
 

  "הדבר הבא": תכנית התמחות יוקרתית שתכין אתכם לשוק התעסוקה
הפקולטה לרוח וחברה והמרכז לפיתוח קריירה בדיקאנט   סטודנטים בפקולטה למדעי הרוח והחברה?

השנה בתכנית ייחודית הסטודנטים באוניברסיטה, בשיתוף "הדבר הבא", מזמינים אתכם להשתתף 
שתאפשר לכם להתמחות בתחום לימודיכם ותקנה לכם יתרון בכניסה לעולם העבודה. תכנית ההתמחות 

מיועדת לסטודנטים בשנת לימודיהם האחרונה ומציעה קורס אקדמי מוכר לנק"ז והתמחות מעשית במהלך 
 השנה.

  

 מה כוללת התכנית?

  בארגון מוביל במהלך שנת הלימודים וונטי התמחות לצבירת ניסיון תעסוקתי רל √
  , להשתלבות בעולם העבודה ) Networkingבניית רשת עמיתים ( √
 בנושא הכנה לעולם התעסוקה נק"ז  2-קורס אקדמי שנתי מוכר ל√ 

 

 תנאי הסף להשתתפות

  בפקולטה למדעי הרוח והחברה התכנית מיועדת לסטודנטים המתחילים שנה ג' >>
  עם רכזת התכניתמעבר ראיון אישי   >>
  , אחת לשבועיים במשך שנה אקדמית ועמידה במחויבויות הקורסהשתתפות חובה בקורס אקדמי >>

  

לירון אונגר, סטודנט לתואר שני במחלקה לפוליטיקה וממשל ומתרגל ובוגר תכנית "הדבר 
 התמחה בחברת פוליסי:הבא", 

שידוך בין המתמחה למקום ההתמחות שלו. בתחילה "לאחר שהתקבלתי לתכנית החל השלב של 
קצת חששתי מהיכולת של התכנית להכיר אותי ולמצוא לי מקום טוב, אך למזלי הבנתי מהר מאוד 

שאנשי המקצוע בתכנית בשילוב מספר גדול מאוד של חברות וארגונים הרוצים מתמחים מהווים 
חברת 'פוליסי' שעוסקת בלובי וקשרי למעשה בסיס יציב לקפיצה לשוק העבודה. אני התמחיתי ב

ממשל. לאורך כל תהליך המיון הארוך שעברתי, שכלל שלושה ראיונות ומשימת כתיבה, ולאורך 
ההתמחות עצמה, עמדה לצידי טלי, רכזת תכנית המתמחים באוניברסיטה. היא עזרה לי החל 

צמודה על אופי  מלכתוב קורות חיים מותאמים למשרה, דרך הכנות לראיונות, וכלה בהדרכה
 ההתנהלות שלי כמתמחה. 

אין לי ספק שלולא הגעתי לתכנית לא הייתי מצליח להגיע למשרת ההתמחות הספציפית הזו, אשר 
עבורי הייתה מלמדת ומאתגרת, כזו שאין שניה לה. יותר מזה, היום לאחר שהתכנית נגמרה אני 

 מסתכל אחורה ויודע שהרווחתי המון." 
 

  interns.org.il-www.nextstep:  מועמדות לתכנית "הדבר הבא"להגשת 
  

  לפרטים נוספים ולשאלות פנו לרכזת תכנית המתמחים במרכז לפיתוח קריירה, טלי צור אריה:
 08-8578793טלפון: 
 etalyza@bgu.ac.ilדוא"ל: 
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