
 

 
20 RADAK STREET, JERUSALEM ISRAEL  9218604 

JERUSALEM INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH 
WWW.MILKENINNOVATIONCENTER.ORG 

 

 2222-2222קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית העמיתים לשנת  -מרכז מילקן לחדשנות

תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות 

התוכנית . כלכליים וסביבתיים, לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים, מבוססי שוק, בפתרונות חדשניים

מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים והתאמתם למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים 

 .קיימא-לטובת צמיחה ופיתוח לאומי בר, פילנתרופיים ועסקיים, בין משאבים ממשלתיים

, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, לים מצטייניםהתוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישרא

. המתמחים במוקדי קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות

הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים , התמחות –היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא מקסימלי 

 .בשבוע

ז מילקן במחקר יישומי במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי מרכ

, ומסייעים למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות, אחרות

 .סביבתיות וחברתיות

שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל , בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי

מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות מקצועי מומחה בתחום ומנוסה . אפשרייםולאתר פתרונות 

 .חברתית והסביבתית בישראל, המעצבים את המציאות הכלכלית, ותומכים במחוקקים וברגולטורים

במסגרת . ממשל ושיטות מחקר, במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית

, מצגות וניירות מדיניות, העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים, יםמפגשי ההכשרה השבועי

נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה , בנוסף. שיווק ותקשורת, וכן כלי ניהול

 . מהשורה הראשונה בישראל ובעולם

במגזר , כמרצים באקדמיה, את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי

ואחרים המשיכו , ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה. הציבורי וכיועצים לשרים ולמשרדי הממשלה

גרים בואנו מאמינים כי ה. ארצות הברית ובאירופה, ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות בישראל

בחוויות , נו תוכלו לצפות בבוגריםבאתר של. מנהלים ומקבלי ההחלטות, חוקרים,יהיו מנהיגי העתיד

 .שלהם ובמה הם עושים כיום

 דרישות הסף 

 בוגרי / עדיפות תינתן לנמצאים לקראת סיום תואר שני. 58-בעלי תואר ראשון בציון שאינו נופל מ
 .תואר שני בשלוש השנים האחרונות

 או סביבתי/או במדיניות ציבורית ו/משפטים ו, מימון, רקע בכלכלה 
  שליטה מלאה בשפה העברית  (.דיבור, קריאה)השפה האנגלית ברמה גבוהה ידיעת. 
 יתרון לבעלי ניסיון מחקרי. יכולת מוכחת לכתיבת עבודות מחקר ומסמכים מקצועיים בעברית 
 אחריות ומנהיגות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות, יחסי אנוש מצוינים 
 חודשים 01למשך  יכולת להתפנות למחקר והתמחות אינטנסיביים בירושלים 
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 התוכנית מעניקה

 התוכנית הנה עשרה חודשים וכוללת מילגה חודשית. 
 העמיתים מושמים במשרדי ממשלה שונים אצל מקבלי החלטות ברמה בכירה. 
 העמיתים מקבלים הכשרה לאורך כל התכנית. 
 במסגרת בית הספר למנהל עסקים , העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים

 .באוניברסיטה העברית בירושלים
 ליווי אינטנסיבי במהלך התוכנית וכתיבת המחקר. 

 
 1.0..0.0: מועד אחרון להגשת המועדות 

 1.0.התוכנית מתחילה באוקטובר

 קישור להגשת מועמדות

https://milkeninnovationcenter.org/fellows-program/registration-form/ 

 
 אודותינו

 

ומתמקד בפיתוח פתרונות מבוססי  מדיניות למחקרי ירושלים מכון במסגרת פועל לחדשנות מילקן מרכז

. לאומה גלובלית” הזנק אומת”שוק לאתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפני ישראל בתהליך הפיכתה מ

אנו שואפים לגשר על הפערים החברתיים והאזוריים ועל פערי הפריון בתוך ישראל ובין ישראל לשאר 

לשם ביצוע משימה זו אנו מקדמים . ידי עידוד יצירת מקומות עבודה והנגשת מקורות הון-זאת על, העולם

אנו גם . כן פרויקטים שיעזרו לממן את העתידתוכניות ופרויקטים פיננסיים וכלכליים חדשניים ו, מדיניות

 .מדריכים את המוחות הטובים והחכמים ביותר בישראל באמצעות תוכניות העמיתים של מילקן

  

 .מנהלת תוכניות העמיתים במרכז מקן לחדשנות, לנדסקרונר -למידי נוסף ניתן לפנות לאורלי מובשוביץ

orly@jerusaleminstitute.org.il  . 

 

 

 לנדסקרונר-מובשוביץאורלי 

 מנהלת תוכנית העמיתים מרכז מילקן לחנות

 מכון ירושלים מדיניות

https://milkeninnovationcenter.org/fellows-program/registration-form/

