
 
 

  יישום מדע בממשלכנית ת - ' ממשק'עמיתי 

  'למחזור במועמדות שלב הגשת  

מנהיגות צעירה של בוגרי אקדמיה המוכשרים לפעול באופן  לגבשממשק שואפת  תכנית

במטרה להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה בישראל  ,הציבורי במגזראפקטיבי 

ממשק חרטה על . ולקדם את הדו שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות הציבורית

באמצעות שילוב מומחים  תדגלה לבסס את התמיכה המדעית בעיצוב מדיניות סביבתי

          .מתאימים בתהליכי קבלת ההחלטות וביישום מדע בגופי הממשל

  

  )2013יולי  – 2012' ספט(' מחזור בל שלב הגשת המועמדויותאנו שמחים להכריז כי החל 

התכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי ופוסט דוקטורנטים מצטיינים ורחבי אופקים המעוניינים להשפיע על 

לצד  בעבודה מעשית במשרדי ממשלה ובגופים ציבורייםהתכנית משלבת התנסות  .סדר היום הציבורי

 ניהול ופיתוח מיומנויות תקשורת, תכנון, משפט, כלכלה, מדיניות ציבורית ם כגוןבנושאיהכשרה מקצועית 

   .ומנהיגות

  .מלגת מחייה חודשיתלו מימון מלא של תכנית ההכשרהליזכו  העמיתים שיבחרו מבין המועמדים

  :ה/הינו ת לתוכנית/האידיאלית /המועמד

  אזרחות ישראלית  ת/בעל �

 הכלכלה, החברה, א"כדה, החיים, בתחומי מדעי הטבעאו פוסט דוקטורט /וקטורט ודת /בעל �

ת מומחיות רלוונטית לנושאי /ת בעל/ובלבד שהמועמדאפידמיולוגיה הוכן  הרפואה, ההנדסה

    הסביבה

 מצוינות אקדמיתה /מציג �

בתחומי  יישום ידע מדעי ומחקרי בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניותת מוטיבציה ל/חדור �

  בישראלהסביבה 

  מעולותויכולות תקשורת ת ובינאישימיומנויות ת /בעל �

   מנהיגותיוזמה ויכולת ה /מפגינ �

 ואחריות אישית ארגון, גבוהה של יכולת ניהול עצמי רמהה /מוכיח �

  ובכתבבעל פה , ת ברהיטות בעברית ובאנגלית/מתנסח �

   



 
 

  :את המסמכים הבאים יש לצרףהגשת המועמדות ל

  .תוך פירוט הישגים אקדמיים וניסיון תעסוקתי, בלבד בעברית חיים קורות  .א

  .אישור על הגשת הדוקטורט וגיליון ציונים  .ב

  :)רווח שורה וחצי, 12גודל , פונט אריאל, wordבמסמך (מענה על השאלות הבאות   .ג

  ).מילה 250( ?יישום מדע בממשלה בתכנית /ה להיות עמית/מדוע הנך מתאים .1

  ).מילה 250( ?שנים חמשמבחינה מקצועית בעוד ה רואה את עצמך /איפה את .2

 250(תהליך משמעותי ייזום של בלידי ביטוי כישוריך בהובלה או  באובו  מקרה י/תאר .3

 . )מילה

  )מילה 250עד (ואת חשיבותה הדוקטורט שלך  עבודתי לקהל חסר רקע מדעי את /תאר .4

כיצד הבנה מדעית טובה . בעלת היבטים מדעייםסוגיה סביבתית בישראל לי דוגמא /תן .5

  ).מילה 500עד (י /הסבר ?נושאבלת ההחלטות יותר עשויה להיטיב את קב

וכן  ,מחוץ לאקדמיה ה/שניה מהאקדמיה ו/ת הינו/ה אחד/ממליץ ;בעבריתו בכתבשתי המלצות   .ד

  :תייחס לנקודות הבאותלהה /על הממליץ. ממליציםה שלהקשר פרטי 

  .ת מדע/ת וכאיש/ת כחוקר/יכולות המועמד הערכה של .1

לחץ ויכולת עמידה ב ,יוזמה, אחריות אישית, מוטיבציהמבחינת ת /המועמד הערכה של .2

 .ת עם מקבלי החלטות ובעלי סמכות/וכן הערכה של אופן התמודדות המועמד ניהולית

עליו הוא  ה/מדולציין את שם המוע, למייל המצוין להלןישירות את המלצתו שלוח ליכול  ה/ממליץ

  .ה/ממליץ

  

  2012במרץ  31: מועמדותהמועד אחרון להגשת 
  

 –לא יגישו את כל המסמכים המצוינים במלואם ובהתאם להנחיות אשר פונים : שימו לב �

  !ועדת האיתור לוקישתובא למועמדותם לא 

 ;6.5, 29.4, 23.4: מועמדים שיימצאו מתאימים יוזמנו למרכזי הערכה בתאריכים �

  מועמדים שיעברו בהצלחה את מרכזי ההערכה יתקיימו בין התאריכיםאישיים לראיונות  �

13-23/5; 

לאחר ראיונות וברשויות ציבוריות יתבצע  במשרדי ממשלה עמיתי התוכנית השיבוץ הסופי של �

 .בממשל יםהרלוונטי יםעם בעלי התפקידשל המועמדים אישיים 

  fellows@isees.org.il: ל"לפנות לדוא נאפרטים נוספים קבלת לו להגשת המועמדות

  

הספר בשיתוף בית , לוגיה ולמדעי הסביבההוקמה כתכנית עמיתים על ידי האגודה הישראלית לאקו ממשק
 .לממשל ומדיניות באוניברסיטת תל אביב והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים


