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 לתכנית לכלכלנים חברתיים מנחים מקצועיים )'מנטורים'(קול קורא ל

 אודות התכנית:
שמה לה למטרה להכשיר את הדור הבא של המנהיגות הכלכלית  התכנית לכלכלנים חברתיים

קיימא ולשרות ציבורי איכותי. מנהיגות ערכית -בישראל, כמנהיגות המחויבת לכלכלה הוגנת ובת
מקצועית ואמיצה הפועלת במשותף מתוך תחושת שליחות, ממלכתיות לבניית ישראל כחברה 

 ראויה. 
לוונטי להובלת שירות ציבורי חזק ואיכותי, לכלכלה התכנית מעניקה למתמחים ידע וניסיון ר

וזאת באמצעות , ולבניית חברה ישראלית צודקת יותרהפועלת לטובת כלל חלקי האוכלוסייה 
סמינר לימודים שנתי ומפגשים חד שבועיים, המעניקים את היסודות להבנת כלכלה ומדיניות במאה 

החוקרים ומומחי מדיניות המעניקים רקע . הסמינר כולל הרצאות וסדנאות עם מיטב 21 –ה 
אמפירי ותאורתי מגוון ורחב לצד אתגר אינטלקטואלי. בנוסף התכנית מפעילה מודל התמחות 
ייחודי המאפשר למתמחים בתכנית לכתוב חוות דעת כלכליות וניירות מדיניות פרויקט לגופי ציבור 

 ומשרדי ממשלה.
 15-חי התוכנית בביצוע חוות הדעת ויצטרפו לככנית מלווים ומנחים את מתמהמנטורים של הת

 הולכת וגדלה של התכנית לכלכלנים חברתיים.העמיתים הנטורים בהווה ובעבר ולרשת מ
 

 :2018יוני  -התנדבות בחודשים ינוארבהתפקיד הינו 
 

 הזדמנות להשפיע על תהליכי קבלת החלטות ברמה המקומית והארצית. ✓

 העתיד של כלכלני המגזר הציבורי.הזדמנות ייחודית לעבוד עם דור  ✓

 הפרויקט מזמן אתגרים אינטלקטואלים ומקצועיים ונטוורקינג משמעותי. ✓

 הזדמנות לקחת חלק במפגשי הכשרה ייחודיים המיועדים לצוות המנטורים. ✓
 

 תיאור תפקיד:

 .הפרויקט והמתמחים שוטף של ליווי ✓

 - םממקורות ספרותיים/אינטרנט/אנושיימיצוי מידע  -הדרכה והכוונה לביצוע הדו"ח  ✓
 מנהלים. אקסלים, תקציר ,הבחנת עיקר וטפל, בניית סיפור ייעוצי, הכנת מצגות

 הממשלתי עם המשרד ייעודיות פגישות, עם צוות העבודה שבועייםמפגשים נוכחות ב ✓
  .השותף

 השתתפות בתהליך הכשרה מקדים. ✓
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 רישות התפקיד:ד

בנושאים כלכליים,  ניסיון משמעותי בייעוץ למגזר הציבורי או בעבודה במגזר הציבורי ▪
 אסטרטגיים וסוגיות מדיניות.

 הכרות מעולה עם מודלים כלכליים, מתודות עבודה ומחקר. ▪
 יקטיליםיחובה ניסיון ניהולי או בהובלת צוותים פרו ▪
סיון משמעותי באחד מהתחומים הבאים: דיור יתרון לתחומי התמחות או נ ▪

וסיכוני  חינוך ותחבורה, RIA, , התנהגות צרכניםוהתחדשות עירונית, כלכלת בריאות
 אשראי.

 .או כלכלה לתואר שני-יתרון לבוגרי פכ"מ/ מדיניות ציבורית ו ▪

 *התפקיד מיועד לגברים ונשים כאחד

 Michaelz@sea.org.ilלהגשת מועמדות נא לשלוח קו"ח לכתובת 


