מכון ירושלים לחקר ישראל
תכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות

כנס בוגרים
מרץ 2015

התמונה האיקונית של בן־גוריון בעמידת
ראש בחוף הרצליה בשנת  1957עוררה
השראה לפעילות של מרכז מילקן לחדשנות
במכון ירושלים לחקר ישראל .כששאלו אותו
למה הוא עומד על הראש השיב "אני עומד
על הראש כדי שמדינת ישראל תוכל לעמוד
על רגליה".
הצילום סיפק מטאפורה לחשיבה מחוץ לקופסא .חשיבה מחוץ לקופסא היא
כלי שמשמש את תכנית העמיתים בהכשרה ,במחקר ובעשייה .חשיבה שכזו
מאפשרת להפוך את המחקרים שבוצעו במסגרת התכנית לפרויקטים ,תכניות
ולקווי מדיניות חדשנים ובכך להאיץ את קצב הצמיחה ״במדינה שעדיין עוד
בדרך״ .בהשקת תכנית הבוגרים מבקש מרכז מילקן לקדם ולטפח את דור
ההמשך של סוכני השינוי שעובדים במגזרים השונים :הפרטי ,הציבורי ,המגזר
השלישי ,באקדמיה ועוד.
המרכז מתמקד בתכניות ויוזמות חדשות ובחדשנות פיננסית .הבוגרים של
תכנית העמיתים תרמו רבות בנושאים אלה ובבניית הון אנושי שהכרחי
לבניית פתרונות ברי קיימא.
בשנים שחלפו ,מתחילת התכנית ,הייתה לנו הזכות הנדירה להוות פלטפורמה
להענקת מיומנויות ,מומחיות והכשרה לצעירים ישראלים בתחילת דרכם
שביקשו להתמודד עם הקשיים ,האתגרים וההזדמנויות שעל סדר יומה של
מדינת ישראל ולהפוך ל'סוכני שינוי' וזאת כחלק מהמעבר ממדינת הזנק
למדינה גלובלית.
במהלך העשור האחרון קיימת הסכמה לאומית בנושא הפערים החברתיים,
הפערים הכלכליים ,הפערים בפריון ,פערי הון בתוך קהילות ופערים אזוריים.
כמו כן ,המציאות הדינמית של מדינת ישראל בכל הסוגיות בהן עסקו העמיתים
בהשמות במשרדים השונים ובמחקר ,בהן סוגיות כלכליות ,חברתיות
וסביבתיות מורכבות יותר לאור המציאות בה אנו חיים .העובדה שישראל
ניצבת בפני אתגרים רבים הופכת אותה למעבדה גלובלית לעיצוב פתרונות
ויצירת שותפויות בינלאומיות.
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הקשר בין הון חברתי ,אנושי ומימוני הוא נדבך חשוב של תכנית העמיתים
ובא לידי ביטוי במחקרי העמיתים הנוגעים בסוגיות הבוערות :הגדלת פריון
העבודה במגזר החרדי והערבי; החייאה עירונית ודיור בר השגה; הרחבת כלי
מימון על מנת להאיץ יצוא למעבר טכנולוגיות לארצות לא מפותחות; הנגשה
פיננסית לעסקים זעירים ,קטנים ובינוניים; פריצת דרך לקרן הון חברתית;
רפורמות כלכליות מבניות בשיתוף עם ועדות ממשלתיות (בכר ,אריאב
ועדת הריכוזיות); מתן מענה לבעיות של ריכוזיות במשק וחוסר תחרותיות;
יצירת קרן הון ריבונית; יצירה מחדש של שוק ההון; מימון חדשני לתשתיות
סביבתיות כגון מיחזור (מהפכת הפסולת); שיקום נחלים; מגוון ביולוגי; שינוי
במדיניות המיסוי לעסקים קטנים; הרחבת נגישות של הון לשווקים חדשים
במדעי החיים; תחליפי נפט; חקלאות; קלינ־טק; אתרי מורשת ועוד.
אנו מזמינים אתכם להמשיך את הקשר עם מרכז מילקן לחדשנות ולקחת חלק
בתכנית הבוגרים .אנו מקווים להמשיך ולהעניק פלטפורמה מקומית וגלובלית
על מנת לחזק ולשמר את הקשר בין בוגרי התכנית.
בברכה,

פרופ' גלן יאגו
מנהל בכיר ,מרכז מילקן לחדשנות
מכון ירושלים לחקר ישראל
2015

4

בוגרים יקרים,
תכנית העמיתים ,על צורותיה השונות ,פועלת כבר  20שנה וכיום מתבססת
בעיקר על השמת עמיתים בקרב מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה.
כאזרחית במדינת ישראל ,אני שואבת ביטחון מן הידיעה שבוגרי התכנית הגיעו
לעמדות מפתח במגזר הפרטי ,במגזר הציבורי ,במגזר השלישי ובאקדמיה,
והשפעתם על סדר היום הציבורי ניכרת.
הצטרפתי לשורות תכנית העמיתים לפני יותר מחמש שנים ושמחתי להכיר
קבוצה של אנשים אכפתיים ,מוכשרים ומלאי מוטיבציה .אף שהתכנית
מעניקה הכשרה ,ליווי ותמיכה לכל אורכה ,העמיתים הם שיוצרים את אופי
התכנית ואת המוניטין שלה .לא בכדי היא נחשבת כיום לתכנית מובילה ,ואחת
מתכניות העמיתים הרציניות ביותר במגזר הציבורי בישראל.
עם השקת התכנית לבוגרים ,אני מקווה שנצליח לייסד רשת של בוגרים
שתקיים שותפות הדוקה ותהיה עבורכם כר פורה לשיתוף פעולה חברתי
ומקצועי.
שמרו על קשר,

אורלי מובשוביץ־לנדסקרונר
מנהלת תכנית העמיתים ,מרכז מילקן לחדשנות
מכון ירושלים לחקר ישראל
2015
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מפי הבוגרים
"במהלך השתתפותי בתכנית נחשפתי למגוון עצום של נושאים כלכליים
חברתיים בעלי חשיבות לאומית ,בד"כ ממקור ראשון ,ע"י אנשים אשר מובילים
את הטיפול בנושאים הללו ובעלי מומחיות רבה בהם .בכך ,אפשרה לי התכנית
להביא איתי למשרד החינוך זוית ראיה רחבה ורעיונות רבים שאפשרו לקדם
ולתרום לסוגיות בהן עסקתי במשרד .ברמה האישית ,ההיכרות עם תחום
החינוך שאליו הגעתי בעקבות התכנית ,היא זו שהביאה אותי לעסוק בתחום
גם במסגרת עבודתי הנוכחית וגם במסגרת הדוקטורט שלי העוסק בתחום
תעשיית הטכנולוגיה החינוכית".
אסף עמית (מחזורים )2014-2012

"תכנית העמיתים פתחה לכולנו צוהר לשירות הציבורי ,הזדמנות נדירה
לחקור ,ליישם ,להרחיב אופקים ,ואולי הכי חשוב לעשות את כל זה עם
חבורה מדהימה של אנשים .הצלחת התכנית היא למעשה הצלחתנו ,העמיתים
והבוגרים ,לקחת את הידע שצברנו ולהמשיך ולהשפיע לטובה על הציבוריות
הישראלית ,כל אחד בתחומו .רשת הבוגרים ההולכת ומתהווה היא עוד נדבך
חשוב המעיד על שלב נוסף בהתפתחות המרכז ,שתוכל להיות פלטפורמה
להמשך העשייה המשותפת".
נעה ליטמנוביץ (מחזור )2014-2013
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אבידן־שפלטר כרמית
)2012-2011 (מחזור

 לשכת המדען,השמה במשרד הכלכלה
הראשי
.Perrigo API  מנהלת מוצרים בחברת,כיום
בעלת תואר ראשון במדעי המחשב
מאוניברסיטת בן־גוריון ותואר
שני בביוטכנולגיה ומנהל עסקים
.מאוניברסיטת תל אביב

Carmit Avidan-Shpalter

(Class 2011-2012)
Placement: Ministry of Economy, Chief
Scientist Office
Currently, Product Manager Perrigo
API.
B.Sc. in Computer Science from
Ben-Gurion University; M.Sc. in
Biotechnology; M.B.A. from Tel Aviv
University.
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אבנר אורי
)2012-2011 (מחזור

השמה ברשות להגבלים עיסקיים
 אנליסט מידע שיווקי במחלקת,כיום
.StoreNext האסטרטגיה של
בעל תואר ראשון בביולוגיה ומנהל
עסקים ותואר שני במנהל עסקים שניהם
.מהאוניברסיטה העברית

Ori Avner

(Class 2011־2012)
Placement: Israel Antitrust Authority
Currently, Marketing Information
Analyst, Strategic Planning
StoreNext.
B.Sc. in Biology and Business
Management; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem.
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איטח ינאי
)2008-2007 (מחזור

השמה אצל ח"כ יעקב כהן
 עוזר מנכ"ל ומזכיר דירקטוריון של,כיום
.חברה ממשלתית
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני
.בכלכלה שניהם מהאוניברסיטה העברית

Yanai Itach

(Class 2007־2008)
Placement: MK Yakov Cohen
Currently, Assistant General Manager
and the Secretary of the board of
government-owned corporation.
B.A. in Economics; M.A. in
Economics, Hebrew University of
Jerusalem.
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אייכלר ארי
)2014-2013 (מחזור

 אגף החשב הכללי,השמה במשרד האוצר
 לקראת סיום התזה בלימודי,כיום
הפסיכולוגיה החברתית באוניברסיטה
.העברית
בעל תואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה
.מהאוניברסיטה העברית

Ari Eichler

(Class 2013־2014)
Placement: Accountant General's Office
at the Ministry of Finance
Currently, Completing M.A. in Social
Psychology at the Hebrew University
of Jerusalem.
B.A. in Economics and Psychology
from the Hebrew University of
Jerusalem.

10

איינהורן עמית
)2011-2010 (מחזור

 סחר חוץ,השמה במשרד הכלכלה
. רפרנט אשראי אזורי בבנק דיסקונט,כיום
בעל תואר ראשון במדיניות ציבורית
מהמרכז הבין תחומי וסטודנט לתואר שני
.בכלכלה במכללה למינהל

Amit Einhorn

(Class 2010־2011)
Placement: Foreign Trade
Administration in the Ministry of
Economy
Currently, Regional Credit Analyst
the Israel Discount Bank.
B.A. Lauder School of Government,
Diplomacy and Strategy
Interdisciplinary Center  ־Herzliya;
M.A. Economics, Management
College.
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אלגר־רייכמן מירב
)2009-2008 (מחזור

38 השמתה עסקה בדיור בר השגה ותמ"א
. אדריכלית,כיום
בעלת תואר ראשון באדריכלות מבצלאל
ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה
.העברית

Merav Elgar-Reichman

(Class 2008־2009)
Placement: Focusing on affordable
housing and the Tama 38 program
Currently, Architect.
B.A. in Architecture, Bezalel
Academy of Art and Design;
E.M.B.A., Hebrew University of
Jerusalem.
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אלמגור אורית
)1995-1994 (מחזור

השמה אצל ח"כ מיכאל איתן
 חוקרת בתחום שירותי הבריאות,כיום
Northwestern University, Feinbergב־
School of Medicine Division of
.Rheumatology

בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
ותואר שני בכלכלה שניהם מאוניברסיטת
.בן־גוריון

Orit Almagor

(Class 1994־1995)
Placement: MK Michael Eitan
Currently, Statistical Analyst &
Programmer at Northwestern
University, Feinberg School of
Medicine Division of Rheumatology.
B.A. in Economics and Business
Administration; M.A. Economics,
Ben-Gurion University.
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ארבל־שמיר ענת
)2010-2008 (מחזורים

, אגף שוק ההון,השמה במשרד האוצר
ביטוח וחיסכון
 עובדת במשרד הכלכלה במינהל סחר,כיום
.חוץ בדסק מערב אירופה
בעלת תואר ראשון בכלכלה ויחסים
,בינלאומיים ותואר שני במנהל עסקים
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Anat Arbel-Shamir

(classes 2008־2010)
Placement: Capital Market, Insurance
and Savings Department of the
Ministry of Finance
Currently, working at the Ministry
of Economy at the Foreign Trade
Administration at the Western
Europe Desk.
B.A. in International Relations
and Economics; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem.
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ארליך שרונה
)1995-1994 (מחזור

השמה אצל ח"כ סילבן שלום
. מנהלת רשת בתי אבות,כיום
בעלת תואר ראשון בכלכלה
מהאוניברסיטה העברית ותואר שני
.במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב

Sharona Ehrlich

(Class 1994־1995)
Placement: MK Silvan Shalom
Currently, Manages a network of
nursing homes.
B.A. in Economics, Hebrew
University of Jerusalem; M.B.A.,
Tel Aviv University.
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אשכנזי עמית
)2010-2008 (מחזורים

השמה אצל ח"כ דב חנין ובמשרד
התחבורה
 דוקטורנט בהנדסת מערכות,כיום
בפקולטה לניהול ומדיניות טכנולוגיה
. הולנד,באוניברסיטת דלפט
. עובד כיועץ למשרדי ממשלה,כמו כן
 דיפלומטיה,בעל תואר ראשון בממשל
ואסטרטגיה מהמרכז הבין תחומי
 בעל תואר שני בניהול סביבתי.בהרצליה
. ארה"ב,מאוניברסיטת ייל

Amit Ashkenazy

(Classes 2008־2010)
Placement: MK Dov Khenin and
Ministry of Transportation
Currently, Ph.D Candidate in
Systems Engineering at the Faculty of
Technology, Policy and Management
at the University of Delft,
Netherlands. Also working with
Ministries in Israel as a consultant.
Holds a B.A. in Government,
Diplomacy and Strategy from the
Interdisciplinary Center in Herzliya;
M.A. in Environmental Management
at Yale University.
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אשלג ישי
)1995-1994 (מחזור

השמה אצל ח"כ אליעזר (מודי) זנברג
. דוקטור לכלכלה,כיום
 תואר שני ודוקטורט,בעל תואר ראשון
בכלכלה מאוניברסיטת בר־אילן ופוסט
. ארה"ב,דוקטורט מאוניברסיטת וורטון

Yishai Ashlag

(Class 1994־1995)
Placement: MK Eliezer Sandberg
Currently, Dr. in Economics.
Holds a B.A.; M.A.; Ph.D in
Economics from Bar-Ilan University;
Post-Doctoral studies of University of
Pennsylvania, Wharton School.
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בוצר משה
)2006-2005 (מחזור

השמה אצל ח"כ איוב קרא וח"כ אלחנן גלזר
. מנהל שיווק גז טבעי,כיום
 כלכלה,בעל תואר ראשון בפילוסופיה
ומדע המדינה ותואר שני במנהל עסקים
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Moshe Botzer

(Class 2005־2006)
Placement: MK Ayub Kara and
MK Elhanan Glazer
Currently, Marketing Manager, Delek
Gas.
B.A. in Philosophy, Economics, and
Political science; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem.
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בלויגרונד דוד
)2001-2000 (מחזור

השמה אצל ח"כ משה גפני
. עצמאי,כיום
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
מטורו קולג' ותואר שני במינהל ציבורי
.מהאוניברסיטה העברית

David Blougrond

(Class 2000־2001)
Placement: MK Moshe Gafni
Currently, Self employed.
B.A. in Economics and Business
Administration from Touro College;
M.A. in Public Policy, Hebrew
University of Jerusalem.
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בן אור יואל
)2012-2010 (מחזורים

 באגף החשב הכללי,השמה במשרד האוצר
ובמועצה הלאומית לכלכלה
. כלכלן במועצה הלאומית לכלכלה,כיום
 בעל תואר ראשון במשפטים ומדעי,עו"ד
הקוגניציה ותואר שני בכלכלה ובמדיניות
.ציבורית שניהם מהאוניברסיטה העברית

Yoel Ben Or

(Classes 2010־2012)
Placement: Accountant General's Office
at the Ministry of Finance and at the
National Economic Council
Currently, Economist at the National
Economic Council.
Lawyer, B.A. in Law and Cognitive
Sciences; M.A. in Economics and
Public Policy, Hebrew University of
Jerusalem.
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בן־צור עומר
)2004-2002 (מחזור

השמה אצל ח"כ אמנון כהן
מנהל ויזם בתחום נדל"ן/ שותף,כיום
Soffer Ben-Zur, Dekel ,למגורים
Capital Inc.

בעל תואר ראשון בהנדסה תעשייתית
מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל
.עסקים מאוניברסיטת קליפורניה

Omer Ben Tzur

(Classes 2002־2004)
Placement: MK Amnon Cohen
Currently, Managing Director at
Soffer Ben-Zur, Dekel Capital Inc.
B.Sc in Industrial Engineering from
Tel Aviv University; M.B.A. from
the UCLA Anderson School of
Management.
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Linkedin התמונה הועתקה מכרטיס אישי של

בר רויטל
)2013-2012 (מחזור

השמה במועצה הלאומית לכלכלה
 דוקטורנטית לכלכלה באוניברסיטה,כיום
.העברית ומרצה לכלכלה במכללת הדסה
בעלת תואר ראשון בכלכלה ויחסים
בינלאומיים ותואר שני בכלכלה שניהם
.מהאוניברסיטה העברית

Revital Bar

(Class 2012־2013)
Placement: National Economic Council
Currently, Ph.D candidate in
Economics at the Hebrew University
of Jerusalem, Lecturer, Hadassah
Academic College.
B.A. in Economics and International
Relations; M.A. in Economics,
Hebrew University of Jerusalem.
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בר־סימן־טוב משה
)2003-2002 (מחזור
 הציר הכלכלי של משרד האוצר,כיום
.בוושינגטון
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
 שניהם,ותואר שני בכלכלה ומנהל עסקים
.מהאוניברסיטה העברית

Moshe Bar Siman-Tov
(Class 2002־2003)

Currently, Minister for Economic
Affairs, Israel Embassy, D.C. Formerly
Deputy Directors, Budget Office,
Ministry of Finance.
B.A. in Economics and Business
Administration; M.A. in Economics;
M.B.A., Hebrew University of
Jerusalem.
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Linkedin התמונה הועתקה מכרטיס אישי של

ברון צביה
)2010-2009 (מחזור
New תכנית ה־,השמה במשרד הכלכלה
Tech

.PetroQuantum B.V.  מנהלת,כיום
בעלת תואר ראשון במדע המדינה
מהאוניברסיטה העברית ותואר שני
,במנהל עסקים מאוניברסיטת ארסמוס
.הולנד

Tzviya Baron

(Class 2009־2010)
Placement: Ministry of Economy in the
New Tech Program
Currently, Manager of PetroQuantum
B.V.
B.A. in Political Science from the
Hebrew University of Jerusalem;
M.B.A. , Erasmus University in the
Netherlands.
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ברונשטיין גילה
)2012-2011 (מחזור

 אגף החשב הכללי,השמה במשרד האוצר
 דוקטורנטית לכלכלה באוניברסיטת,כיום
. ארה"ב,סטנפורד
 כלכלה,בעלת תואר ראשון בפילוסופיה
,ומדע המדינה ותואר שני בכלכלה פיננסית
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Gila Bronstein

(Class 2011־2012)
Placement: Accountant General's Office
at the Ministry of Finance
Currently, Ph.D candidate in
Economics at Stanford University.
B.A. in Philosophy, Economics and
Political Science; M.A. in Financial
Economics, Hebrew University of
Jerusalem.
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בריידו אלון
)2002-2000 (מחזורים

השמה אצל ח"כ אליעזר (מודי) זנדברג
. בקבוצת ישראכארד,כיום
בעל תואר ראשון במנהל עסקים ויחסים
.בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית
בעל תואר שני ביחסים בינלאומיים
 תואר שני,מהאוניברסיטה העברית
במשפטים מאוניברסיטת בר־אילן ותואר
.שני במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה

Alon Braido

(Classes 2000־2002)
Placement: MK Eliezer Sandberg
Currently, working at Isracard group.
B.A. in Business Administration
and International Relations; M.A.
in International Relations, Hebrew
University of Jerusalem; M.A. In law
from Bar-Ilan University; M.B.A.
from Haifa University.
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ברנד גלעד
)2014-2012 (מחזורים

השמה בבית הנשיא ובמשרד הכלכלה
 חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות,כיום
.החברתית בישראל
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
מהאוניברסיטה העברית ותואר שני
.בכלכלה מאוניברסיטת בר־אילן

Gilad Brand

(Classes 2012־2014)
Placement: President's office and
Ministry of Economy
Currently, a Researcher at the Taub
Center for Social Policy Studies in
Israel.
B.A. in Economics and Business
Administration from the Hebrew
University of Jerusalem; M.A. in
Economics, Bar-Ilan University.
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ברנשטיין שרה

Sarah Bernstein
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ברנשטיין יוחאי
)2012-2011 (מחזור

השמה במשרד להגנת הסביבה
 צוער בתכנית הצוערים לשירות,כיום
.המדינה
בעל תואר ראשון במנהל עסקים ויחסים
,בינלאומיים ותואר שני במדיניות ציבורית
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Yochai Bernstein

(Class 2011־2012)
Placement: Ministry of Environmental
Protection
Currently, participating in the Civil
Service Cadet Program.
B.A. in Business Administration
and International Relations; M.A. in
Public Policy, Hebrew University of
Jerusalem.
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ברק ארנון
)2014-2013 (מחזור

השמה במשרד הבינוי והשיכון
 כלכלן במחלקת המחקר בבנק,כיום
.ישראל
בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה
מהאוניברסיטה העברית ותואר שני
בכלכלה בתכנית המשותפת לאוניברסיטה
.העברית ואוניברסיטת תל־אביב

Arnon Barak

(Class 2013־2014)
Placement: Ministry of Construction
and Housing
Currently, Economist at the research
department at the Bank of Israel.
B.A. in Economics and Statistics from
the Hebrew University of Jerusalem;
M.A. from the joint research program
in Economics operated by the Hebrew
University of Jerusalem and Tel Aviv
University.
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גורקוב מיכאל
)2012-2010 (מחזורים

השמה ברשות לניירות ערך ובבנק ישראל
 דוקטורנט במימון באוניברסיטת בר־,כיום
אילן ומרצה במכללה האקדמית תל־אביב־
.יפו
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
מהמכללה האקדמית תל־אביב יפו ותואר
שני בכלכלה פיננסית מהאוניברסיטה
.העברית

Michael Gurkov

(Classes 2010־2012)
Placement: Israel Securities Authority
and the Bank of Israel
Currently, Ph.D candidate in Finance
at Bar-Ilan University, Lecturer at
Tel Aviv־Yafo Academic College.
B.A. in Economics and Management
from the Tel Aviv־Yafo Academic
College; M.A. in Financial Economics
Hebrew University of Jerusalem.
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גינל רובי
)1997-1995 (מחזורים

השמה עם ח"כ צחי הנגבי ובלשכת ראש
הממשלה
 בעלים ומנכ"ל של גינל ייעוץ ומחקר,כיום
.בע"מ
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
 שניהם,ובעל תואר שני במנהל עסקים
.מאוניברסיטת בר־אילן

Rubi Ginal

(Classes 1995־1997)
Placement: MK Tzahi Hanegbi and
Prime Minister's Office
Currently, Owner and CEO of Ginal
consultant and research Inc.
B.A. in Economics and Business
Administration; M.B.A., Bar-Ilan
University.
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גולדווסר עמית
)2007-2006 (מחזור

השמה אצל ח"כ שי חרמש
 עובד בחברת שיכון ובינוי במימון,כיום
.תשתיות
בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה וכלכלה
.מאוניברסיטת חיפה

Amit Goldwasser

(Class 2006־2007)
Placement: MK Shai Hermesh
Currently, working at Shikun &
Binui, Arison Group in Infrastructure
funding.
B.A. in Psychology and Economics,
Haifa University.
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גלקין אייל
)2014-2013 (מחזור

השמה בעמותת אדם טבע ודין
. יזם בתחום החקלאות,כיום
,בעל תואר ראשון בכלכלה חקלאית
ניהול וביוטכנולוגיה וסטודנט לתואר
 שניהם, מזון וסביבה,שני בחקלאות
.באוניברסיטה העברית

Eyal Galkin

(Class 2013־2014)
Placement: Israel Union for
Environmental Defense
Currently, an Entrepreneur in the field
of agriculture.
B.Sc in Agricultural Economics,
Management and Biotechnology;
M.S student at the Robert H. Smith
Faculty of Agriculture, Food &
Environment, Hebrew University of
Jerusalem.
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גנאל יוסי
)2008-2007 (מחזור

השמה אצל ח"כ אמנון כהן
 דוקטורנט במדע המדינה,כיום
באוניברסיטת תל אביב ועוזר הוראה
.ומחקר במרכז הבינתחומי הרצליה
בעל תואר ראשון בכלכלה והיסטוריה
מאוניברסיטת תל־אביב ותואר שני
במדיניות ציבורית מהמרכז הבין תחומי
 כמו כן בעל תעודת הוראה.הרצליה
.מאוניברסיטת תל־אביב

Yossi Ganel

(Class 2007־2008)
Placement: MK Amnon Cohen
Currently, Ph.D candidate in Political
Science at Tel Aviv University,
teaching assistant at Interdisciplinary
Center Herzliya.
B.A. in Economics and History, Tel
Aviv University; M.A. Public Policy,
Interdisciplinary Center Herzliya;
Teaching certificate from Tel Aviv
University.
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דביר דויד
)2005-2004 (מחזור

השמה אצל ח"כ דניאל בן לולו
. יועץ ומנהל פיתוח עסקי,כיום
בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני
 שניהם מהאוניברסיטה,במנהל עסקים
.העברית

David Dvir

(Class 2004־2005)
Placement: MK Daniel Benlolo
Currently, Consultant and Director of
business development.
B.A. in Law; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem.
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דינר עודד
)2009-2008 (מחזור

השמה אצל ח"כ שלי יחימוביץ
 מרכז, מנהל קשרי חוץ ב׳בצלם׳,כיום
.המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
 דיפלומטיה,בעל תואר ראשון בממשל
ואסטרטגיה מהמרכז הבין תחומי
 בשלב הגשת התזה לקראת.הרצליה
Human Rights Studiesתואר שני ב־
. ארה"ב,באוניברסיטת קולומביה

Oded Diner

(Class 2008־2009)
Placement: MK Shelly Yachimovich
Currently, Director of International
relationship at B'Tselem  ־The Israeli
Information Center for Human
Rights in the Occupied Territories.
B.A. in Government, Diplomacy and
Strategy from the Interdisciplinary
Center Herzliya; Completing M.A.
thesis on Human Rights Studies at
Columbia University.
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הורוביץ־רשף רותם
)2013-2012 (מחזור

 אגף החשב הכללי,השמה במשרד האוצר
. כלכלנית ברשות להגבלים עסקיים,כיום
 כלכלה,בעלת תואר ראשון בפילוסופיה
 ותואר שני בכלכלה,ומדע המדינה
 שניהם מהאוניברסיטה,ומדיניות ציבורית
.העברית

Rotem Horowitz-Reshef

(Class 2012־2013)
Placement: Accountant General's Office
at the Ministry of Finance
Currently, Economist at the Israel
Antitrust Authority.
B.A. in Philosophy, Political Science
and Economics; M.A. in economics
and Public Policy, Hebrew University
of Jerusalem.
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היימן־רייש נעמי
)2011-2010 (מחזור

 סוכנות לעסקים,השמה במשרד הכלכלה
קטנים ובינוניים
 דוקטורנטית למדע המדינה,כיום
באוניברסיטה העברית ועובדת בסוכנות
.לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה
בעלת תואר ראשון בהיסטוריה ובמדע
המדינה ותואר שני במדע המדינה שניהם
.מהאוניברסיטה העברית

Naomi Himeyn-Raisch

(Class 2010־2011)
Placement: Authority for Small and
Medium-Sized Businesses in the
Ministry of Economy
Currently, Ph.D candidate in Political
Science at the Hebrew University.
Also, works at the Authority for Small
and Medium-Sized Businesses in the
Ministry of Economy.
B.A. in Political Science and History;
M.A. in Political Science, all from the
Hebrew University of Jerusalem.
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הלמן אורן
)1998-1997 (מחזור

השמה אצל ח"כ עמנואל זיסמן
וח"כ סילבן שלום
. סמנכ"ל רגולציה בחברת החשמל,כיום
בעל תואר ראשון במדע המדינה ותואר
 שניהם מאוניברסיטת,שני במנהל ציבורי
.תל אביב

Oren Helman

(Class 1997־1998)
Placement: MK Emanuel Zisman and
MK Silvan Shalom
Currently, Senior VP: Regulation
Israel Electric Corp Ltd .
Holds a B.A. In Political Science;
M.A. in Public Policy, Hebrew
University of Jerusalem.
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הרטוב בארי
)2011-2010 (מחזור

השמה ברשות לניירות ערך
. יזם נד"לן,כיום
בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי
,הקוגניציה ותואר שני בכלכלה פיננסית
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Be'eri Har-Tuv

(Class 2010־2011)
Placement: Israel Securities Authority
Currently, entrepreneur in real estate.
Holds a B.A. in Economics and
Cognitive Science; M.A. in Financial
Economics, Hebrew University of
Jerusalem.
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הראל קרן
)2004-2003 (מחזור

השמה אצל ח"כ גילה גמליאל
וח"כ בנימין (פואד) בן אליעזר
 יועצת בכירה למנכ"ל הטלוויזיה,כיום
.החינוכית
בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
מאוניברסיטת בר־אילן ותואר שני בממשל
,ופוליטיקה מאוניברסיטת קולומביה
.ארה"ב

Keren Harel

(Class 2003־2004)
Placement: MK Gila Gamliel and
MK Binyamin Fuad Ben-Eliezer
Currently, Senior Advisor to CEO,
Israeli Educational Television.
B.A. in Finance and Business
Administration, Bar-Ilan University;
M.A. in Government and Politics,
Columbia University.
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הרן־רוזן מאיה
)2012-2011 (מחזור

, אגף שוק ההון,השמה במשרד האוצר
ביטוח וחיסכון
 דוקטורנטית במנהל עסקים,כיום
באוניברסיטה העברית ועובדת במחלקת
.היציבות הפיננסית בבנק ישראל
בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
 שניהם,ותואר שני בכלכלה פיננסית
.מהאוניברסיטה העברית

Maya Haran-Rozen

(Class 2011־2012)
Placement: Capital Markets, Insurance
and Savings Division in the Ministry of
Finance
Currently, Ph.D candidate in Business
Administration at the Hebrew
University of Jerusalem and works at
the Bank of Israel.
Holds a B.A. in Economics and
Business Administration; M.A.
in Financial Economics, Hebrew
University of Jerusalem.
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הרשקוביץ־כהן רוני
)2013-2011 (מחזורים

, חטיבת המחקר,השמה במשרד החקלאות
כלכלה ואסטרטגיה
 רכזת כלכלה ומדיניות בחטיבה,כיום
 כלכלה ואסטרטגיה במשרד,למחקר
.החקלאות
בעלת תואר ראשון בכלכלה וביוטכנולוגיה
 שניהם,ותואר שני בכלכלה חקלאית
.מהאוניברסיטה העברית

Roni Hershkovitz-Cohen

(Classes 2011־2013)
Placement: Ministry of Agriculture and
Rural Development in the Economics
and Strategic Research Division
Currently, working at the Economics
and Strategic Research Division at
the Ministry of Agriculture and Rural
Development.
B.Sc in Agricultural Economics and
Biotechnology; M.A. in Agricultural
Economics, Hebrew University of
Jerusalem.
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ורשבסקי דניס
)2011-2009 (מחזורים

השמה ברשות לניירות ערך
Institutional  אנליסט בחברת,כיום
. בקנדהShareholder Services

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
 שניהם,ותואר שני במנהל עסקים
.מהאוניברסיטה העברית

Denis Varshavsky

(Classes 2009־2011)
Placement: Israel Securities Authority
Currently, analyst at Institutional
Shareholder Services, Canada.
B.A. in Economics and Business
Administration; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem.
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זילברמן שאול
)2010-2008 (מחזורים

השמה ברשות לניירות ערך
, אנליסט השקעות בלתי סחירות,כיום
. הראל חברה לביטוח,בחטיבת ההשקעות
בעל תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים
מאוניברסיטת בן־גוריון ותואר שני
.במשפטים מאוניברסיטת בר־אילן

Shaul Zilberman

(Classes 2008־2010)
Placement: Israel Securities Authority
Currently, Investment Analyst at
the investment division in Harel
Insurance Company.
B.A. in Economics and Business
Administration, Ben-Gurion
University; M.A. in Law from
Bar-Ilan University.
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זילברשטיין אסף
)2014-2013 (מחזור

השמה בבנק ישראל
 בצוותErnst & Young עובד ב־,כיום
.לניהול סיכונים לגופים פיננסים
בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
.מהאוניברסיטה העברית

Asaf Zilberstein

(Class 2013־2014)
Placement: Bank of Israel
Currently, working at Ernst & Young
at the risk management to financial
institutions team.
Holds a B.A. in Economics and
Accounting from the Hebrew
University of Jerusalem.
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זקס דיאנה
(מחזורים )2007-2005, 2006-2004

השמה אצל ח"כ גלעד ארדן ובמשרד האוצר
בעלת תואר ראשון בכלכלה ממכללת
תל חי ותואר שני במנהל עסקים
מאוניברסיטת תל־אביב.

Diana Zaks

)2007־2005, 2006־(Classes 2004
Placement: MK Gilad Erdan at the
Ministry of Finance
B.A. in Economics from Tel-Hai
College ; M.B.A. from Tel-Aviv
University.
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התמונה הועתקה מכרטיס אישי של Linkedin

חובב אסף
)2010-2009 (מחזור

השמה ברשות לניירות ערך
 מנהל השקעות פריוריטי וקרנות,כיום
.בינלאומיות
 תעשייה וניהול,בעל תואר ראשון בהנדסה
. בריטניה,מאוניברסיטת הרטפורדשייר
בעל תואר שני במנהל עסקים מהקריה
.האקדמית אונו

Asaf Hovav

(Class 2009־2010)
Placement: Israel Securities Authority
Currently, priority investment
Manager and international funds.
B.A. in Manufacturing Systems
Engineering from Britain's
Hertfordshire University; M.B.A.
from the Ono Academic College.
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חטיב מחמוד
)2007-2005 (מחזורים

השמה אצל ח"כ אהוד רצאבי
וח"כ מיכאל איתן
 מרצה במכללת צפת ובמכללה,כיום
.האקדמית לישראל
בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה
ותואר שני בכלכלה שניהם מהאוניברסיטה
העברית בעל דוקטורט במנהל עסקים
.מאוניברסיטת תל אביב

Mahmood Khatib

(Classes 2005־2007)
Placement: MK Ehud Rassabi and
MK Michael Eitan
Currently, Lecturer at Safed College,
and College of Israel.
B.A. in Economics and Statistics;
M.A. in Economics ,the Hebrew
University of Jerusalem; Ph.D in
Business Administration from Tel
Aviv University.
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חכמון עדי
)2010-2008 (מחזורים

השמה בבנק ישראל
 עובדת באגף התקציבים במשרד,כיום
.האוצר
בעלת תואר ראשון בכלכלה ומדעי
,הקוגניציה ותואר שני בכלכלה פיננסית
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Adi Hachmon

(Classes 2008־2010)
Placement: Bank of Israel
Currently, working at the budget
department at the Ministry of
Finance.
B.A. in Economics and Cognitive
Sciences; M.A. in Financial
Economics, Hebrew University of
Jerusalem.
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חסן שלי
)2006-2004 (מחזורים

השמה אצל ח"כ אילן ליבוביץ ואליהו גבאי

Shelly Hasan

(Classes 2004־2006)
Placement: MK Ilan Leibovitz and
MK Eliahu Gabai

52

חפר שירי
)2011-2010 (מחזור

השמה במשרד להגנת הסביבה
 מנהלת תחום האנרגיה והפסולת,כיום
.Ernst & Youngב־
בעלת תואר בכלכלה וראיית חשבון
מהאוניברסיטה העברית ובעלת תואר שני
.בניהול משאבי טבע מאוניברסיטת חיפה

Shiri Heffer

(Class 2010־2011)
Placement: Ministry for Environmental
Protection
Currently, Manages the field of energy
and waste management at Ernst &
Young.
Holds a B.A. in Accounting and
Economics from the Hebrew
University; M.A. from University of
Haifa's Graduate School of Natural
Resources and Environmental
Management.

53

טרי יוחאי
)2005-2004 (מחזור

השמה אצל ח"כ אהוד רסבי
. חשב בחברת כלל ביטוח,כיום
בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
 שניהם,ותואר שני במנהל עסקים
.מאוניברסיטת בר־אילן

Yohay Terri

(Class 2004־2005)
Placement: MK Ehud Rassabi
Currently, Accountant at Clal
Insurance Company.
B.A. in Economics and Accounting;
M.B.A., Bar-Ilan University.

54

יחזקאל נועה
)2007-2006 (מחזור

השמה אצל ח"כ אליהו גבאי
. סגנית החשב ברשות המיסים,כיום
בעלת תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה
מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במנהל
.עסקים מהאוניברסיטה העברית

Noa Yehezkel

(Class 2006־2007)
Placement: MK Eliahu Gabai
Currently, Deputy Accountant in the
Tax Authority.
B.A. in Business and Economics from
Haifa University; M.B.A. Hebrew
University of Jerusalem.

55

ינאי אנדרי
)2013-2012 (מחזור

השמה בבנק ישראל
. עובד בבנק ישראל בחטיבת המחקר,כיום
בעל תואר ראשון בכלכלה ומשפטים
.מאוניברסיטת תל אביב

Andrey Yanai

(Class 2012־2013)
Placement: Bank of Israel
Currently, working at the Bank of
Israel.
B.A. in Economics and Law from
Tel Aviv University.

56

יקיר איתמר
)2013-2012 (מחזור

 תכנון,השמה במשרד הרווחה באגף מחקר
והכשרה
 כלכלן וחוקר בפורום קהלת,כיום
. חירות הפרט,למדיניות ריבונית לאומית
 כלכלה,בעל תואר ראשון בפילוסופיה
ומדע המדינה ואמירים רוח ותואר שני
 שניהם מהאוניברסיטה,במדיניות ציבורית
.העברית

Itamar Yakir

(Class 2012־2013)
Placement: Ministry of Social Affairs
and Services
Currently, Economist and a researcher
at Kohelet Policy Institute.
B.A. in Philosophy, Economics and
Political Science, and completed the
Amirim honors program; M.A. in
Public Policy, Hebrew University of
Jerusalem.

57

ישראלי תמר
)2011-2010 (מחזור

השמה במשרד להגנת הסביבה
 דוקטורנטית לאקולוגיה תעשייתית,כיום
. ארה"ב,באוניברסיטת ייל
בעלת תואר ראשון בביוכימיה ומדעי
התזונה מהאוניברסיטה העברית ותואר
שני במדיניות ופיתוח בר קיימא מהמרכז
.הבין תחומי בהרצליה

Tamar Israeli

(Class 2010־2011)
Placement: Ministry of Environmental
Protection
Currently, Ph.D candidate in
Industrial Ecology at Yale University.
B.A. in Biochemistry and Nutritional
Sciences from the Hebrew University;
M.A. in Public Policy from the
Interdisciplinary Center in Herzliya.

58

ישראלי־דנון בר
)1999-1996 (מחזורים

,השמה במועצה הישראלית לצרכנות
במשרד ראש הממשלה וח"כ לימור לבנת
Sales  מנהלת שותפים בחברת,כיום
.Force

,בעלת תואר ראשון ותואר שני בכלכלה
.שניהם מאוניברסיטת בן־גוריון

Bar Israeli-Danon

(Classes 1996־1999)
Placement: Israeli Consumer Council,
Prime Minister's Office, MK Limor
Livnat
Currently, Sales manager Sales Force.
B.A. in Economics; M.A. in
Economics, Ben-Gurion University.

59

כהן איתן
)2012-2011 (מחזור

השמה במשרד לנושאים אסטרטגיים

בעל תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה
 ותואר שניSwarthmore Collegeמ־
ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה
.העברית

Etan Cohen

(Class 2011־2012)
Placement: Ministry of Strategic Affairs

B.A. in Economics and Political
Science from Swarthmore College;
M.A. in International Relations from
the Hebrew University of Jerusalem.

60

כהן הגר
)2007-2006 (מחזור

השמה אצל ח"כ אורית נוקד
.DHL מנהלת המחלקה הכלכלית ב־,כיום
בעלת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת
חיפה ותואר שני במנהל עסקים
.מהאוניברסיטה העברית

Hagar Cohen

(Class 2006־2007)
Placement: MK Orit Noked
Currently, Financial Director at DHL.
B.A. in Economics from Haifa
University; M.B.A. from the Hebrew
University of Jerusalem.

61

כהן־מוהליבר אהרון
)2006-2004 (מחזורים

השמה אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו
וח"כ אמנון כהן
Assistant Professor of Strategy ,כיום
and Entrepreneurship at London
.Business School

 כלכלה,בעל תואר ראשון בפילוסופיה
,ומדע המדינה ותואר שני במנהל עסקים
 דוקטורט.שניהם מהאוניברסיטה העברית
. ארה"ב,מאוניברסיטת קולומביה

Aharon Cohen-Mohliver

(Classes 2004־2006)
Placement: Prime Minister Benjamin
Netanyahu and MK Amnon Cohen
Currently, Assistant Professor of
Strategy and Entrepreneurship at
London Business School.
B.A. in Philosophy, Economics and
Political Science; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem; Ph.D from
the Management Department at
the Columbia Graduate School of
Business.

62

כהנוב שיר
)2012-2011 (מחזור

 סוכנות לעסקים,השמה במשרד הכלכלה
קטנים ובינוניים

בעלת תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה
 שניהם,ותואר שני בכלכלה פוליטית
.מהאוניברסיטה העברית

Shir Kahanov

(Class 2011־2012)
Placement: Authority for Small and
Medium-Sized Businesses in the
Ministry of Economy
B.A. in Economics and Political
Science; M.A. in Political Science,
Hebrew University of Jerusalem.

63

כץ מוריה

Moira Katz

64

לאוטמן זיו
)2013-2012 (מחזור

השמה במשרד להגנת הסביבה
 מייסד סטארט אפ סביבתי שנבחר,כיום
. בריזומטר,2015 למבטיח בעולם לשנת
בעל תואר ראשון בהנדסה סביבתית
.מהטכניון

Ziv Lautman

(Class 2012־2013)
Placement: Ministry of Environmental
Protection
Currently, an environmental Start-up
Founder Breezometer.
B.Sc. in Environmental Engineering
from the Technion.

65

לנגנקאמפ ליאת
)2007-2006 (מחזור

השמה אצל ח"כ אמנון כהן
 מנהלת פרויקטים במחלקת יישום,כיום
.Gavi, The Vaccine Allianceחיסונים ב־
בעלת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת
תל־אביב ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת
.בר־אילן

Liat Langenkamp

(Class 2006־2007)
Placement: MK Amnon Cohen
Currently, Consultant vaccine
implementation at Gavi, the Vaccine
Alliance.
B.A. in Economics from Tel Aviv
University; M.B.A. from Bar-Ilan
University.

66

לוי גליה
)2000-1999 (מחזור

השמה אצל ח"כ יוסף פריצקי
 עו"ד במחלקה הבינלאומית ברשות,כיום
.לניירות ערך
 בעלת תואר ראשון במשפטים,עו"ד
מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במנהל
עסקים מהאוניברסיטה העברית ותואר
,שני במשפטים מאוניברסיטת ניו יורק
.ארה"ב

Galya Levy

(Class 1999־2000)
Placement: MK Yosef Paritzky
Currently, Attorney at the
International Division at the Israel
Securities Authority.
Lawyer, Holds a B.A. in Law from
Haifa University; M.B.A. from the
Hebrew University of Jerusalem;
M.A. in Law from New York
University.

67

ליטמנוביץ נעה
)2014-2013 (מחזור

השמה במועצה הלאומית לכלכלה
. כלכלנית במועצה הלאומית לכלכלה,כיום
בעלת תואר ראשון בכלכלה ואמירים
רוח מהאוניברסיטה העברית
וסטודנטית לתואר שני בכלכלה פיננסית
.באוניברסיטה העברית

Noa Litmanovitz

(Class 2013־2014)
Placement: National Economic Council
Currently, Economist at the National
Economic Council.
B.A. in Economics and the Amirim
honors program from the Hebrew
University of Jerusalem; Pursuing an
M.A. in Financial Economics at the
Hebrew University of Jerusalem.

68

לינדנבאום ענת
)2010-2009 (מחזור

השמה במשרד הכלכלה
 עובדת במשרד האוצר באגף החשב,כיום
.הכללי
בעלת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת
חיפה ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת
.בר־אילן

Anat Lindenbaum

(Class 2009־2010)
Placement: Ministry of Economy
Currently, works at the accountant
generals division at the Ministry of
Finance.
B.A. in Economics from Haifa
University; M.A. in Law from the
Bar-Ilan University.

69

לקר טל
)2012-2011 (מחזור

השמה במשרד ראש הממשלה במנהלת
לתחליפי דלקים
GenCell מנהלת פיתוח עיסקי ב־,כיום

.בע"מ

 בעלת תואר ראשון במשפטים,עו"ד
מהאוניברסיטה העברית ותואר שני
.במנהל עסקים מאוניברסיטת תל־אביב

Tal Lecker

(Class 2011־2012)
Placement: National Program for
Alternative Fuels in the Prime
Minister's Office
Currently, Director of Business
Development at GenCell Inc.
Lawyer, B.A. in Law from the
Hebrew University of Jerusalem;
M.B.A. from Tel Aviv University.

70

מיכאלי־אבידר רות
)1995-1994 (מחזור

השמה אצל ח"כ גדעון שגיא וח"כ מאשה
לובלסקי
 מרצה לתקשורת בחוג לתקשורת,כיום
.במכללת עמק יזרעאל
בעלת תואר ראשון במדע המדינה ויחסים
 שניהם,בינלאומיים ותואר שני בתקשורת
 דוקטורט בחוג.מהאוניברסיטה העברית
. אוניברסיטת חיפה,למנהל עסקים

Ruth Michali-Avidar

(Class 1994־1995)
Placement: MK Gidon Sagi and
MK Masha Lubelski
Currently, Lecturer in communications
at the communications department at
the Emek Yzrael College.
B.A. in Political Science and
International Relationship; M.A. in
Communications, Hebrew University
of Jerusalem. Ph.D from the Business
Administration school in Haifa
University.

71

מירסקי (עוזיאלי) שרון
)2007-2005 (מחזורים

השמה בוועדות הכלכלה של הכנסת

Linkedin התמונה הועתקה מכרטיס אישי של

 דוקטורנטית לכלכלה היסטורית,כיום
באוניברסיטה העברית ומרצה במכללה
.האקדמית אשקלון
בעלת תואר ראשון בכלכלה חקלאית
,וניהול ותואר שני בכלכלה חקלאית וניהול
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Sharon Mersky (Ouziely)

Class (2005־2007)
Placement: Finance committees at the
Knesset
Currently, Ph.D candidate in
Economic History at the Hebrew
University of Jerusalem and a lecturer
at the Ashkelon Academic college.
B.A. in Agricultural Economic and
Management; M.A. in Agricultural
Economic and management, Hebrew
University of Jerusalem.

72

מנירב אהוד
)2000-1997 (מחזורים

השמה אצל ח"כ אמנון רובינשטיין
 דוקטור בכלכלה עובד בטבע,כיום
Senior Director,תעשיות פרמצבטיות כ־
Generics Business & Core Finance
Corporate Business Planning,Team
.and Analysis Group

בעל תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים
 שניהם,ותואר שני בכלכלת עסקים
 דוקטורט בכלכלה.מאוניברסיטת בר־אילן
,באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בון
.גרמניה

Ehud Manirav

(Classes 1997־2000)
Placement: MK Amnon Rubinstein
Currently a Ph.D in Economics
working at TEVA Pharmaceutical
Industries Ltd. as Senior Director,
Generics Business & Core Finance
Team,Corporate Business Planning
and Analysis Group.
B.A. in Economics and Business
Administration; M.A. in Economic
Management , Bar-Ilan university;
Ph.D in Economics from Tel Aviv
University and Bon University.
73

מנירב לימור
)2000-1998 (מחזורים

השמה אצל ח"כ רענן כהן וח"כ יורי שטרן
EC trade  ממקימי חברת הברוקרים,כיום

.ועובדת כברוקרית

בעלת תואר ראשון בביטחון ויחסים
בינלאומיים מאוניברסיטת בר־אילן ותואר
שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת תל
.אביב

Limor Manirav

(Class 1998־2000)
Placement: MK Raanan Cohen and
MK Yuri Stern
Currently, established a company
called EC trade and works as brokrit.
B.A. in Security and International
Relations from Bar-Ilan University;
M.A. in Public Policy from Tel Aviv
University.

74

מלכי שרון
)2011-2010 (מחזור

השמה במשרד התחבורה
 מנהלת פרויקטים לקידום תחבורה,כיום
ציבורית לישובים ערבים כיועצת למשרד
.התחבורה
בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית
ובעלת תואר שני בסביבה וחברה
.מאוניברסיטת תל אביב

Sharon Malki

(Class 2010־2011)
Placement: Ministry of Transportation
Currently, working as a Project
Manager to promote public
transportation to Arab villages
as an advisor to the Ministry of
Transportation.
B.A. in Sociology and Anthropology
from the Hebrew University of
Jerusalem; M.A. from the Program
of Social Environment at Tel Aviv
University.

75

מרדכי ערן
)2000-1999 (מחזור

השמה במשרד ראש הממשלה
. מנהל השקעות בכיר,כיום
בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה
העברית ותואר שני במנהל עסקים
.מאוניברסיטת תל אביב

Eran Mordehai

(Class 1999־2000)
Placement: Prime Minister's Office
Currently, Senior Investment Manager.
B.A. in Economics from the Hebrew
University of Jerusalem; M.B.A. from
Tel Aviv University.

76

מרזל שירי
)1998-1997 (מחזור

השמה אצל ח"כ אברהם (בייגה) שוחט
ובמשרד ראש הממשלה באגף בכיר
לכלכלה
. סמנכ"לית בחברה לביטוח ענבל,כיום
בעלת תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה
 שניהם,ותואר שני בכלכלה ומינהל עסקים
.מהאוניברסיטה העברית

Shiri Marzel

(Class 1997־1998)
Placement: MK Avraham Shochat and
in the Prime Minister's Office in the
senior Division of Economics
Currently, Deputy CEO at Inbal
Insurance Company.
B.A. in Economics and Sociology;
M.A. in Economics and M.B.A.,
Hebrew University of Jerusalem.

77

מרציאנו רעות
)2013-2012 (מחזור

השמה במשרד הבריאות
.עבדה במטה הבחירות של מר"צ
 כלכלה,בעלת תואר ראשון בפילוסופיה
ומדע המדינה ותואר שני במדיניות
. שניהם מהאוניברסיטה העברית,ציבורית

Reut Marciano

(Class 2012־2013)
Placement: Ministry of Health
Currently, working on the staff of the
Meretz party.
B.A. in Political Science, Philosophy
and Economics; M.A. in Public
Policy, Hebrew University of
Jerusalem.

78

נאור ירון
)1996-1995 (מחזור

השמה אצל ח"כ עוזי לנדאו
. עורך דין בתחום דיני עבודה,כיום
בעל תואר ראשון במדע המדינה
מהאוניברסיטה העברית ותואר שני
במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל־
.אביב ותואר במשפטים ממכללת רמת גן

Yaron Naor

(Class 1995־1996)
Placement: MK Uzi Landau
Currently, lawyer in the field of Labor
law.
B.A. in Political Science Hebrew
University of Jerusalem; M.A.
in Public Policy from Tel Aviv
University; Degree in Law from
Ramat Gan College.

79

נוימן יובל
)2013-2012 (מחזור

 עמותה לאיכות הסביבה,השמה ב׳צלול׳
QA אחראי על שרשרת אספקה ו־,כיום
.Early Sense בחברת

 טלוויזיה,בעל תואר ראשון בתסריטאיות
ותיאטרון ובעל תואר שני בכלכלה
. שניהם מאוניברסיטת תל אביב,וסביבה

Yuval Neumann

(Class 2012־2013)
Placement: Zalul Environmental
Association
Currently, in charge of the supply
chain and QA at Early Sense
company.
B.A. in Cinema, Photography,
Television and Theater; M.A. in
Economics and Environmental
Resource Management, Tel Aviv
University.

80

נוריאל רוית
)2012-2010 (מחזורים

 אגף החשב הכללי,השמה במשרד האוצר
 מנהלת פרויקטים ביחידה למימון,כיום
.BDOפרויקטים ב־
בעלת תואר ראשון במדעי הכימיה
,וביולוגיה ותואר שני בכלכלה פיננסית
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Ravit Nuriel

(Classes 2020־2012)
Placement: Accountant General's Office
at the Ministry of Finance
Currently, Project Manager at the
division for project finance at BDO.
B.Sc. in Biology and Chemistry; M.A.
in Financial Economics, Hebrew
University of Jerusalem.

81

ניברג חנן
)2006-2005 (מחזור

השמה אצל ח"כ ניסים דהן וח"כ שי חרמש
 מנהל מרכז הסטודנטים הלל,כיום
. ארה"ב,בקולרדו
 כלכלה,בעל תואר ראשון בפילוסופיה
.ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית

Hanan Nayberg

(Class 2005־2006)
Placement: MK Nissim Dahan and
MK Shai Hermesh
Currently, Director of the Hillel
Student Center in Colorado USA.
B.A. in Philosophy, Economics and
Political Science, Hebrew University
of Jerusalem.

82

סבטו יצחק
)2004-2003 (מחזור

השמה אצל ח"כ נחום לנגנטל
 מנהל אגף קרנות ומנהל סיכונים,כיום
.ראשי במוסד לביטוח לאומי
 בעל תואר ראשון במשפטים ותואר,עו"ד
 שניהם,שני במנהל עסקים ומשפטים
 תואר שני במינהל.מאוניברסיטת בר־אילן
. ארה"ב,ציבורי מאוניברסיטת הארוורד
סיים שלב א' בדוקטורט במשפטים
.באוניברסיטת בר־אילן

Yitzchack Sabato

(Class 2003־2004)
Placement: MK Nahum Langental
Currently , Director of funds
and manage risks at the National
Insurance Institute.
Lawyer, B.A. in Law; M.B.A.;
M.A. in Law all from the Bar-Ilan
University; M.A. in Public Policy
from Harvard University; finished the
first stage in Ph.D in law at Bar-Ilan
University.
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סולומון יובל
)2006-2005 (מחזור

השמה אצל ח"כ דניאל בן לולו וח"כ יצחק
ועקנין
. יועץ ארגוני בצה"ל,כיום
בעל תואר ראשון במנהל עסקים
ופסיכולוגיה ותואר שני בפסיכולוגיה
. שניהם מהאוניברסיטה העברית,ארגונית

Yuval Solomon

(Class 2005־2006)
Placement: MK Daniel Benlolo and
Yitzhak Vaknin
Currently, organizational consultant
in the IDF.
B.A. in Business and Psychology;
M.A. in Organization Psychology,
Hebrew University of Jerusalem.
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סוקולינסקי סטאס
)2011-2010 (מחזור

 לשכת מנכ"ל,השמה במשרד האוצר
 דוקטורנט לכלכלה באוניברסיטת,כיום
. ארה"ב,הארוורד
בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
 שניהם,ותואר שני בכלכלה פיננסית
.מהאוניברסיטה העברית

Stas Sokolinski

(Class 2010־2011)
Placement: Ministry of Finance,
Director General's office
Currently, pursuing a Ph.D in
Economics at Harvard University.
B.A. in Economics and Accounting;
M.A. in Financial Economics,
Hebrew University of Jerusalem.
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סלגניק גאלה
)2006-2005 (מחזור

השמה במשרד האוצר
 מרצה במחלקה למנהל עסקים,כיום
.באוניברסיטת בן־גוריון

התמונה לקוחה מתוך אתר אוניברסיטת בן־גוריון

בעלת תואר ראשון בניהול מערכות
 שניהם,חינוך ותואר שני במנהל עסקים
 בעלת תואר שני.מאוניברסיטת בן־גוריון
Tilburg ,ודוקטורט מהמחלקה לכלכלה
.University

Gala Salganik

(Class 2005־2006)
Placement: Ministry of Finance
Currently, a lecturer at the business
administration department at
Ben-Gurion University.
B.A. in Management Education
systems; M.B.A., Ben-Gurion
University; M.A. in Economics; Ph.D
in Economics, Tilburg University.
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)סקוחורד איליה (לוקה
)2011-2010 (מחזור

השמה בבנק ישראל
Social Finance עמית בכיר ב־,כיום
.Israel

 בעל תואר ראשון במשפטים ותואר,עו"ד
 שניהם מהאוניברסיטה,שני במנהל עסקים
.העברית

Ilya (Luka) Skorochod

(Class 2010־2011)
Placement: Bank of Israel

Currently, Senior Associate at Social
Finance Israel.
Lawyer, B.A. in Law; M.B.A.,
Hebrew University of Jerusalem.
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עמית אסף
)2014-2012 (מחזורים

השמה במשרד החינוך
 דוקטורנט בסוציולוגיה ארגונית,כיום
באוניברסיטה העברית ועובד במכון
.מופ"ת כמנהל פרויקטים
בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול
ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית שניהם
.מאוניברסיטת תל אביב

Assaf Amit

(Class 2012־2014)
Placement: Ministry of Education
Currently, Ph.D candidate in
organizational sociology at the
Hebrew University and works and
MOFET institute as project Manager.
B.A. in Management and Psychology;
M.A. in Social Psychology, Tel-Aviv
University.
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ענבי סיוון
)2008-2007 (מחזור

השמה אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו
-  דיוטי פרי, מנהלת שיווק דיגיטל,כיום
.ג'יימס ריצ'רדסון
בעלת תואר ראשון בניהול ותקשורת
ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה
.למינהל בראשון לציון

Sivan Anavi

(Class 2007־2008)
Placement: Prime Minister Benjamin
Netanyahu
Currently, works as Digital Marketing
Manager at James Richardson duty
free.
B.A. in Communications and
Management; M.B.A. from the
College of Management in Rishon
LeZion.
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עסלי עבד
)2009-2007 (מחזורים

השמתו עסקה בבניית מודלים לפיתוח
אזורי בעיקר בצפון הארץ
 סמנכ"ל כספים וראש צוות במכון,כיום
.ראות
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
 שניהם מאוניברסיטת,ותואר שני בכלכלה
.חיפה

Abed Assli

(Classes 2007־2009)
Placement: focused on regional
development models for Northern Israel
Currently, CFO & Team Leader at
Reut Institute.
B.A. in Economics and Business
Administration; M.A. in Economics,
Haifa University.
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עציוני אמיר
)1999-1996 (מחזורים

השמה אצל ח"כ מיכאל איתן
.HP  מנהל מגזר ממשלה בחברת,כיום
בעל תואר דוקטור בכלכלת רשת
מאוניברסיטת בר־אילן ובוגר המכון
ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים
.מתקדמים בירושלים

Amir Etzioni

(Classes 1996־1999)
Placement: MK Michael Eitan
Currently, Manages government
sector at HP.
Ph.D in Network Economy at
Bar-Ilan University and is a graduate
of the institute for political and
strategic studies in Jerusalem.
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פויכטונגר שמואל
)2009-2008 (מחזור

השמה אצל ח"כ אריה אלדד
 סמנכ"ל מו"פ ושיווק במשרד רו"ח,כיום
.T.M
בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
 שניהם,ש"ע ותואר שני במנהל עסקים
.מאוניברסיטת בר־אילן

Shmuel Fuchtwanger

(Class 2008־2009)
Placement: MK Aryeh Eldad
Currently deputy CEO R&D and
Marketing at accounting firm T.M.
B.A. in Economics and accounting;
M.B.A. from Bar-Ilan University.

92

פולק אליאב
)2012-2011 (מחזור

 אגף התקציבים,השמה במשרד האוצר
 בחטיבתPPP  יועץ פיננסי לפרויקטי,כיום
.התשתיות בענבל חברה לביטוח
 כלכלה,בעל תואר ראשון בפילוסופיה
,ומדע המדינה ותואר שני במנהל עסקים
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Eliav Pollack

(Class 2011־2012)
Placement: Budget Department at the
Ministry of Finance
Currently, financial advisor to PPP
projects in the infrastructure division
at the Inbal Insurance Company.
B.A. in Philosophy, Political Science
and Economics; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem.
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פיצחד'זה תמר
)2014-2013 (מחזור

 אגף החשב הכללי,השמה במשרד האוצר
.MIT עושה תואר שני בכלכלה ב־,כיום
בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ויחסים
.בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית

Tamar Pichkhadze

(Class 2013־2014)
Placement: Accountant General's Office
at the Ministry of Finance
Currently, an M.A. student in
economics at MIT.
B.A. in Business Administration
and International Relations, Hebrew
University of Jerusalem.

94

פלוטניק דסטין
)2011-2009 (מחזורים

השמה ברשות לניירות ערך
Allen עושה התמחות במשפטים ב־,כיום
. ארה"ב, פנסילבניה,& Overy

בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת
שיקאגו ולימודים לתואר שני במשפטים
. ניו יורק,מפורדהם

Dustin Plotnick

(Classes 2009־2011)
Placement: Israel Securities Authority
Currently a law intern at Allen &
Overy Pennsylvania, USA.
B.A. in Economics from the
University of Chicago; M.A. student
in law Fordham University.
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פרג נועה
)2006-2005 (מחזור

השמה אצל ח"כ מלי פולישוק־בלוך
וח"כ סילבן שלום
. עיתונאית בגלובס,כיום
בעלת תואר ראשון במדע המדינה
 שניהם,ותואר שני ביחסים בינלאומיים
.מאוניברסיטת תל־אביב

Noa Parag

(Class 2005־2006)
Placement: MK Meli Polishook-Bloch
and MK Silvan Shalom
Currently, Reporter at Globes
newspaper.
B.A. in Political Science; M.A.
in International Affairs, Tel Aviv
University.
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פרו־זהראלדיין נור
)2013-2012 (מחזור

השמה בשירות התעסוקה
 סטודנטית לתואר שני בסטטיסטיקה,כיום
.באוניברסיטת חיפה
בעלת תואר ראשון בסטטיסטיקה
.מאוניברסיטת חיפה

Noor Ferro Zaheraldeen

(Class 2012־2013)
Placement: Israeli Employment Service
Currently, M.A. student in Statistics
at Haifa University.
B.A. in Statistics from Haifa
University.
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פרידלר לילי
)2014-2013 (מחזור

השמה במרכז השל לקיימות

בעלת תואר ראשון בניהול וגיאוגרפיה
.ופיתוח סביבתי מאוניברסיטת בן־גוריון
בעלת תואר שני בתכנון ערים ואזורים
.בטכניון

Lili Friedler

(Class 2013־2014)
Placement: Heschel Center for
Sustainability

B.A. in Business and Management
and Geography and Environmental
Planning from Ben-Gurion; M.A.
from the Urban and Regional
planning program at the Technion.
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פרידמן דור
)2013-2012 (מחזור

השמה בעמותת אדם טבע ודין
 סטודנט לתואר שני בגיאוגרפיה,כיום
ופיתוח סביבתי ועוזר הוראה
.באוניברסיטת בן־גוריון
בעל תואר ראשון בכלכלה ובגיאוגרפיה
.מאוניברסיטת בן־גוריון

Dor Fridman

(Class 2012־2013)
Placement: Israel Union for
Environmental Defense
Currently, M.A. student in Geography
at Ben-Gurion University and a
teaching assistant at Ben-Gurion
University.
B.A. in Economics and Geography
from Ben-Gurion University.
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פרילוק מעיין
(מחזור )2008-2007

השמה אצל ח"כ משה כחלון
כיום ,כתבת ׳לילה כלכלי׳ ו׳הכל כלול׳
בערוץ .10
בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול
מאוניברסיטת תל אביב.

Maayan Priluk

)2008־(Class 2007
Placement: MK Moshe Kahlon
Currently, Reporter at channel 10.
B.A. in Economics and Business, Tel
Aviv University.
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פרלמוטר דניאלה

Daniela Perlmutter
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פרלסון נועם
)2013-2012 (מחזור

השמה ברשות להגבלים עיסקיים
. כלכלן ברשות להגבלים עיסקיים,כיום
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני
 שניהם מהאוניברסיטה,בכלכלה פיננסית
.העברית

Noam Perlson

(Class 2012־2013)
Placement: Israel Antitrust Authority
Currently, Economist at the Israel
Antitrust Authority.
B.A. in Economics; M.A. in Financial
Economics, Hebrew University of
Jerusalem.
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צור־ניברג איילת
)2004-2002 (מחזורים

השמה אצל ח"כ מיכאל איתן
וח"כ דניאל בן לולו
Front עובדת במחלקה לכלכלה ב־,כיום
.Range Community College

בעלת תואר ראשון במשפטים וכלכלה
מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בכלכלה
 כמו כן.ומשפטים מאוניברסיטת תל־אביב
תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת
.Tulane

Ayelet Zur-Nayberg

(Classes 2002־2004)
Placement: MK Michael Eitan and
MK Daniel Benlulu
Currently, works at the economics
department at Front Range
Community College.
B.A. in Economics and Law from
Haifa University; M.A. in Economics
and Law from Tel Aviv University
and M.B.A. from Tulane University.
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Linkedin התמונה הועתקה מכרטיס אישי של

צ'ציק יעל
)2013-2012 (מחזור

, אגף שוק ההון,השמה במשרד האוצר
ביטוח וחיסכון
 סטודנטית לתואר שני במנהל,כיום
עסקים באוניברסיטה העברית ומשווקת
.דירות בפרויקט אזורים
בעלת תואר ראשון במנהל עסקים
.מהקריה האקדמית אונו

Yael Chechik

(Class 2012־2013)
Placement: Capital Markets, Insurance
and Savings Division in the Ministry of
Finance
Currently, M.B.A. student at the
Hebrew University of Jerusalem
and Markets apartments for Ezorim
project.
B.A. in Business Management from
the Ono Academic College.
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קימלמן אלעד
)2011-2010 (מחזור

השמה במשרד הכלכלה
 סטודנט לתואר שני במדיניות,כיום
ציבורית באוניברסיטה העברית ומנהל
.גיוס סטודנטים במכללה למדינאות
 כלכלה ומדע,בוגר תואר בפילוסופיה
.המדינה מהאוניברסיטה העברית

Elad Kimelman

(Class 2010־2011)
Placement: Ministry of Economy
Currently, M.A. student in Public
Policy at the Hebrew University
of Jerusalem and in charge
of recruitment at the Jewish
Statesmanship Center.
B.A. in Philosophy, Politics and
Economics, Hebrew University of
Jerusalem.
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קלמפרט גלב
)2014-2013 (מחזור

 התנועה לעירוניות- השמה במרחב
מתחדשת
 אנליסט פיננסי באגף הפרויקטים,כיום
בשיתוף המגזר הפרטי בענבל חברה
.לביטוח
בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול
מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני
.בכלכלה פיננסית מהאוניברסיטה העברית

Gleb Klempert

(Class 2013־2014)
Placement: Merrhav  ־The Movement
for Israeli Urbanism
Currently, financial analyst in the
division of projects in collaboration
with private sector at Inbal Insurance
Company.
B.A. in Management and Economics
from the Open University; M.A.
in Financial Economics from the
Hebrew University of Jerusalem.
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קנדל דניאלה
)2013-2012 (מחזור

 אגף החשב הכללי,השמה במשרד האוצר
 אסטרטגיה, ראש תחום אקדמיה,כיום
Start-Up Nationופיתוח בינלאומי ב־
.Central
בעלת תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה
 שניהם,ותואר שני בכלכלה פיננסית
.מהאוניברסיטה העברית

Daniela Kandel

(Class 2012־2013)
Placement: Accountant General's Office
at the Ministry of Finance
Currently, Head of Academia,
Strategy and International
Development at Start-Up Nation
Central.
B.A. in Economics and Statistics;
M.A. in Financial Economics,
Hebrew University of Jerusalem.
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קפלן שירה
)2009-2008 (מחזור

השמה ברשות לניירות ערך
Connecting  ממקימי ומנכ״ל,כיום
Europe to Israel's Cyber Security
.Universe-Cyverse

בעלת תואר ראשון בממשל מהארוורד
ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת
. שווייץ,סנט גאלן

Shira Kaplan

(Class 2008־2009)
Placement: Israel Securities Authority
Currently, Connecting Europe to
Israel's Cyber security UniverseCyverse, Co-Founder & CEO.
B.A. in Government from
Harvard University; M.B.A. from
the University of St. Gallen in
Switzerland.
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רובס ענבל
)2008-2006 (מחזור

השמה במועצה הלאומית לכלכלה
. יועצת בתחום המדיניות הכלכלית,כיום
בעלת תואר ראשון בממשל מהמרכז הבין
 בעלת תואר שני בכלכלה,תחומי בהרצליה
London School ofומדע המדינה מ־
.Economics

Inbal Robbas

(Classes 2006־2008)
Placement: National Economic Council
Currently, Consultant in the field of
economic policy.
Holds a B.A. in Government from
the Interdisciplinary Center Herzliya;
M.A. in Economics and Political
Science from London School of
Economics.
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Linkedin התמונה הועתקה מכרטיס אישי של

רוטלר יואב
)2014-2013 (מחזור

השמה במשרד ראש הממשלה במנהלת
לתחליפי דלקים
. יועץ בנושא כלכלת פיתוח,כיום
 אנתרופולוגיה,בעל תואר ראשון בכלכלה
.וסוציולוגיה מאוניברסיטת בן־גוריון
בעל תואר שני בכלכלה חקלאית
.מהאוניברסיטה העברית

Yoav Rothler

(Class 2013־2014)
Placement: National Program for
Alternative Fuels in the Prime
Minister's Office
Currently, Development economics
consultant.
B.A. in Sociology, Anthropology
and Economics from Ben-Gurion
University; M.A. in Agricultural
Economics, Hebrew University of
Jerusalem.
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רוטנברג יהלי
)2002-2001 (מחזור

השמה במשרד השיכון והבינוי ובכנסת
 סגן החשבת הכללית והממונה על,כיום
. משרד האוצר,חטיבת המימון והבנקאות
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני
 שניהם,במנהל עסקים וראיית חשבון
.מאוניברסיטת בר־אילן

Yali Rothenberg

(Class 2001־2002)
Placement: Ministry of Construction and
Housing and at the Knesset
Currently, Senior Deputy of the
accountant general, Debt and Banking
division at the Ministry of Finance.
B.A. in Economics; M.B.A. and M.A.
in Accounting , Bar-Ilan University.
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The Marker התמונה לקוחה מתוך

ריבקין־בירמן יוליה
)2003-2002 (מחזור

השמה אצל יו"ר ועדת פנים
 סמנכ"לית במחלקת האשראי בבנק,כיום
.הפועלים
Linkedin התמונה הועתקה מכרטיס אישי של

בעלת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת
 תואר שני במנהל עסקים,חיפה
מאוניברסיטת בן־גוריון ותואר במשפטים
.מאוניברסיטת בר־אילן

Yulia Rivkin-Birman

(Class 2002־2003)
Placement: Head of the internal affairs
committee
Currently, Deputy Director at the
credit department at Bank Hapoalim.
B.A. in Economics from Haifa
University; M.B.A. from Ben-Gurion
University; Law degree from Bar-Ilan
University.
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רייכמן־גושן עידן
)2012-2011 (מחזור

השמה במשרד הכלכלה
, כלכלן במחלקה הכלכלית של כיל,כיום
.מפעלי ים המלח
בעל תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה
 שניהם מאוניברסיטת,ותואר שני בכלכלה
.בן־גוריון

Idan Richman

(Class 2011־2012)
Placement: Ministry of Economy
Currently, economist in the economics
department at ICL.
B.A. in Economics and Political
Science; M.A. in Economics, from
Ben-Gurion University.
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רסקין אדם
)1999-1996 (מחזורים

 ש"ס והדרך,השמה במפלגות צומת
השלישית
כיום מנכ"ל של חברות העוסקות ביזמות
.נדל"ן וסחר בינ"ל
בעל תואר ראשון בהיסטוריה וכלכלה
. ארה"ב, מישיגן,מאוניברסיטת אן ארבור
 במשפטים מאוניברסיטתJ.D בעל תואר
 בעל תואר שני. ארה"ב,קולרדו
 שניהם,במדיניות ציבורית ומנהל עסקים
 בעל תואר שני.מהאוניברסיטה העברית
.במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

Adam Raskin

(Classes 1996־1999)
Placement: Parties Tzomet, Shas and
Haderch Hashlishit
Currently, CEO of companies in
real estate development and is also
involved in international trade.
B.A. in Economics and History from
Ann Arbour University; JD in law
from Colorado University; M.A. in
Public Policy and M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem; M.A. in Law
from Tel Aviv University.
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רפאלי ארז
. כלכלן בהולנד,כיום

Refali Erez
Currently, Economist in the
Netherlands.
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שבח צרויה
)2010-2009 (מחזור

השמה במשרד להגנת הסביבה
 דוקטורנטית במעבדה לאקולוגיה,כיום
.סביבתית באוניברסיטת תל אביב
 שותפה מייסדת של,כמו כן
 ויועצתSustainability Foresight
.לאסטרטגיה ומדיניות סביבתית
בעלת תואר ראשון בביולוגיה ולימודים
בין תחומיים מאוניברסיטת תל אביב
ותואר שני בלימודים בינלאומיים עם
התמחות בכלכלה וניהול משאבי טבע
.Johns Hopkins מאוניברסיטת

Tzruya Chebach

(Class 2009־2010)
Placement: Ministry of Environmental
Protection
Currently, Ph.D candidate in
Environment at the Ecological
Environmental lab at the University
of Tel Aviv. Partner and Founder of
Sustainability Foresight and a strategic
and environmental policy advisor.
B.Sc. in Biology and Interdisciplinary
Studies from Tel Aviv University;
M.A. in International Relations from
Johns Hopkins University.
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שוב שלומי
)1998-1996 (מחזורים

 ח"כ יהודה,השמה אצל ח"כ סילבן שלום
הראל וח"כ אלי סויסה
 רואה חשבון וראש תכנית,כיום
.החשבונאות במרכז הבינתחומי הרצליה

23.2.2015 The Marker מתוך עיתון
צולם ע”י אייל טואג

תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות
מהמכללה למינהל ותואר שני במנהל
.עסקים מאוניברסיטת בן־גוריון

Shlomi Shuv

(Classes 1996־1998)
Placement: MK Silvan Shalom,
MK Yehuda Harel, MK Eli Suissa
Currently, CPA and Head of
the accounting program at the
Interdisciplinary Center Herzliya.
B.A. in Business Administration
and Accounting from the College
for Management Academic Studies;
M.B.A. from Ben-Gurion University.
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שולמן אילן

Ilan Suliman
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שחבר רותם
)2009-2008 (מחזור

השמה בתחום דיור בר השגה
 מנכ"ל עמותת ׳שניר׳ לקידום חונכויות,כיום
בפריפריה החברתית ומורה למתמטיקה
.בתיכון ראשית בדרום תל־אביב
בעלת תואר ראשון במדע המדינה
,ופילוסופיה מהאוניברסיטה העברית
תעודה במעמד תואר בכלכלה וסטודנטית
לתואר שני בייעוץ חינוכי אוניברסיטת תל
.אביב

Rotem Shabar

(Class 2008־2009)
Placement: field of affordable housing
Currently, CEO of Snir NGOpromoting equal opportunity in
education and culture and a teacher at
Tel Aviv High School.
B.A. in Economics, Political Science,
Philosophy from the Hebrew
University of Jerusalem; diploma
degree in Economics; graduate
student in Education Consulting at
Tel Aviv University .
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שטיבלמן עמוס
)2013-2012 (מחזור

 לשכת המדען,השמה במשרד הכלכלה
הראשי
, עובד כיועץ בתחום החדשנות,כיום
.Ernst & Youngקיימות וקלינטק ב־
 תעשייה וניהול,בעל תואר ראשון בהנדסה
משנקר ותואר שני בניהול משאבי טבע
.וסביבה מאוניברסיטת חיפה

Amos Shtibelman

(Class 2012־2013)
Placement: Ministry of Economy, Chief
Scientist Office
Currently, Consultant in the field
of sustainability and cleantech
innovation at Ernst & Young.
B.Tech in Industrial Engineering
and Management from the Shenkar
College of Engineering and Design;
M.A. in Natural Resources and
Environmental Management from
Haifa University.

120

שלוש שחר
)2007-2006 (מחזור

השמה אצל ח"כ אלחנן גלזר
. אנליסט,כיום
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
מהמכללה האקדמית יהודה ושומרון
ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה
.למינהל

Shahar Shlush

(Class 2006־2007)
Placement: MK Elhanan Glazer
Currently, Analyst.
B.A. in Economics and Business
Administration from the College of
Judea and Samaria; M.B.A. from the
College of Management Academic
Studies.
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שמואלי ערן
)2014-2012 (מחזורים

השמה במשרד החינוך
Global EdTech  מייסד ומנכ"ל,כיום
.Solutions

 בעל תואר ראשון במשפטים,עו״ד
,ודיפלומטיה ותואר שני במנהל עסקים
.שניהם מהמרכז הבינתחומי בהרצליה

Eran Smueli

(Class 2012־2014)
Placement: Ministry of Education
Currently, Founder and CEO of
Global EdTech Solutions.
Lawyer, Holds a B.A. in
Diplomacy and Strategy from the
Interdisciplinary Center Herzliya;
M.B.A. in the Global Consulting
Program of the Wharton School and
Interdisciplinary Center Herzliya.
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שניר־גל מיטל
)2006-2005 (מחזור

השמה אצל ח"כ אמנון כהן
King Engine , מנהלת שיווק,כיום
.Bearings
Linkedin התמונה הועתקה מכרטיס אישי של

בעלת תואר ראשון במנהל עסקים
,ופסיכולוגיה ותואר שני במנהל עסקים
.שניהם מהאוניברסיטה העברית

Meytal Snir-Gal

(Class 2005־2006)
Placement: MK Amnon Cohen
Currently, Marketing Director, King
Engine Bearings.
B.A. in Business Management
and Psychology; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem.
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שפיגל אדר־טלי
)2013-2012 (מחזור

השמה בחברה להגנת הטבע
, כלכלנית בתחום החברתי (חינוך,כיום
 אמנות וכו') באגף התקציבים,תרבות
.בעיריית ירושלים
בעלת תואר ראשון בכלכלה וסביבה
.מהאוניברסיטה העברית

Taly Spiegel-Adar

(Class 2012־2013)
Placement: Environmental Protection
Division of the Society for the Protection
of Nature in Israel
Currently, Economist in the social
area (education, culture, arts, etc)
at the budget department at the
Municipality of Jerusalem.
B.Sc. in Economics and
Environmental studies from the
Hebrew University of Jerusalem.
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שפירא ליבי
)2010-2009 (מחזור

השמה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
. עובדת במשרד מבקר המדינה,כיום
בעלת תואר ראשון בכימיה ותואר שני
 שניהם מהאוניברסיטה,במנהל עסקים
.העברית

Libby Shapira

(Class 2009־2010)
Placement: Central Bureau of Statistics
Currently, working at the state
comptroller office.
B.Sc. in Chemistry; M.B.A., Hebrew
University of Jerusalem.
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שפרר לאה
(מחזור )2007-2006

השמה אצל ח"כ אבישי ברוורמן

בעלת תואר ראשון בכלכלה והיסטוריה
כללית ותואר שני במנהל עסקים ,שניהם
מאוניברסיטת תל אביב.

Lea Sperer

)2007־(Class 2006
Placement: MK Avishai Braverman

B.A. in Economics and General
History; M.B.A., Tel Aviv University.
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שרי איל
)2005-2004 (מחזור

השמה אצל ח"כ אורית נוקד וח"כ יצחק כהן
. כלכלן במשרד המשפטים,כיום
בעל תואר ראשון במדעי המחשב
ומתמטיקה מאוניברסיטת בר־אילן ותואר
.שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

Eyal Seri

(Class 2004־2005)
Placement: MK Orit Noked and
MK Yitzhak Cohen
Currently, Economist at the Ministry
of Justice.
B.A. in Computer Science and
Mathematics , Bar-Ilan University;
M.A. in Economics, Hebrew
University of Jerusalem.
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תבורי ליאור
)2012-2010 (מחזורים

,השמות במשרד האוצר אגף שוק ההון
ביטוח וחיסכון ובלשכת מנכ"ל במשרד
האוצר
. יזם,כיום
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
 שניהם מאוניברסיטת,ותואר שני בכלכלה
.בן־גוריון

Lior Tavori

(Classes 2010־2012)
Placement: Capital Markets, Insurance
and Savings Division in the Ministry
of Finance and at the Director General's
office in the Ministry of Finance
Currently, an Entrepreneur.
B.A. in Economics and Business
Management; M.A. in Economics,
Ben-Gurion University.
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Graduates Testimonials
"During my participation at the Milken Fellows Program, I was exposed
to a huge variety of social economic issues of national importance, usually
directly from the source, and by the people that directly are responsible for
these issues and have considerable expertise at it. During my fellowship
at the Ministry of Education this enabled me to be exposed to wide angle
perspective and provided me with many ideas to promote and contribute
to the various official issues I handled. On a personal note, the Fellows
Program introduced me to the field of education and it brought me to my
current job and dissertation topic dealing with the field of the educational
technology industry."
Assaf Amit (Classes 2012־2014)

"The Fellows Program opened for all of us a window into public service, a
rare opportunity to explore, implement, expand our horizons, and perhaps
most importantly do all this with an amazing group of people. The success
of the program is actually our success, Fellows and alumni, taking the
knowledge gained and continuing to have a positive effect on the Israeli
public in each and every one of our respective fields. The alumni network
which is developing and evolving is yet another important stage in the
development of the Center and will be the platform for further cooperation
for professional growth and opportunity to make a difference."
Noa Litmanovitz (Class 2013־2014)
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Dear Alumni,
The Fellows program, in its various incarnations, has been operating
for 20 years. Currently, we focus placements at government ministries
with key decision makers seeking new directions in economic policy.
As a citizen of the State of Israel I am highly confident that graduates
now serve in key positions in the private sector, public sector, non profit
Sector, Academia , and their impact on the public agenda is evident.
I joined the Fellows program over five years ago, it's been my honor
to help cultivate a group of caring, motivated and talented young
professionals. The program offers training, mentoring and support.
However, the Fellows are the ones creating the program and its great
reputation. Not surprisingly, this self-motivation and direction of the
Fellows has led to the program's growing recognition by the Civil
Service Commission , media and the ministries we serve as one of the
most serious and leading programs in research and training in public
service.
With the launch of our Milken Innovation Center Alumni Fellows
program, I hope we can establish a network of alumni who will
continue and create partnerships for building the future.
Stay in touch,

Orly Movshovitz-Landskroner
Fellows Program Manager,
Milken Innovation Center, Jerusalem Institute for Israel Studies
2015
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Markets, innovative financing for environmental infrastructure for
recycling, river restoration and biodiversity conservation, tax policy
changes for entrepreneurial finance, and expanding capital access for
new markets in life sciences, fuel alternatives to oil, agritechnology,
cleantech and cultural heritage.
Join us in leveraging the equity of your past participation in the Fellows
program further with ideas and your engagement in the Milken Fellows
Alumni Program. We hope to continue to provide a global and local
network of support for Alumni in the years ahead.

Prof. Glenn Yago
Senior Director,
Milken Innovation Center, Jerusalem Institute for Israel Studies
2015
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Each economic, social or environmental problem our Fellows have
confronted in their assignments is more complex and challenging than
quieter countries in more sedate regions of the world. The refraction
of these problems in this difficult environment makes Israel a global
laboratory to craft their solutions and build global partnership.
Over the past decade, there’s been an emerging national consensus to
bridge gaps within the country that are unsustainable. Income, social,
productivity and capital gaps in and between communities, small
and medium sized businesses, and regions of the country all must
be continuously addressed by new market based innovations. Social
cohesion requires sustainable economic growth that creates higher
rates of labor force participation, business formation, and financial
inclusion. Our Fellows have worked hard on those questions linked
with our research assignments as our Center’s role in the business
and public policy ecosystem in Jerusalem and throughout the country
grows.
Linking social, human and financial capital to build market based
solutions to these problems has been the hallmark of our program.
Together with our financial innovation labs and applied research,
our Fellows’ research engaged in many of the most important publicprivate initiatives in recent years: increased labor participation by
Haredi and Arab communities, urban revitalization and affordable
housing, expanded export financing for technology transfer to
developing economies, expanding credit access for micro, small
and medium-sized enterprises, helping launch Israel’s first social
investment fund, structural economic reforms through the Bachar,
Ariav, and Competition Committees to address problems of economic
concentration, the creation of Israel’s Sovereign Investment Fund,
dismantling barriers to labor productivity, reinventing Israeli capital
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This iconic image of David Ben-Gurion’s
1957 headstand on the Herzliya Beach
inspires many of our Fellows’ training
sessions. This whimsical snapshot provides
an easily accessible metaphor for how to
create a fresh perspective on a problem.
When asked why he stood on his head,
Ben-Gurion responded: “I stand on my
head so that the State of Israel can stand
on its feet.”
Out of the box thinking inspires our unique research and training
program at the Milken Fellows Program at the Jerusalem Institute
for Israel Studies  ־learning how to develop and implement catalytic
research for new projects, programs and policies to accelerate Israel’s
growth for a State still very much in the making. In launching our
Fellows’ Alumni program, we want to build further the platform for the
next generation of Israeli change makers by building bridges between
our Alumni in the non-profit, business, academic, and government
sectors.
While we regularly focus on results – policies, programs and new
initiatives in innovative finance – the launch of the alumni program and
this recognition of the alumni who have participated in the program
and contributed so much reinforces the truth that building human
capital is fundamental in creating sustainable solutions.
It’s been our privilege over the past years to steward this program
empowering young Israel professionals with skills, training and
experience to address the country's most pressing challenges and
opportunities as it transitions from a start-up to a global nation….
and launch their careers as change agents to build that future.
iii
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