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התמחות מעשית :עובדים בתחום יחסי ישראל והאיחוד האירופי
Internship course - working in the sphere of EU - Israeli relations
מספר קורס 1031-3978

ד"ר מאיה שיאון-צדקיהו
דוא"ל mayasion@mail.tau.ac.il :טל' נייד052-4705548 :
מטרת הסדנה ,פרקטיקה ותוצרים:
האיחוד האירופי הוא יישות ייחודית ביחסים הבינלאומיים .עבור ישראל האיחוד הוא שותף מרכזי ביותר
לכלכלתה וגורם משפיע על הרגולציה בה ,אם כי נסתר יחסית מהעין עבור ישראלים רבים ,כולל
סטודנטים בתחום .הקורס נועד לגשר בין האקדמיה לבין עולם התעסוקה על ידי יצירת הכרות עם עולם
זה והתנסות בו .מטרת הסדנה היא לחבר בין הידע האקדמי לפרקטיקה המעשית בתחום יחסי ישראל
והאיחוד האירופי .הסדנה מאפשרת התנסות מעשית על פי הרקע הדיסיפלינרי ממנו מגיע/ה הסטודנט/ית,
על בסיס הבנה עיונית של היחסים הפוליטיים ,הכלכליים ,הרגולטוריים והמשפטיים בין ישראל לאיחוד
האירופי ,ורכישת מיומנויות לכניסה לשוק העבודה .ההתמחות תתבצע במחלקות הרלוונטיות במשרדי
וסוכנויות ממשלה ,רשויות מקומיות ,התאחדות התעשיינים ,לשכות סחר ,מכוני מחקר ,עמותות ועוד .כל
סטודנט/ית יקבל פרוייקט התמחות לפי צרכי מקום ההתמחות ובהתאמה לרקע הדיסיפלינרי ולכישוריו/ה.
באמצעות העבודה על הפרוייקט הסטודנט/ית תחשף לעולם העבודה ותרכוש כישורים בו .ההתמחות תהיה
בת  120שעות ותתחיל מדצמבר עד מאי/יוני ( 6שעות ליום בשבוע *  20שבועות).
תוצרים וערך מוסף לסטודנטים/ות :הקורס וההתמחות יאפשרו היכרות עם עולם התעסוקה הרב-תחומי
הקשור באיחוד האירופי בישראל ,יחזקו ויבנו כישורי עבודה וקשרים עם א.נשים בתחום.
רציונל ותכני הסדנה:
ליחסים עם האיחוד האירופי יש חשיבות אסטרטגית עבור ישראל במגוון היבטים .כלכלית ,הוא שותף
הסחר הראשי שלה (כ 40%-מהייצוא וקרוב ל 50%-מהייבוא של ישראל הם עם האיחוד האירופי).
רגולטורית ,זהו גוף המשפיע במישרין ובעקיפין על הרגולציה בישראל .השתתפות בתכנית המחקר
והחדשנות האירופית מהווה את המקור השני אחרי הממשלה לכספי מחקר ,פיתוח וחדשנות בארץ ,ומספר
הולך וגדל של מדינות וחברות אירופיות פותחות בישראל מרכזי מו"פ .הסכם "שמיים פתוחים" עם
האיחוד האירופי שינה את סקטור התיירות היוצאת והנכנסת מ/לישראל .כמו כן ,כיום מרבית הסטודנטים
הישראלים הלומדים בחו"ל עושים זאת במסגרת תכנית "ארסמוס "+של האיחוד האירופי .אם כן ,המשק
הישראלי ומקומות עבודה רבים בו קשורים ומושפעים מהנעשה בשוק המשותף של האיחוד האירופי .עם
זאת ,במישור הפוליטי היחסים מאופיינים בעליות ובירידות .העשור האחרון מאופיין בשפל ובהגברת
הזיקה (לינקג') בין הכלכלי לפוליטי.
הקורס יעסוק בתכנים הבאים" )1( :מסוגלות תעסוקתית" ,כולל סדנת פיתוח קריירה (כתיבת קו"ח והכנה
לראיון עבודה) )2( .מורכבות יחסי ישראל והאיחוד האירופי ,תוך דגש על מצב היחסים הפוליטי העכשווי
אל מול מערכת ההסכמים והקשרים הפונקציונלית-מעשית העניפה והעמוקה שבין ישראל לאיחוד
האירופי .חלק זה יהווה תשתית עיונית להתמחות מעשית באחד הממשקים בין ישראל לאיחוד האירופי.
( )3בחלק השני של הסדנה ,תתקיים סדרת מפגשים עם מומחים ומומחות העובדים על היבטים שונים
ביחסי ישראל והאיחוד ,כגון :שגרירים.ות ודיפלומטים.ות ,עובדי.ות משרדי ממשלה ורשויות מקומיות
העוסקים ביחסי ישראל והאיחוד ,נציגים.ות מהמגזר הפרטי והשלישי ,ועוד .בחלק ממפגשים אלו ננתח
מקרי בוחן ונושאים קונקרטיים ביחסי ישראל והאיחוד )4( .במסגרת ההתמקדות בכלי עבודה וחשיבה
פרקטיים ,הסטודנטים.ות יכתבו נייר מדיניות בנושא הקשור לבעית מדיניות .במהלך הקורס תינתן הדרכה
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בכתיבת נייר שכזה ,שיוצג בסוף שנת הלימודים ויקבל משוב מהקבוצה .בנוסף ,נייר המדיניות יתומצת
לפוסטר דיגיטלי מעוצב ותתקיים תערוכה של הפוסטרים.
סוג קורס והיקף :שיעור 4 ,ש"ס.
פגישות השיעור :ימי חמישי ,שעות  ,16:15-17:45בזום/בכיתה  ,208בנין נפתלי (לו"ז מפורט לגבי
המפגשים ישלח בנפרד .שימו לב – בחלק מהתאריכים לא יתקיים שיעור אלא שיחות אישיות).
שעות הקבלה :בתיאום מראש ,או אחרי השיעור בצמוד ובהמשך לזום/לשיעור.
חובות הסטודנט ושיטת קביעת הציון:
-

קריאת מקורות החובה של הקורס .בחלקה השני של הסדנה המקורות יותאמו ויתואמו לפי נושאי
המפגשים והדוברים.ות בהם ,ולא בהכרח ילקחו מרשימת הקריאה.

-

נוכחות חובה בכל המפגשים ( 100%למעט היעדרויות מוצדקות ומאושרות ,בתיאום מראש).
השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים ובמפגשים תזכה עד  5נקודות בונוס לפי שיקול דעת המרצה.
כתיבת נייר מדיניות

-

פרסום עדכן על יחסי ישראל – האיחוד האירופי 1 .עמוד ,כ 3-4-ידיעות:
 oמטרת העדכן היא למצוא נושאים אקטואליים על או בקשר למקום ההתמחות שלך בהקשר יחסי
ישראל והאיחוד האירופי .מצא/י  3-4נושאים הרלוונטיים למקום ההתמחות שלך שנידונו לאחרונה
(בתקשורת ,מכוני מחקר ,גופי ממשל ,וכד').
 oסכמ/י את הנושא בפיסקה אחת ,כולל הפניה למקורות בגוף הטקסט (הפנו בקישורית לאתר ממנו
נלקחה הידיעה כך) .שימ/י לב אם ישנן גישות שונות בנושא ,וסכמ/י אותן.
 oמטרה נוספת של כתיבת העדכן היא זיהוי סוגיות (בעיות מדיניות) עליהן תוכלו לכתוב נייר
מדיניות .בסיום כל פסקה היפכו את הידיעה לניסוח של בעית מדיניות ציבורית.
 oלגבי ידיעות חדשותיות הפעילו חשיבה ביקורתית/הצלבת מקורות כדי להעריך את מידת האמינות
והדיוק של המקורות .כל סטודנט.ית יגיש עדכן אחד ויעלה אותו לאתר הקורס (מוודל)10% .
מהציון .מועד הגשה :עד .14.1.2021

-

פוסטר :כשלב ביניים בכתיבת נייר המדיניות ,עיקרי הנייר יתומצתו לפוסטר דיגיטלי .תתקיים הצגה
בכנס פוסטרים (בחודש מאי) הגשת הפוסטר היא חלק מתנאי קבלת ציון על נייר המדיניות .הצגת הפוסטר
תאפשר להציג ולדייק את עיקרי נייר המדיניות באופן יצירתי ותמציתי ,ולקבל משוב מהכיתה אודות בעית
המדיניות והחלופות לפתרונה .מועד הגשה :עד  .22.4.2021תתקיים הערכת עמיתים .לאחריה מי
שרוצה לתקן  -הגשת גרסה סופית ב.29.4 -

-

כתיבת נייר מדיניות – בחינת סוגיה מעשית ביחסי ישראל – איחוד אירופי הקשורה למקום ההתמחות
באמצעות כתיבת נייר מדיניות .על הבעיה שתוצג בנייר להיות מאושרת ע"י המרצה .הנחיות ספציפיות
לכתיבת נייר המדיניות ישלחו בנפרד .היקף הנייר 6-7 :עמודי תוכן (מקסימום עד  1600מילים סה"כ,
ללא רשימה ביבליוגרפית) .ניתן לכתוב בזוגות (עד  13עמודי תוכן לזוג ,ומקסימום עד  3000מילים
סה"כ) .הכתיבה תהיה אישית ומקורית ,לפי כללי האוניברסיטה ,ותכלול מראי מקום ורשימה
ביבליוגרפית .כחלק משיטת איסוף המידע לנייר המדיניות ,רצוי במידת האפשר לכלול ראיונות60% .
מהציון .מועד הגשה עד חודש מסיום הסמסטר :עד .18.7.2021

-

התמחות תהווה  30%מהציון על סמך נוכחות מלאה ,הגשת שני דוחות התמחות ( 1-2עמ' ,הראשון ב-
 ,31.1.2021והשני ב )6.5.2021-ועל סמך דיווח הארגונים על השתלבות הסטודנט/ית במקום ההתמחות.
מטלה ותאריך הגשה

פירוט

 %מציון סופי

עדכן

פירוט למעלה

10%

פוסטר

הגשת הפוסטר היא תנאי לקבלת ציון על נייר המדיניות

60%
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נייר מדיניות

 6-7עמודי תוכן

התמחות

על סמך )1( :נוכחות מלאה; ( )2חוות דעת החונכ/ת על 30%
השתלבות הסטודנט/ית ותרומתו/ה; ( )3והגשת 2
דו"חות התמחות של הסטודנט/ית ( 1-2עמ'),
הראשון עד  31.1.21והשני עד 6.5.21

השתתפות פעילה ותורמת

לפי שיקול דעת המרצה

עד  5נק' בונוס

תכנית הקורס וקריאה מומלצת
מטבעה של כל תכנית שהיא כפופה לשינויים ויש לעקוב אחר הודעות הנמסרות בכיתה ,באמצעות
 moodleאו במזכירות המחלקה .התכנית להלן מפרטת את המקורות הנדרשים לקריאה לפני כל שיעור,
וכן המלצות קריאה למקורות נוספים בכל אחד מנושאי הקורס.
כאמור ,תכנית המפגשים תפורסם בנפרד .יש לעקוב אחר הודעות ב moodle-ובתיבת הדוא"ל שלכם
באוניברסיטה.
 ]22.10.20[ .1מפגש ראשון – מבוא לקורס ולהתמחות
זהו קורס ייחודי שהדגש בו הוא על החיבור בין האקדמיה לבין עולם העבודה ושיפור ה"מסוגלות
התעסוקתית" שלך .לכן במפגש הראשון אתמקד בהיכרות איתך ,בהסבר דרישות הקורס וההתמחות,
בסקירת אפשרויות ההתמחות ,בשיח על מה נדרש ממך כסטודנט.ית בקורס ובהתמחות .נעבור על השלב
הראשון של בחירה במקום התמחות ,יצירת קשר עם החונכ.ת ,שליחת קו"ח ,קביעת פגישה ,הכנות
לראיון ההתמחות וכיוצ"ב.
חוברת מקומות ההתמחות תשלח אליך בדוא"ל .מילוי טופס העדפות ראשוני.
[ ]29.10.20שיחות אישיות
" ]5.1.1.20[ .2מסוגלות תעסוקתית" :על משולש (אי) הקשר שבין האקדמיה לעולם התעסוקה -
מקומות תעסוקה ,מוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים/ות
Chiara Succi & Magali Canovi (2019), "Soft skills to enhance graduate employability:
comparing students and employers’ perceptions," Studies in Higher Education, (12
p.).
 שאלות לקריאה פעילה של המאמר :מה המחשבות והתובנות שעלו לך בזמן קריאת המאמר? האם את.המסכימ.ה למסקנות המאמר? (העלו תשובות לפורום הקורס).
 האוניברסיטה העברית" ,מחקר חדש :הרחבת ההשכלה חשובה לסטודנטים חדשים לא פחות מרכישתמקצוע 19 ",ינואר .2021
 קורס "קמפוס  – "ILקורס כישורי עבודה רלוונטיים בעולם העבודה המשתנה און-ליין בקישורית(הערכת זמן 3 :שעות .מהנסיון שלי ,לוקח פחות זמן) .בסופו תקבלו מפת כישורים רכים וטיפים כיצד לשפר
אותם – תוכלו להכין תכנית עבודה אישית.
"בוחן"/סקר עצמי :מהם הכישורים הרכים החזקים שלך? ומה החלשים? על אילו כישורים היית רוצה לעבוד
ולשפר?
 "למידה והוראה מקדמות תעסוקה :תקוה ישראלית באקדמיה ותכניות ההתמחות של אלומה ",ספטמבר.2020
- Małgorzata Kuczera et al. (2020), "Apprenticeship and Vocational Education and
Training in Israel," OECD.
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 אבי לב (" ,)2016נייר עמדה :בונים את הגשר מהשכלה לתעסוקה"  -נייר עמדה בנושא התמחויותבישראל ,תכנית "הדבר הבא" ,עמותת אלומה.
 [ ]12.11.20מפגש זום עם יועצת קריירה – בניית קו"ח וראיון עבודה הגש/י קורות חיים ( 1עמוד מקסימום) מותאמים למקום ההתמחות בתיבת ההגשה במוודל.ראו את הסרטון בקישורית כאן.
מדריכים לכתיבת קורות חיים:
( )1איך כותבים קורות חיים? שירות התעסוקה
(" )2איך לכתוב קורות חיים?" All Jobs
 ]14.1.21 ;7.1.21[ .3כתיבת נייר מדיניות:
יגיל לוי ( ,)2011לכתוב נייר מדיניות ,האוניברסיטה הפתוחה .עמ' ( 5-75מהו נייר מדיניות; הגדרת
הבעיה ;.הצגת המטרות; ניסוח הקריטריונים; זיהוי החלופות; ניתוח החלופות; גיבוש ההמלצה; כתיבת
הסיכום; הצגת הממצאים).
כתיבת מסמכי מדיניות – מדריך לכותב ,נציבות שירות המדינה ,אגף תורה וניהול ידע ,בייחוד עמ' .11-21
דוגמאות לנירות מדיניות באתר הקורס במוודל.
 .4יחסי ישראל אירופה והאיחוד האירופי – המסלול הבילטרלי והדיסוננס הקוגניטיבי
שביט ,יעקב ויהודה ריינהרץ ,אירופה המהוללת והמקוללת ,תל-אביב :עם עובד" ,2006 ,פתח דבר
ומבוא" ,עמ' .14-24 ,11
פרדו ,שרון (" ,)2011קרוב כל כך ,רחוק כל כך :ישראל והאיחוד האירופי ",זמנים.48-56 ,114 ,
*Guy Harpaz and Gadi Heimann (2016), "Sixty Years of EU - Israeli Trade Relations:
The Expectation – Delivery Gap", Journal of World Trade, 50(3), 447-474.
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