
עמיתי ממשק מחזור ז‘ 2018-2017

ד"ר ישי לוז 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

קידם את בריאות הציבור 
בהיבטים וטרינריים

ד"ר איתי ואן ריין 
משרד התחבורה

שיפר את מסד הנתונים 
למתכנני תחבורה ציבורית

רועי חיכל 
משרד האנרגיה

פעל לקידום נושאי קיימות 
בתכנון תשתיות האנרגיה

ד"ר בלה סביצקי  
רשות החשמל

הסדירה ִמחזור של סוללות 
גדולות לאגירת חשמל 

ד"ר יונתן חובב   
המשרד להגנת הסביבה

עסק במדיניות הפסולת 
ובעידוד מחזור 

ד"ר פניאלה דותן   
משרד הבריאות

טיפלה באיכות מים 
ובאפידמיולוגיה סביבתית

ד"ר מיכל צרפתי  
משרד הפנים  

יצרה כלי יישומי: קיימות 
כמנוע צמיחה מוניציפלי

ד"ר טלי אבנית-שגיא 
המשרד להגנת הסביבה 

ניסחה תו ירוק למשתלות

ד"ר תמר מרכוס 
משרד הבינוי והשיכון 

קידמה מרחבים ציבוריים 
איכותיים וטבע עירוני

ד"ר רוני בר  
משרד רוה“מ, המועצה 

הלאומית לכלכלה 

קידמה רובעי חדשנות 
במרכזים מטרופוליניים

ד"ר ינאי עמיעז
רשות המים ומשרד 

החקלאות ופיתוח הכפר

כתב הנחיות לניהול        
נגר עירוני

גלעד רונן 
משרד האוצר, מינהל התכנון 

הטמיע שיקולים נופיים 
בתכנון מגה-שכונות

זוכת פרס יו“ר הכנסת לאיכות חיים לשנת 2017 

הדוקטורט שלך יכול לשפר את איכות החיים בישראל
ממשק מזמינה אותך להנהיג שינוי משמעותי בשירות הציבורי

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל היא תכנית פוסט-דוקטורט 
בוגרי  של  מנהיגות  מגבשת  התכנית  הממשלה.  במשרדי  יישומי 
לפעול  אותם  ומכשירה  תחומים,  ממגוון  מצטיינים  שלישי  תואר 
את  לשפר  היא  ממשק  מטרת  הציבורי.  במגזר  אפקטיבי  באופן 
החיים  לאיכות  הנוגעים  בתחומים  ההחלטות  קבלת  תהליך 
קובעי  ובין  המדעית  הקהילה  בין  דו-שיח  ולקדם  בישראל, 

המדיניות בתחומי הסביבה.

באופן משמעותי את תחומי הפעילות  אנחנו מרחיבים  השנה 
שלישי  תואר  ובוגרות  בוגרי  ומזמינים  ממשק  תכנית  של 

מתחומים אקדמיים שונים להגיש מועמדות למחזור ט'
אוקטובר 2019 - אוקטובר 2020 

נפתחה ההרשמה למחזור ט' 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 31 בדצמבר 2018

mimshak.org.il :לפרטים נוספים ולמילוי טופסי ההגשה

מפגש למתעניינים 
יתקיים ב-12/11/18, 17:00 באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אולם ברקן, בניין 70 ע"ש זלוטובסקי (בית הסטודנט)

https://lp.vp4.me/eoit :הרשמה למפגש

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

האירוע נערך בשיתוף המרכז לפיתוח קריירה, 

דיקאנט הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב


