קול קורא להגשת מועמדות לתפקידי התמחות לשנת 2019
אנו מתכבדים להודיע כי תכנית " - "L1NK20תכנית ההתמחות לסטודנטים עם מוגבלות בכנסת ישראל ,פותחת את
ההרשמה לשנה הלימודים  .2018-2019להלן תיאור התכנית ותנאיה:
מטרות התכנית:
א .לספק לצעירים עם מוגבלות הזדמנות להכיר לעומק ולהשתלב במוקדי קבלת ההחלטות בישראל
ב .חיזוק יכולת המנהיגות של צעירים עם מוגבלות במרחב הציבורי והפוליטי
ג .הקניית כלים וניסיון מקצועי במגוון תפקידים פרלמנטריים כגון דוברות ,ייעוץ פרלמנטרי וייעוץ פוליטי
אודות התכנית :התכנית תתמקד בעשייה חברתית בתוך כותלי כנסת ישראל ותפעל בשני מסלולים:
מסלול א' :התמחות בלשכת חבר/ת כנסת הכוללת סיוע לחברי הכנסת בפעילותם הפרלמנטרית השוטפת ,בהקשר
של אחד או יותר מתפקידי הכנסת .הפעילות בלשכת חבר/ת הכנסת מגוונת ותלויה באופי פעילותו ובאופן עבודת
הלשכה.
מסלול ב' :התמחות בוועדה בכנסת הכוללת סיוע לוועדה בפעילותה השוטפת בהתאם לתקנון הכנסת.




למתמחים תוענק מלגה כוללת על סך  ₪ 10,000בשתי פעימות שוות של  ₪ 5,000כל אחת.
עמידה בהיקף של  8שעות התמחות שבועיות ,וסה"כ  270שעות התמחות שנתיות.
ההתמחות תתקיים במשכן הכנסת בירושלים.

קהל היעד :סטודנטים/יות עם מוגבלות לתואר ראשון/שני
כישורים נדרשים:
 הכרה בסיסית של מערכות השלטון והממשל בישראל ושל עבודת הכנסת
 הכרת מאגרי מידע ויכולת למידה עצמית; סקרנות ומוטיבציה גבוהות
 יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות
 מחויבות גבוהה ויכולת עמידה בזמנים
 בולטות וניסיון במנהיגות ועשיה חברתית
תנאי סף לקבלה לתכנית:
 סטודנט/ית עם מוגבלות לתואר ראשון (משנה שניה ומלאה) או סטודנט/ית לתואר שני
 אישור מטעם ביטוח לאומי על נכות של  20%ומעלה
דרישות תפקיד:
 עמידה בהיקף של  8שעות התמחות שבועיות ,וסה"כ  270שעות התמחות שנתיות
 על המתמחים למלא דו"ח נוכחות חודשי ולהשלים  8שעות בשבוע למשך שנה"ל לפי לו"ז הכנסת
 השתתפות חובה בהכשרה טרם תחילת ההתמחות .ההכשרה תעסוק במבנה הכנסת ,המליאה ,הוועדות ,מרכז
המחקר והמידע של הכנסת ,העבודה הפרלמנטרית ובנושאים רלוונטיים נוספים .יתכן שתידרש השתתפות או
הצגת נושאים במפגש העשרה של מתמחי התכנית
 במידה ומתמחה החסיר/ה שעות התמחות במהלך השבוע ת/ידאג להשלים יום נוסף בשבוע אחר

השלבים בבחירת המתמחים:
שלב א' :שליחת קו"ח לשלומית עופר-פריד  sivan@rudermanfoundation.orgולרשום בנושא :התמחות
בכנסת -לינק 120
שלב ב' :ראיון עם חבר/ת הכנסת או באחת מוועדות הכנסת ,ומותנה באישור מרכז המחקר והמידע של הכנסת,
במעבר תחקיר בטחוני ובחתימה על טופס התחייבות אישי
להגשת מועמדות יש לשלוח קו"ח עד לתאריך 20.09.2018
יש להעביר את המסמכים הבאים
 קורות חיים
 אישור מטעם ביטוח לאומי על נכות של  20%ומעלה
 אישור לימודים מטעם מוסד אקדמי מוכר
בהצלחה!

