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הפקולטה למדעי החברה

  

מדיניות שיבוץ מתמחים - לימודי תרבות 

תכנית המתמחים 

תכנית המתמחים של הפקולטה למדעי החברה הקימה ומתפעלת מערך אקדמי ואדמיניסטרטיבי שמטרתו 

לאפשר לסטודנטים להתמחות בארגונים ומשרדים בתחום בו הם לומדים. התכנית מקפידה לייצר את התנאים 

המתאימים לחוויה חיובית ומלמדת עבור המתמחים באמצעות הגדרת איש קשר חונך במקום ההתמחות, דרישה 

להגדרת תפקיד של המתמחה וליוו המתמחה לאורך השנה האקדמית.  

התכנית מכירה באופי הייחודי של החוגים השונים ושל תכניות המוסמך הפרטיקולריות המשתתפים בתכנית. 

לפיכך התכנית עושה מאמצים להתאים את המסגרת הקבועה לצרכי הקורסים. 

התכנית ללימודי תרבות הינה תכנית ייחודית ביחס לחוגים האחרים הלוקחים חלק בתכנית המתמחים הן 

מבחינת חתך המתמחים הפוטנציאליים והן מבחינת הארגונים הקולטים. לפיכך, נדרשת לתכנית זו מדיניות 

שיבוץ מעט שונה ההולמת את התכנית מצד אחד, ואת דרישות הפקולטה מצד שני, וזו תכלית מסמך זה. 

התכנית ללימודי תרבות (1)

ההתמחות במסגרת התכנית ללימודי תרבות מקנה הזדמנות להעמיד את המיומנויות הנרכשות לאורך א.

התואר במבחן של עשייה ופרקטיקות יישומיות בהקשרים שונים של תעשיות התרבות בארץ. באמצעות 

ההתמחות, המתמחים מקבלים את האפשרות לכונן דיאלוג משמעותי בין השיח האקדמי הנרכש לבין הממד 

היישומי, הפרקטי, והמחקרי-ביקורתי הרלוונטי בתעשיות התרבות בישראל, במגוון של מוסדות חברתיים 

ותרבותיים.  

ההתמחות מטעם התכנית ללימודי תרבות, מציעה מפגש מגשר וביקורתי עם המציאות המורכבת והמאתגרת ב.

של החיים במדינה, ושל החיים בירושלים בפרט.  

(2) מתמחים פוטנציאליים  

התכנית ללימודי תרבות הוקמה כתכנית מוסמך ודוקטורט משותפת של הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה א.

למדעי החברה. התכנית מורכבת מסטודנטים מצטיינים מתחומי לימוד מגוונים: בוגרי/ות הפקולטות מדעי 

החברה ומדעי הרוח באוניברסיטאות ומכללות (שהוכרו על-ידי המוצעה להשכלה גבוהה), בוגרי/ות תארים 

בארכיטקטורה, בוגרי/ות בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ובוגרי/ות שנקר בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב. 

בנוסף, לשונות בין הסטודנטים עצמם, התכנית מהווה גם מוקד משיכה לאנשי מקצוע במוקדי תרבות שונים, 

כמו גם למגוון אמנים ואנשי חינוך המחפשים אתגר אינטלקטואלי ומעוניינים להרחיב את הידע בתחומי 

המחקר והפעילות המקצועית שלהם. קהל יעד זה מחפש גם להכיר ולקיים דיאלוג עם תיאוריות ביקורתיות 

שונות במגוון נושאים הנוגעים לתרבות.  

בשל מעמדם המקצועי, חלק מהסטודנטים בתכנית עובדים במשרות מלאות או חלקיות, ו/או מעורבים ב.

במוסדות תרבות קיימים; כשרבים מעוניינים לחזק את קשריהם עם תעשיות הקולנוע, המו״לות, משרדי 

אדריכלות, פרויקטים חינוכיים, מוזיאונים ומוסדות תרבות נוספים.   
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(3) היקף התמחות 

הקורס האקדמי שמלווה את ההתמחות בתכנית ללימודי תרבות מקנה לסטודנטים 2 נקודות זכות. בהתאם, א.

מוסכם כי היקף השעות אליו יידרשו המתמחים לתפקד במוסד המארח יהיה 4 עד 6 שעות שבועיות. 

על ההתמחות להתפרס לאורך כל השנה האקדמית.  ב.

מקרים חריגים יידרשו לאישור מיוחד של ראשת תכנית המתמחים, ראשת התכנית ללימודי תרבות, הרכז ג.

האקדמי של תכנית המתמחים ורכזת המתמחים של תכנית המתמחים.  

(4) דרישות הפקולטה מארגונים קולטים 

הארגון הקולט נדרש למנות חונך למתמחה, שישמש גם כאיש קשר לרכזת המתמחים.  א.

על הארגון להעביר מסמך בו מוגדרים תפקידי המתמחים לשנת הלימודים.  ב.

כל ארגון שמשתתף בתכנית המתמחים מחויב באישור הוועדה הפקולטטית. ג.

 לוועדה הפקולטטית הסמכות לבקש הבהרות ו/או לפסול מקום התמחות על בסיס הגדרת התפקיד שהעביר ד.

הארגון. 

רכזת המתמחים היא שאחראית על הקשר עם הארגונים הקולטים, והתקשורת היא דרכה. ה.

לאורך השנה תדאג רכזת המתמחים ליצור קשר עם הארגון הקולט לוודא את קליטת המתמחה לטובת ו.

תהליכי הפקת לקחים. בסוף השנה יזומנו נציגי הארגונים לכנס המסכם. 

(5) תהליך שיבוץ  

בפתיחת שנת הלימודים תופץ לסטודנטים חוברת התמחויות הכוללת את הארגונים בהם ניתן להתמחות א.

במהלך השנה האקדמית (להלן: הארגונים המוצעים); החוברת תגובש בשיתוף עם רכזת המתמחים, ותופץ 

על-ידי סגל הקורס. 

בשבועיים הראשוניים לקורס יתקיימו ראיונות לכלל הסטודנטים שהביעו עניין ונרשמו לקורס המתמחים. ב.

את הראיונות יוביל הסגל האקדמי של הקורס, ובסמכותו להחליט אם לערב את רכזת המתמחים ו/או את 

הרכז האקדמי של תכנית המתמחים.  

בראיון יידרש הסטודנט לדרג את מקומות ההתמחות המוצעים.  ג.

במידה והסטודנט מעוניין להתמחות בארגון שאינו מוצע בחוברת (להלן: ארגון חדש), עליו לציין זאת כבר ד.

בראיון, ולהעביר את פרטי ההתקשרות עם הארגון הרלוונטי לסגל הקורס. 

קיימת עדיפות לשבץ את המתמחה בארגונים המוצעים, על מנת למנוע עיכובים מיותרים, ובעיקר כיוון ה.

שלארגונים ניסיון קודם בחניכת מתמחים.   

על רכזת המתמחים ליצור קשר עם הארגונים החדשים, ולאגד את הבקשות לאישור הוועדה.  ו.

הוועדה הפקולטטית תתכנס כשלושה שבועות לאחר פתיחת שנת הלימודים (ולא יאוחר מחודש) לאישור ז.

מקומות ההתמחות החדשים.  
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במידה שיינתן אישור מהוועדה, יוכל המתמחה להתחיל בהתמחות בארגון החדש; במידה שלא יינתן אישור, ח.

יופנה המתמחה לאחד מהארגונים המוצעים שדירג בראיון הפתיחה.  

עדכון המתמחה ייעשה על-ידי הסגל האקדמי של הקורס.  ט.

באם המתמחה לא הצליח להשתלב בארגון החדש עד חודשיים מתחילת הלימודים, הוא יתבקש להשתלב י.

באחד מהארגונים המוצעים. 

(6) פנייה לארגונים חדשים 

באחריות הסגל האקדמי של הקורס להעביר לרכזת המתמחים את פרטי ההתקשרות עם הארגון החדש. א.

הפנייה לארגונים החדשים תעשה על-ידי רכזת המתמחים, ולא על-ידי הסטודנט. ב.

באחריות רכזת המתמחים לעדכן את הארגון ואת סגל הקורס בדבר החלטת הוועדה הפקולטטית.  ג.

המסמך נכתב בשיתוף בין התכנית ללימודי תרבות ותכנית המתמחים 

עודכן לאחרונה: פברואר 2017
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