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 אודותינו

לחדשנות במכון ירושלים לחקר ישראל, מתמקד בפיתוח פתרונות שוק לאתגרים הגדולים ביותר הניצבים  מרכז מילקן

לפתחה של ישראל, הנתונה במעבר מאומת הזנק לאומה גלובלית. מטרתנו היא לגשר על פערים חברתיים, אזוריים 

ודה והנגישות להון. כדי לממש משימה בתוך ישראל ובינה לבין העולם, על ידי הרחבת היקף מקומות העבופערי פריון 

זו, אנו מקדמים מדיניות כלכלית ופיננסית חדשנית, תכניות ומיזמים שיסייעו במימון העתיד. אנו גם מכשירים הון אנושי 

 מהמוכשרים והמבריקים בישראל באמצעות תכנית העמיתים.

 תכנית העמיתים

שוקדים על מחקר . הם מרכז מילקן לחדשנותשל  2015ליטול חלק בתכנית העמיתים לשנת נבחרו  צעירים, שישה 

פורץ דרך ועל יוזמות פיתוח מדיניות במהלך התמחותם במשרדי הממשלה. התכנית החלה במחצית ינואר בסמינר 

-התמצאות מקיף. ההכשרה נערכת לאורך כל התכנית  ותכלול סמינרים שבועיים עם קובעי מדיניות ישראלים ובין

יתים משתתפים בקורס העוסק בחדשנות פיננסית בבית הספר לאומיים, חוקרים ומנהיגים בקהילת העסקים,כמו כן העמ

 למנהל עסקים באוניברסיטה העברית.
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 מ ע ב ד ו ת  לח י ד ו ש י ם  פ י נ נ ס י י ם

  CITI  ,CITIפיננסיים להנגשת הון לאוכלוסיות מוחלשות, שמומן על ידי קרןהמרכז השלים דוח של המעבדה לחידושים 

פיתוח קהילתי ויד הנדיב. המעבדה נדרשה ליוזמות מקומיות של בנקאות חלופית, הלוואות קהילה, צבירת נכסים 

ת הדיון אודות )בריטניה( הציג מסגרת למעבדה והנחה א CITI Development-וטכנולוגיות פיננסיות. רוברט אניבלי מ

 Nationalלאומיים, וביניהם קאתי מאהון, מנכ"לית -דרכי ביצוע מיטביות; עוד אירחה המעבדה שלושה מומחים בין

Association of Community Development Credit Union  ארה"ב(; אנדריאה לוויר, נשיאת(Corporation for 

Enterprise Development  ,מנכ"לית ונשיאת )ארה"ב(; וג'ינה הרמוןACCION US NETWORK הדיון עסק בארבעת .

עמודי התווך של האסטרטגיה להכלה פיננסית: צמיחת הון, פיתוח קהילתי, אשראי ויכולת.  דוח המעבדה פורט את 

החסמים, הצרכים וחלופות המדיניות לפיתוח איגודי אשראי קהילתי בישראל, תוך זיהוי הדרישות הכספיות, הטכניות 

שות התכנית והעיצוב לשיקולו של המפקח על הבנקים. מלבד זאת, הדוח מדגיש את הצורך במקורות חדשים של ודרי

 השקעה חברתית למתן שירותי אשראי קהילתיים)ראה הערת מחקר להלן(.
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, עמיתה במשרד המדען ןזנטע לינ

, עמית רן חר"גמשרד הכלכלה. הראשי, 

 .דלקים לתחליפי מנהלת

 

      

 עמית במשרד להגנת הסביבהמרי כרמון, וע

 עמית במשרד האוצר.דניאל מלצר  ,)מימין(

 

 

 

במועצה הלאומית  העמית גוני נוי

עמית ברשות  גלעד בארי ,לכלכלה

 המסים.

 

גוני נוי, עמיתה במועצה 

הלאומית לכלכלה. גלעד בארי 

 עמית ברשות המיסים.
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 ר ו ע י ם  י א 

. ועידה זו 2014מרכז מילקן לחדשנות ארח פאנלים בוועידת גלובס לעסקים, בדצמבר 

 ועידה השנתית המובילה בתחום העסקים בישראל. היא הו

  בקבוצת הדיון על חדשנות פיננסית בלטו ד"ר ריצ'רד ל' סנדור, יושב ראש ומנכ"ל

מוצרים פיננסים סביבתיים ומרצה באוניברסיטת שיקגו; יוסי ביינרט, מנכ"ל 

שותף קרן הון סיכון כרמל; יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית  בורסת תל אביב; אבי זאבי, קבוצת ויולה ומייסד

 יחיא, מנכ"ל בנק לאומי.-לכלכלה, משרד ראש הממשלה; ד"ר סאמר חאג'

 ישראל לחדשנות גלובלית לקח חלק ריצ'רד בלום, חבר האסיפה של מדינת -בפאנל של שותפות קליפורניה

אנרגיה משותפת; פרופ' -ג'יי קיסלינג, מנכ"ל המכון לביו ;ט; יריב כהן, יושב ראש, קיינא50-קליפורניה, המחוז ה

פיזיקליים, המעבדה -כימית, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי; ראש המחלקה למדעים ביו-נודע להנדסה ביו

הלאומית לורנס ברקלי וכן אמיר פלג, מייסד ומנכ"ל טאקאדו; יושב ראש פורום רשת המים החכמים. את הפאנל 

 סקוביץ', אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, אחראית על ענייני ממשל במשרד הנגיד.הנחתה מישל מו

 באטלנטה, לציון  10-גלן יאגו נשא דברים על השווקים המקומיים הצומחים בוועידת פורום התקווה העולמית ה

קינג בינואר, ובהרצאה בפברואר על מדיניות החדשנות הישראלית בבית הספר  יום הזיכרון למרטין לותר

 לעסקים על שם האס באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.

 מ ן  ה מ ח ק ר  רשמים

דוח המעבדה לחידושים פיננסיים, שכותרתו "הנגשת הון לאוכלוסיות מוחלשות בישראל", התייחס ליוזמות מקומיות 

פיתוח קהילתי  CITI-לוואות קהילתיות, צבירת נכסים וטכנולוגיות מימון. רוברט אניבלי משל בנקאות חלופית, ה

)בריטניה( הציג מסגרת למעבדה והנחה את הדיון אודות דרכי ביצוע מיטביות;                                                   

שים של בנקאות קהילתית, לרבות איגודי המעבדה התמקדה בשני תחומים עיקריים . האחד, עסק במודלים חד

אשראי וקרנות הלוואה קהילתיות. התכניות והכלים הדרושים למודלים חדשים אלה יסייעו להזניק, ולהעצים את 

, המליץ המחקר על מצבור פקדונות קהילתיהיתכנות הפיננסית ויאפשרו את שדרוג גודל השוק. לצד הקמתו של 

מקור הון חדש שיאפשר למנגנונים חדשים כאלה, ומקורות הלוואה קהילתית עיצוב מבנים שבאמצעותם יגויס 

. בנקיםמה מודרותהתחום השני, הנו יצירת כלים לצבירת נכסים נזילים זמינים עבור אוכלוסיות    להתרחב.אחרים 

 המתבסס על מחקר שעסק ביישומם של פיקדונות להתפתחות הילד שמשמעותם חסכונות ארוכי טווח ושירותים

פיננסיים, כמו גם איסוף נתונים ודיווחים כדי לכמת ולפקח על תנאי עוני. בצדם יש לעצב וליישם הגנה צרכנית 

 חיוביים ושליליים כאחד.        –שתאפשר איסוף ושימוש בנתוני אשראי 

                                                                                                                                                     ב ק ר ו ב

רפואית ומסחורה. היא תתקיים -מעבדת לחידושים פיננסיים הקרובה תעסוק במודלים פיננסיים חדשים ליזמות ביו

משרד המדען הראשי במשרד הכלכלה. בין משתתפיה יהיו מעבדת הנדסה פיננסית  , בחסות2015במארס,  16-ב

אקס, -מהמכון לטכנולוגיה של מסצ'וסטס, תקאדה תכשירים רפואיים, חברת הפיתוח של ג'ונסון וג'ונסון, פיוטר

 קן ואחרים.סן דייגו, מכון מיל-מוטיב, אוניברסיטת קליפורניה-אורבימד, פרויקט התגלית על שם הרינגטון, ביו
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