יותר לאנשים בבניינים מסחריים )משרדים ,מלונות,
קמעונאות ,חינוך( ,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

הגדרת תפקיד ההתמחות

אנליסט.ית סביבה ומבנים בריאים

תיאור אופי ההתמחות

ניתוח מידע מפרמטרים סביבתיים מרובים בכלי תוכנה
שימוש במחקרים שפורסמו בתחום הבנייה הירוק ה ,תקני בנייה בריאה וירוקה ,איכות אויר הפנים ועו ד
למידה ושימוש במודלים של פיזור מזהמים ומטאורולוגיה
כתיבת Case studies
ממשקים עם לקוחות בחו"ל ובישראל ,עם צוות הפיתוח ,ועם צוות המכירו ת.
בניינים מסחריים אחראיים על  11%מפליטות הפחמן בערים בעוד שבתוך בניינים איכות האויר גרועה פי  3-5מאשר
בחוץ.
המוצר נחוץ כעת ביותר בשוק הנדל"ן המסחרי לצורך התאוששות וחזרה לשגרת עבודה וזקוק לפתרונות שיאפשרו
לחברות להחזיר עובדים ולקוחות לשגרה בבנינים בריאים ,מנוטרים ומתאימים לסטנדרטים החדשים של שקיפות
המידע הסביבתי והגברת המודעות .המערכות מותקנות כיום בחברות ובעיריות בישראל ו בחו"ל.
עבודה מרתקת בחברה טכנולוגית צומחת ,אפשרות להשתלבות בחברה בעתיד.
לחברה משרד מושקע במרחב העבודה סיטי זון ,בפארק ההיי טק עתידים בצפון תל אביב

כישורים נדרשים

*יכולת למידה עצמית * אנגלית ברמה גבוהה מאוד :כתיבה ושיחה * תקשורת בינאישית מעולה * משמעת עצמית *
סקרנות * הנעה פנימית ויכולת עבודה עצמאית * עדיפות להיכרות עם מסדי נתונים ,היכרות טובה עם מערכות מידע
ושליטה באקסל
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שטראוס

Strauss Group is an international food and beverage company whose home base is in Israel. Since
1933, Strauss has worked to improve people’s lives, all over the world. Today, Strauss is among the
largest public companies listed on the Tel Aviv Stock Exchange, with over 8.3 billion shekels in global
annual revenue according to non-GAAP financial measures. Strauss employs approximately 16,550
people worldwide, is active in more than 20 countries, and operates 25 manufacturing sites. Strauss is
committed to its sustainability program in relation to consumers, the community, employees, suppliers
and the environment

הגדרת תפקיד ההתמחות – הגדרת תפקיד

The Sustainability Intern role will regularly interact with management and executive levels on
strategy, planning, and operational execution with other team members of the Global Sustainability
Team. The Sustainability Intern will be in the unique position to gain advanced insights on a
breadth of environmental, social and governance topics by working closely with an internal ESG
working group, including investor relations, marketing, legal, human resources, environmental
health & safety, supply chain, engineering and others.

תיאור אופי ההתמחות

:Responsibilities
• Assist with improving and streamlining data collection for corporate sustainability reporting
process
• Provide project management support, including preparing biweekly updates, and coordinating
with relevant stakeholders
• Draft internal and external corporate communication on ESG projects and processes
• Support project development in energy, water, and waste reduction programs.
• Become familiar with and utilize knowledge of the GRI reporting standard to support the
publication of Strauss sustainability report

כישורים נדרשים

 מחקר ואיסוף מידע * אנגלית ועברית ברמה גבוהה * יכולת ניהול עצמי,* כתיבת תוכנת
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