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תוכניות העמיתים
 תוכניות עמיתים במשרדי הממשלה
 תוכנית לבוגרים
 תוכנית עמיתים גלובלית
 תכנית מוסמך בינלאומית בלימודי פיתוח המרחב הכפרי

)International MSc Program in Development Practice (MSc-DP


בעבר-כחלק מהתוכנית -עמיתים בארגוני סביבה ללא כוונות רווח

מטרות התוכנית
ה התוכנית תומכת בשיפור תהליך קבלת ההחלטות ויצירת אסטרטגיות
לטווח ארוך בממשלת ישראל.
התוכנית מכשירה את העמיתים לבצע מחקרים כלכליים יישומיים
ומעודדת אותם לפתח רעיונות חדשים לפתרון האתגרים החברתיים,
הסביבתיים והכלכליים בפניהם ניצבת ישראל.
הזדמנות חסרת תקדים ללמידה וההתפתחות מקצועית והשקעה בהון
אנושי.

תוכניות העמיתים במשרדי הממשלה
תוכנית העמיתים פועלת החל משנת 1995
מבנה התוכנית ב 8-שנים האחרונות:
 השמה במשרד ממשלתי 4-ימים
 הכשרה-לאורך כל השבוע
 מחקר יישומי-יום
מילגה

תהליך הקבלה לתוכנית
• גיוס באוניברסיטאות ומכללות ,קבוצת פייסבוק..עמותות
יעודיות...בוגרים...מפה לאוזן...

• עמידה בתנאי הסף
• מטריצייה
• סבב של מספר ראיונות
• ראיון במקומות השמה אפשריים

רקע העמיתים
העמיתים הנם סטודנטים לתואר שני או בעלי תואר שני
בעלי תואר ראשון בהצטיינות ( 85ומעלה)
בכלכלה ,מנהל עסקים ,מדיניות ציבורית ,משפטים עם אוריינטציה כלכלית

מסגרות לימודיות מהם מגיעים העמיתים

Inter
2%

Tel Aviv
12%
Other
13%
Bar Ilan
8%
Ben Gurion
9%
Haifa
8%

(בהתבסס על תואר ראשון):

HUJI
48%

מיגדר בתוכנית

Male
54%

Female
46%

הכשרה
.1

שבוע הכשרה הפותח את השנה מעניק לעמיתים כלים ראשוניים מקצועיים בשיטות מחקר ,הצגת
מצגות ,הצגה עצמית ,כלי ניהול.

.2

מדי יום רביעי מתקיימים סמינרי הכשרה -העמיתים נפגשים עם בכירים במשק ובממשל ,אנשי
אקדמיה מהשורה הראשונה מישראל ומהעולם.

.3

קורס בנושא חידושים פיננסים במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית.
הקורס מועבר ע"י פרופ' גלן יאגו במהלך סמסטר א.

.4

השתתפות בועידת ישראל לעסקים של עיתון גלובס (וכנסים נוספים לפי הצורך).

.5

השתתפות בסמינר שטח לימודי בארה" ב
(כולל הכנס העולמי של מכון מילקן).

.6

שיחות ליווי אישיות המתקיימות לאורך כל השנה.

.7

מנחי מחקר מקצועיים (בכתיבת המחקר) והנחייה
על ידי צוות התכנית.

.8

כתיבת דוחות דו שבועיים.

מחקר
•
•
•
•
•
•

מחקר יישומי ,עדכני
גיבוש הנושא מתחיל במהלך הקיץ
נקבע בתהליך משותף עם מקום ההשמה
מוגש לפני סיום התכנית על מנת לאפשר עריכה ועיצוב
מנחה מחקר-מומחה בתחום
זיקה בין המחקרים למעבדות לחידושים פיננסים

מעבדה לחידושים פיננסים בנושא
תועלות לבנייה ירוקה.2015 ,

מעבדה לחידושים פיננסים בנושא
אגרוטכנולוגיה.2016 ,

מעבדה לחידושים פיננסים בנושא
מדעי החיים.2015 ,

השמה


למעלה מ  35פניות של משרדי ממשלה מדי שנה.



בתוכנית  6-7עמיתים.



השנה יש  2השמות חדשות אצל בוגרי התכנית
(ביטוח לאומי ומשרד האנרגיה).
 משרדים בהם היו/יש עמיתים:משרד האוצר ,משרד רה"מ ,משרד הכלכלה ,רשות לניירות ערך,
משרד להגנת הסביבה ,רשות המיסים ,רשות לחדשנות ,בנק ישראל ,משרד השיכון והבינוי ,משרד
הבריאות ,משרד החינוך ,רשות להגבלים עיסקיים.

השפעה

פיתוח אזורי

תחרותיות
גלובלית

שימוש חוזר באזורי תעשייה
נטושים
תשתיות

שוקי הון

מימון אזורי

הון אנושי

מימון לפיתוח

פיתוח טכנולוגיות

השקעות
חברתיות
אג"ח חברתיות
שוק הון חברתי
דיור בר-השגה
הכלה פיננסית

מימון סביבתי

שירותים סביבתיים
מימון ערוצי נחלים
פסולת מוצקה
תחליפי דלקים

ציר הזמן השקעות חברתיות
מבנה מימוני ,תוצאות ומדידה להשקעות חברתיות בישראל-
דניאלה קנדל ,יואל בן אור2012-2014 ,
מחקר מדיניות :בניית
שוק הון חברתי2010 ,
מעבדה :אלטרנטיבות
בנקאיות לאוכלוסיה
המודרת בישראל 2014 ,

2015

אלטרנטיבות
למימון דיור ציבורי
בישראל-יואל בן
אור 2011

מדידת תוצאות למניעת סכרת –רעות
מרציאנו 2013

מודלים של הון משותף לדיור
בהישג יד-
ארנון ברק 2013

2014

מעבדה :השקעות
חברתיות 2012-

2013

תכניות חסכון לנוער סדנאת מדיניות:
במשפחות מעוטות
הדרה
הכנסה-
פיננסית2013,
איתמר יקיר 2013

פרויקט :יצירת תוכנית
מימון המונים עבור
קרנות לפיתוח כלכלי-
מקומי
(- )CDFI Loan Funds
+2015
כדאיות הפיננסית של
מוסדות פיננסיים לפיתוח
קהילתי –
אסף זילברשטיין 2014

אוריינות
פיננסית-
יעל צ'צ'יק
2013

מעבדה:
דיור בר השגה 2013

2011

2012

מקומה של התחבורה
הציבורית בכניסתן של
נשים מהאוכלוסייה
הערבית למעגל העבודה-
שרון מלכי 2011

נגישות למקורות הון לדיור לטווח ארוך-
נעה ליטמנוביץ 2013

מחקר מדיניות :אשראי
לעסקים קטנים ובינוניים
2010

2010

2005

סדנאת מדיניות:
שולחן עגול
בנושא עסקים
קטנים ובינוניים
2010
אשראי לעסקים זעירים-
ענת ארבל 2010

ניר מדיניות-
ישראל כיוזמת
פיננסית – 2005-

ציר הזמן לפיתוח אזורי
פערי הפריון בישראל:
הערכת יעילות החוק
לעידוד השקעות הון-רויטל
בר 2013
מכון מילקן:
מעבדה לחידושים פיננסים
למימון אתרי מורשת ותכנית
מימון אזורי לנחל הקדרון 2013

מודל מדיניות :מימון טיפול
במים באגני מים בישראל,
2015

2015

2014

סדנאת מדיניות  :תיקשוב
ארכיאולוגיה ופיתוח אזורי ,
2015

השלכות האינטגרציה
הכלכלית בדרום מזרח
אסיה על המשק
הישראלי-
עמית איינהורן 2011

ניר מדיניות :פרויקטים
לפיתוח אזורי בגליל
2009-2010

ניר מדיניות:פיתוח אזורי
2012-2013

2013

2012

2011

שירות התעסוקה-
נור פרו
זהראדיין 2013

מדען הראשי,
משרד הכלכלה-
עמוס שטיבלמן
2013

מעבדה :חידושים
פיננסים עבור שיקום
כלכלי ופיתוח בצפון
ישראל2007 ,

2010

2009

2008

2007

מכון מילקן :חידושים פיננסים לשיקום מקווי מים
:מימון פרויקט חוצה גבולות בישראל ,ירדן
והרשות הפלסטינית2009 ,
מודל פיננסי למינוף פילנתרופיה
לפיתוח אזורי הנגב והגליל-עידן
רייכמן 2012

מכון מילקן :מימון קידרון/ואדי אל נר דו"ח
פרויקט 2012-2013

מימון עירוני דרך
שווקי ההון  ,אהרון
כהן-מוהליבר 2004-
2007

ציר הזמן לתחרותיות הגלובלית
ביטוח אשראי ליצואנים-
רוית נוריאל 2011

עידוד פעילות מחקר ופיתוח של
חברות רב-לאומיות זרות מתחומי השלכות האינטגרציה הכלכלית
מדעי החיים בישראל-כרמית אבידן בדרום מזרח אסיה על המשק
הישראלי-
שפלטר 2012
עמית איינהורן 2011

מעבדה :חדשנות
פיננסית לפתרונות
מים ברי קיימא,
2015
פערי פריון עבודה-
גלעד ברנד2014 ,

2015

2014

מעבדה :חדשנות
פיננסית לטכנולוגיות
רפואיות2015 ,

פערי מימון וחסמי
צמיחה לתעשיית מדעי
החיים בישראל-
נטע לינזן 2015

הגדלת היצע המימון
לעסקים קטנים ובינוניים-
שיר כהנוב 2012

2013

2012

רפורמה
בבנקים-אהרון
כהן מוהליבר,
אייל שרי
2004-2007
משילות אנרגטית באמצעות חדשנות-
צביה ברון 2010

מעבדה :הקמת קרן הון
ריבונית,
2011

2011

2010

ניר מדיניות:ועדת בכר

2009

2008

שינויים באופי
מידע אשראי לעסקים קטנים
החדשנות ,תעשיית הניו-
נעמי
–
אשראי
חסמי
עם
כהתמודדות
מעבדה :האצת
מדיה והשפעתם על
היימן-רייש 2011
פתרונות גלובליים
מדיניות התמיכה
בישראל:בניית תעשיית
הממשלתית-
קידום חברות ישראליות בפרויקטים מדעי החיים2008 ,
עמוס שטיבלמן 2013
ומכרזים בינ"ל-ענת לינדנבאום
2010
הערכת שירותי התעסוקה
בקרב נשים ערביות –נור
פרו-זהראלדיין
2013

2007
קרן מימון
ממשלתית
לעסקים קטנים
ובינוניים-נעה פרג
2005-06
השפעת המע"מ על
עסקים קטנים
ובינוניים-איילת
צור-ניברג 2002-
2004

ציר הזמן מימון סביבתית
מודלים להחייאה
עירונית –
גלב קלמפרט2014-
מעבדה :כלים
מימוניים לבנייה
ירוקה2015-

מעבדה :פסולת מוצקה –
מימון ואסטרטגיות 2011

מודלים שונים
לדיור עירוני –לילי
פרידלר 2014
ניהול משאבי טבע-
זיו לאוטמן 2013

2015

מקרה בוחן:
עלויות
חיצוניות
בכריית
פוספט
בישראל –
אייל גלקין-
2014

שיטות עיבוד קרקע
ברות קיימא-יובל נוימן -
2013

מדדי ביצוע לטיפול
בפסולת מוצקה-דור
פרידמן 2013

סטנדרטים לבנייה
ירוקה-
תמר ישראלי 2011
פרויקט הקידרון –
בניית מודל מימוני

2012

צריכה ירוקה-
יוחאי ברנשטיין-
2012

מינים פולשים-
טלי שפיגל-אדר
2012

2011
מודלים לטיפול
בפסולת
מוצקה-
שירי חפר
2011
מעבדה :מימון
שימור המגוון
הביולוגי2011-

2010

האצת עצמאות אנרגטית
בתחבורה
על ידי חדשנות
צביה ברון2010-

מקור :מרכז מילקן לחדשנות

כלים כלכליים
ומימוניים לבנייה
ירוקה בבניה
למגורים –
עומרי כרמון 2015

2014

2013

מעבדה:
מימון תחליפי
דלקים:כיצד ישראל
יכולה לזרז עצמאות
אנרגטית 2010

השפעה עולמית

השפעה גם על גבי העיתון...
מודלים להחייאה עירונית
גלב קלמפרט2014-

עומרי כרמון ונטע לינזן
בועידת ישראל לעסקים 2015

מספר עמיתים שחקרו את התחום :יואל בן אור,
דניאלה קנדל ,ארי אייכלר ,רעות מרציאנו
תיקצוב דפריאנצלי בבתי הספר
אליאב פולק 2012-

העמיתים אחרי התוכנית
Private Sector

Public Sector

Third Sector

6%
14%

33%

11%

36%

2003-2016

Pursuing a degree

Academic Staff

הערכה ומדידה
• שאלוני אמצע וסוף שנה לעמיתים
• שיחות שוטפות עם העמיתים
• קשר ישיר עם ההשמות
• שאלון סוף שנה להשמות
• קשר ישיר עם מנחי המחקר

• שאלון אמצע שנה ושיחות סוף שנה  -מנחי המחקר

הבוגרים מספרים.

