
זוכת פרס יו“ר הכנסת לאיכות חיים לשנת 2017

בוגרי תואר שלישי בכל התחומים: 
ממשק מזמינה אתכם להיות חלק מהשינוי!

זו ההזדמנות שלכם להשתמש בידע וביכולות שצברתם כחוקרים 
כדי להשפיע לטובה על מה שקורה במדינה. תוכנית ממשק יצרה 
את רשת מדעני הסביבה של ממשלת ישראל: אנחנו מאתרים את 
ונטול  מדויק  מדע  ולהנגיש  לאסוף  שידעו  המוכשרים  החוקרים 

פניות לטובת שיפור הסביבה ושיפור איכות החיים בישראל.

ממשק - תוכנית יישום מדע בממשל היא תוכנית פוסט-דוקטורט 
בוגרי  יישומי במשרדי הממשלה. התוכנית מגבשת מנהיגות של 
לפעול  אותם  ומכשירה  תואר שלישי מצטיינים ממגוון תחומים, 

באופן אפקטיבי במגזר הציבורי. 

בואו להשתלב בשירות הציבורי, לפתח את כישוריכם האישיים 
והמקצועיים ולהשפיע על קבלת ההחלטות במדינה.

אוקטובר 2022 - אוקטובר 2023

נפתחה ההרשמה למחזור י“ב 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 30 בדצמבר 2021

mimshak.org.il :לפרטים נוספים ולמילוי טופסי ההגשה

מפגשים למתעניינים בתכנית: 
24/11/21 בשעה 20:00   |   13/12/21 בשעה 12:30  

fellows@isees.org.il :הרשמה למפגשים

*המפגשים יתקיימו באופן מקוון, קישור יישלח מראש לנרשמים

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

ד"ר איתי גרנות    
הרשות הארצית 
לתחבורה ציבורית

ייעול התחבורה 
הציבורית 

ד"ר תמיר ארביב     
רשות מקרקעי ישראל

יישום עקרונות לפיתוח 
בר-קיימא

ד"ר יצחק קדם     
רשות המיסים

מיסוי נסועה ומיסוי פחמן 
למען הסביבה

ד"ר איריס אביעזר
משרד האנרגיה

אנרגיה קהילתית 
בישראל

ד"ר זהר ברמן     
משרד ראש הממשלה

פיתוח רובעי החדשנות 
בבאר שבע ובחיפה 

ד"ר יעל גרונוולד    
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

קידום חקלאות סביבתית 
ומקיימת

ד"ר בן בלק     
מנהל התכנון

ד"ר נעמה ולד    צמצום ההצפות ונזקיהן
המשרד להגנת הסביבה

קידום כלכלה מעגלית 
בתעשיית הפלסטיק 

ד"ר אלה ברנד לוי    
משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים

חיזוק אוכלוסיות פגיעות 
לנוכח משבר האקלים

ד"ר מיי 
ענאבוסי-עתאמנה     
משרד המדע והטכנולוגיה

צמצום פערים בלימודי 
STEM במגזר הערבי 

ד"ר רונית רצון     
משרד הבריאות

היערכות משרד הבריאות 
למשבר האקלים

ד"ר מעין כהן    
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 טיפול סביבתי בתוצרי 
הלוואי בחקלאות

ד"ר רז תמיר    
המשרד להגנת הסביבה

צמצום הזרמת עודפי קולחים 
לים, לנחלים ולסביבה 

דוקטור, רוצה לשפר את איכות החיים בישראל?
אנחנו מזמינים אותך להנהיג שינוי משמעותי בשירות הציבורי

עמיתי ממשק מחזור י‘ 2021-2020


