התכנית לכלכלנים חברתיים

קול קורא למשרדי ממשלה
לביצוע חוות דעת כלכליות וניירות מדיניות
התוכנית לכלכלנים חברתיים גאה להציע למשרדי ממשלה שיתוף פעולה בכתיבת חוות
דעת כלכליות וניירות מדיניות בנושאי ליבה בעלי חשיבות חברתית-כלכלית.
רקע :תכנית ה"כלכלנים החברתיים" ,מבית המכללה החברתית כלכלית בשיתוף מכון ון-ליר ,היחידה
למעורבות חברתית באוניברסיטת תל-אביב ,קרן ברל כצנלסון וקרן פרידריך אברט ,פועלת להכשיר את
הדור הבא של המנהיגות הכלכלית בישראל ,כמנהיגות המחויבת לכלכלה הוגנת ובת-קיימא ולשרות ציבורי
איכותי  .מנהיגות ערכית מקצועית ואמיצה הפועלת במשותף מתוך תחושת שליחות ,ממלכתיות לבניית
ישראל כחברה ראויה.
התכנית בנויה מסמינר לימודים שנתי בהנחיית מיטב החוקרים ומומחי מדיניות ,המעניקים את היסודות
להבנת כלכלה ומדיניות במאה ה –  .21בנוסף ,תכנית הכלכלנים מפעילה תכנית התמחות ייחודית הפועלת
בשיתוף פעולה עם גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה.
במסגרת שיתוף הפעולה עם התכנית ,אנו מציעים למשרדי ממשלה ,זו השנה הרביעית ,שיתוף פעולה
בכתיבת חוות דעת כלכליות וניירות מדיניות בנושאי ליבה בעלי חשיבות חברתית-כלכלית בהיקף של כ-
 600שעות .הניירות יכתבו ע"י המתמחים בתכנית  ,בליווי מקצועי של צוות התכנית ושני יועצים בכירים
מהסקטור הפרטי.
נושאי המחקר וחוות הדעת
נושאי המחקר וחוות הדעת יקבעו בשיתוף פעולה עם הצוות המקצועי של התכנית בהתאם לצרכי המשרד
ובהתאם ליכולות התכנית.
נושאי מחקר אותם ביצענו בהצלחה עבור משרדי ממשלה כללו:
✓ מדידת כדאיות ומשמעות תקציבית וחברתית של פרויקטים לאומים ומקומיים.
✓ בחינת חלופות מדיניות והערכת עלות-תועלת שלהן.
✓ השלכות חברתיות-כלכלית של צעדי מדיניות.
בין ניירות מדיניות שנכתבו על -ידנו בעבור משרדי ממשלה*:
משרד הבריאות-
❖ הטמעת קמח מלא בלחם המפוקח –
❖ פיתוח מודל תקצוב לטיפות חלב –
לקידום תזונה שוויונית
להבטחת טיפול ושירותים שוויוניים
משרד הבינוי והשיכון-
❖ דיור ציבורי באמצעות – PPP
כאמצעי למימון פיתוח המלאי
ותחזוקתו.
❖ כלים כלכליים להתחדשות עירונית
בפריפריה

❖ אתגרים ופתרונות לתחזוקת הדיור
הציבורי – נייר עבודה
❖ בחינה של מודל מיסוי שכ"ד – נייר
עבודה
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משרד הגנת הסביבה -ניתוח עלות תועלת לצמצום אובדן מזון – זיהוי וניתוח השוואתי ל  13צעדי
מדיניות.
המועצה הלאומית לכלכלה-
❖ פיתוח מודל "נשיגות" דיור חדשני –
מאפשר הערכה טובה יותר של פערי
מרכז-פריפריה.

❖ דיור מוגן למעמד הביניים – חקר שוק
והמלצות רגולציה

*המחקרים כוללים – לפי העניין  -סקירת ספרות ,השוואות בינ"ל ,סקרי שוק ,פיתוח מודלים כלכליים
וגיבוש המלצות.
מסקנות הפרויקט יוצגו ויוגשו לידי המשרד ולשימושו.
כנגד ,שותף התכנית מתחייב:
✓
✓
✓
✓
✓

להציג את נושא העבודה בפני המתמחים בכיתה
לפגוש את צוות העבודה לשלוש פגישות עוגן.
להנגיש לחברי הצוות כל מידע רלוונטי לחוות הדעת שיש בידיו ובסמכותו לתת.
פגישת עוגן שלישית לסיכום והגשת מסקנות תתקיים בדרג ראש אגף ו/או סמנכ"ל לפחות.
השתתפות סמלית בעלות הפרויקט כנגד בחירת נושא הדו"ח.
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הצהרה והגבלת אחריות:
התוכנית ו-או המכללה חברתית כלכלית ו-או נותני החסות לא ישאו באחריות מקצועית לטיב התוצרים והאחריות על השימוש
בהם על ידי המשרד וההסתמכות עליהם חלה על המשרד .מוסכם כי פרט למקרה בו ייקבע ע"י בית משפט כי צוות התוכנית
פעל בזדון ,לא תשא המכללה ,מי מטעמה ,או פורשי החסות שלה בכל אחריות כלפי המשרד ,מכל מקור שהוא ועל פי כל עילה
שהיא ,לרבות בנזיקין ,בכל הקשור לדו"ח זה ,ולא תהיה למשרד כל טענה ו/או תביעה כלפי המכללה או מי מטעמה .האחריות
למידע ולהסברים שנתקבלו מהמשרד או ממקורות אחרים הינם על ספקי המידע ,ובשום מקרה המכללה לא תהא אחראית לכל
הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל או פן ודרך ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעיה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא.
כל הזכויות על תוצרי הדו"חות שמורים לתוכנית לכלכלנים חברתיים באמצעות המכללה החברתית כלכלית (ע.ר )580431237
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