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הנדון :קול קורא להצעת תפקידיי התמחות בתחומי סביבה וקיימות במגזר העסקי
שנה"ל תשפ"א 2021-2020
שלום רב,
אנו מזמינים אתכם להשתתף בתוכנית המתמחים של החוג ללימודי הסביבה שבבית הספר לסביבה ולמדעי כדור
הארץ ע"ש פורטר ,הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת ת"א .התוכנית מתקיימת זה למעלה מעשור ,בשיתוף
פורום ה ,15-עיריות וארגונים סביבתיים .השנה ,בשיתוף עם פורום השראה סביבתית ,אנו שמחים להרחיב את
תוכנית ההתמחויות גם למגזר העסקי.
ההתמחות תעסוק במגוון תחומי הסביבה והקיימות ,בדגש על פרויקטים ופעילויות המסייעים לקידום מטרות
הגופים העסקיים בנושאים אלה.
ההתמחות תתקיים במשרדי החברה ככל שיתאפשר במסגרת הנחיות הממשלה בהקשר להתמודדות עם נגיף
הקורונה .היקף ההתמחות במהלך שנה"ל תשפ"א (בין החודשים דצמבר  - 20יולי  2021לא כולל חופשות וחגים)
יהיה  120שעות .נדגיש כי במסגרת התוכנית אין להעסיק את המתמחה יותר מ 7.5-שעות בכל שבוע.
החוג ללימודי הסביבה יספק למתמחים (במסגרת לימודיהם לתואר השני) ידע אקדמי בנושאי סביבה וקיימות
מקומית ,תוך מתן ליווי וייעוץ מקצועי במהלך ההתמחות .רכזת התוכנית מטעם האוניברסיטה ,ליאת ניסנוב,
תסייע מבחינה לוגיסטית בנושאים כגון התקשרות משפטית ,מלגות ,וליווי אדמיניסטרטיבי שוטף לכל אורך
ההתמחות.
הליך בחירת המתמחים ייעשה תוך התאמה בין דרישות הגוף העסקי לדרישות ודרישותיו/כישוריו של המתמחה.
התכנית כוללת שני רכיבים מרכזיים עבור הסטודנטים המתמחים:
•

התמחות בהיקף של  6-7.5שעות בשבוע ,סך היקף ההתמחות לשנה  120שעות.

•

השתתפות ב 2-3-מפגשי העשרה/סיורים ,באחריות החוג ללימודי הסביבה.

הגוף החונך יהיה אחראי לליווי ולהנחיה לכל תקופת ההתמחות ,ולמינוי איש/אשת קשר לתיאום מול הגופים
המפעילים את ההתמחות .ההשתתפות כרוכה בתשלום חד-פעמי לסטודנט על סך ( *₪ 3000מלגת ההתמחות)
והחזר הוצאות בגין נסיעות .לאחר החלטה על שיבוץ המתמחה ,ייחתם חוזה בין החברה לבין האוניברסיטה.
הנכם מוזמנים ומוזמנות להגיש הצעות לתפקידי התמחות אשר יוצגו לסטודנטים/יות המבקשים/ות להשתתף
בתוכנית .כאמור ,החוג יהיה אחראי על שיבוץ המתמחים וזאת בסיוען של דר' שולה גולדן מהחוג ללימודי
הסביבה ובסיועה של גלית קניגסברג מפורום השראה סביבתית.
*למקרה של תשלום שמועבר דרך האוניברסיטה ,התשלום יהיה על סך  3600₪בשל תקורה אוניברסיטאית.
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אודות התפקיד
על התפקיד להיות מקצועי (ולא אדמיניסטרטיבי) במהותו ,עם קשר לתחומי סביבה וקיימות .ניתן להתייעץ על
אופי התפקיד עם גלית/שולה ,החתומות מטה .ניתן להציע תפקידים גם לסטודנטים דוברי האנגלית ושפות אחרות
– לתפקידים אלה ייבחרו סטודנטים זרים הלומדים בבית הספר .כל חברה מוזמנת להציע יותר מתפקיד אחד אך
צפוי שישובץ לכל היותר מתמחה אחד .אנו נעשה מאמצים רבים ליצור התאמות הולמות בין התפקידים לבין
סטודנטים/יות ,אך לא נוכל להבטיח כי כל התפקידים המוצעים יאוישו ,ואין לראות בהזמנה זו הבטחה
להשתתפות בתוכנית.
אופן בחירת החברות והמתמחים:
•

הגשת טופס/י בקשת מתמחה על ידי החברות המעוניינות עד יום ראשון ה.13.9.20-

•

ועדה לבחירת תפקידי ההתמחות תתכנס במהלך ספטמבר ותחליט אילו תפקידים יכנסו למאגר התפקידים
המוצע לסטודנטים .הודעות יימסרו לכל החברות עד .30.9.20

•

כניסה למאגר התפקידים אינה מבטיחה קבלת מתמחה ,אלא מקנה אפשרות להציע תפקיד לסטודנטים.
רשימת התפקידים המאוישים הסופית תיקבע בהתאם להעדפות הסטודנטים.

•

בתחילת חודש אוקטובר  2020תפורסם לתלמידי ביה"ס רשימת הארגונים/העיריות/החברות ומאגר
התפקידים המוצעים.

•

יריד המתמחים יתקיים בתחילת הסמסטר (אמצע חודש אוקטובר) .השתתפותכם ביריד נדרשת ,ועשויה
להגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי לקבלת מתמחה .לאור מגבלות הקורונה ,אנו מקווים שהיריד
יתקיים כמתוכנן ,ועדכון בנוגע למועד המדויק/חלופה מקוונת יישלח בהקדם.

•

פניית הסטודנטים לתפקידים תיעשה באמצעות רכזת התכנית – ליאת ניסנוב.

•

לאחר הגשת המועמדות ,יקבעו פגישות לסטודנטים עם נציגי הארגונים לוודא התאמה .תהליך זה יימשך
עד .15.11.20

• תהליך המיון של הסטודנטים ייעשה על ידי כל ארגון ,תחת פיקוח של צוות התוכנית ,ויסתיים עד סוף
חודש נובמבר  .2020עד לתאריך זה יש להעביר שמות של מתמחים פוטנציאלים לרכזת התוכנית .הסבר
מפורט על התהליך יועבר לחברות שתתקבלנה לתכנית.
 --ייתכנו שינויים קלים במועדים הנקובים מעלה ,אך הם מייצגים מסגרת זמן לתהליך.להגשת בקשה :יש להעביר את טופס הבקשה המצורף לרכזת התכנית ,ליאת ניסנוב ( )liatn@tauex.tau.ac.ilעד
ה .13.9.20-לתפקידים בשפה האנגלית (או בשפה אחרת) ,יש למלא את הגדרת התפקיד בשפה המבוקשת.
נשמח לענות על כל שאלה.
בברכה,
ליאת ניסנוב

שולה גולדן

גלית קניגסברג
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שם מלא

טלפון נייד

טלפון במשרד

כתובת דוא"ל

כתובת משרדי הארגון

פרופיל התמחות
 .1ח.פ:

שנת הקמה:

מספר עובדים:

מגזר :עסקי /ציבורי /שלישי.

 .2פרופיל חברה -אודות ותחומי פעילות עיקריים:

 .3שם ההתמחות – הגדרת תפקיד

 .4תיאור אופי ההתמחות -

 .5כישורים נדרשים (כגון :ידע בשפות\יישומי מחשב\כישורים אישיים וכו')-

 .6איש /אשת הקשר בחברה
ניתן להוסיף הערות ,דגשים ופרטים נוספים שהייתם מעוניינים ליידע אותנו לגבי פרופיל התמחות זה.
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