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בממשק מדענים משפיעים על מדיניות הסביבה בישראל ומעצבים אותה:

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל היא תכנית עמיתים שנתית המיועדת 
צעירים  מנהיגים  מציבה  ממשק  תכנית  מצטיינים.  שלישי  תואר  לבעלי 
מקהילת החוקרים והמדענים בישראל כיועצים מדעיים לבכירים במשרדי 
הממשלה השונים, במטרה לסייע לבכירים אלה לקבל החלטות מושכלות 

ומבוססות מדע. 

המשתתפים  עוברים  ובמסגרתה  יישומי,  פוסט-דוקטורט  היא  התכנית 
תכנית הכשרה ייחודית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, 
מגוונים, לצד ההתמחות המעשית. במסגרת  רלוונטיים  בנושאים  העוסקת 
תכנית ההכשרה עמיתי ממשק רוכשים הבנה תיאורטית, ידע מעשי וכישורים 
אישיים, שמטרתם לסייע להם לפעול באופן מיטבי בשירות הציבורי, להניע 

תהליכי רוחב ולהשפיע על קבלת החלטות. 

הקדמה

בימים אלה  לסיים  ט', שעומדים  גאים להציג בפניכם את עמיתי מחזור  אנו 
את התכנית ולהתחיל את השלב הבא שלהם בעולם התעסוקה. לפניכם קורות 
החיים המתומצתים שלהם - כולל פעילותם בממשק ותחומי המומחיות שהם 

מביאים איתם. אנחנו מזמינים אתכם לעיין במסמך ולהתרשם.

מסמך זה עשוי להיות רלוונטי גם בטווח הארוך, בתקווה שתמשיכו להחזיקו על 
שולחנכם. אתם מוזמנים בכל שלב ליצור קשר ישיר עם כל אחד מהעמיתים, 

או לפנות אלינו.

צוות ממשק
fellows@isees.org.il
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המחקר  בעבודת  חיפה.  מאוניברסיטת  באקולוגיה  ובתר-דוקטורט  )ישיר(  דוקטורט  לטלי 
תוצאות  צמחים.  אוכלי  וחרקים  יונקים  בין  המורכבים  הגומלין  יחסי  את  בחנה  היא  שלה 
ובעולם.  בארץ  בכנסים  והוצגו  בתחום,  מובילים  אקדמיים  עת  בכתבי  פורסמו  מחקריה 
ניהלה את  וכן  ובתרגול של קורסי בסיס בביולוגיה,  במהלך לימודיה עסקה טלי בהוראה 

מעבדת הסטודנטים של החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה.
חרוצה,  היא  מצוינים.  אנוש  וביחסי  ביקורתית  בחשיבה  מערכתית,  בראייה  ניחנת  טלי 
עצמאית וחדורת מוטיבציה להתמודד עם אתגרים הדורשים מחשבה ולמידה. יש לה ניסיון 
רב במחקר בין-תחומי ובהנעת תהליכים, והיא מרצה מנוסה. טלי מעוניינת בתפקיד מעניין 

ומאתגר שישלב את יכולותיה עם אהבתה לטבע ומחקר.

ד"ר טלי ברמן
talisberman@gmail.com

תחומי מומחיותמיני ביוגרפיה
אקולוגיה, שמירת טבע וחקלאות	 
סטטיסטיקה וניתוח נתונים	 
תכנון וביצוע של מחקרי שדה, מחקר התנהגותי ומחקר מולקולרי	 
תהליכי רגולציה של תרופות בישראל	 
שינוי אקלים ובריאות הציבור	 

מיומנויות ויכולות
יכולת הובלת פרויקטים וניהול צוות עובדים	 
למידה מהירה של תחומי ידע וכלי עבודה חדשים	 
ניסיון בכתיבת הצעות מחקר, מאמרים אקדמיים ומסמכי מדיניות	 
מיומנות גבוהה בהוראה ובהעברת הרצאות	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
במהלך שנתה בממשק שימשה טלי יועצת מדעית לאלי מרום, סגן מנהל אגף 
הרוקחות, ולד"ר תמר ברמן, הטוקסיקולוגית הראשית במערך הארצי לבריאות 

הסביבה. בין תחומי הפעילות והאחריות שלה:
קידום מדיניות בתחום צמצום השימוש באנטיביוטיקה בענף החי וייעול 	 

הרגולציה של תרופות וטרינריות
גיבוש וקידום של תכנית להיערכות מערכת הבריאות בישראל לשינוי האקלים	 
ארגון ועדת מומחים בנושא יתושי אדס פולשים בישראל בעידן שינוי האקלים	 
גיבוש וכתיבה של מסמכי מדיניות בתחום בריאות וסביבה 	 
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בנגב. את  בן-גוריון  והסביבה מאוניברסיטת  הגיאולוגיה  ליגאל תואר ראשון במדעי 
התואר השני והשלישי שלו )מסלול ישיר לדוקטורט( ביצע במכון ויצמן למדע בתחום 
הגיאוכימיה. במחקריו הקים יגאל מערכות ניסיוניות, הכיר מגוון כלי מדידה והוביל 

שיתופי פעולה בין-לאומיים.
יגאל סקרן ומהיר למידה, בעל חשיבה ביקורתית ויכולת מצוינת לעבודה בצוות או 
באופן עצמאי. יגאל מעוניין בתפקידים שיש בהם עיסוק ביישום מדע לצורכי הציבור 

והסביבה, ובחיבור תעשייה-ממשל-סביבה.

ד"ר יגאל ברקן
barkanyigal@gmail.com

תחומי מומחיותמיני ביוגרפיה
ידע נרחב בתחום הגיאולוגיה והכימיה	 
איכות מים ותהליכי טיפול במים	 
ניסיון בגיוס וברתימת שותפים לתהליכי רוחב	 
ניתוח נתונים	 

מיומנויות ויכולות
הנגשת ידע מדעי 	 
יכולות פרזנטציה מעולות	 
יצירת קשרי עבודה פוריים	 
למידה מהירה של תחומי ידע וכלים חדשים	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
במהלך שנתו בממשק שימש יגאל יועץ מדעי משותף לגיא רשף, מנהל חטיבת השירות 
ההידרולוגי ברשות הממשלתית למים וביוב, ולעמיר יצחקי, ראש המערך הארצי לבריאות 

הסביבה במשרד הבריאות. בין תחומי הפעילות שלו:
קידום מדיניות לצמצום מחסור עתידי באספקת חומרי טיפול במים	 
הקמת בסיס ידע וקידום מדיניות לצמצום אירועי "מים אדומים" עקב קורוזיה בצנרת	 
ייזום והובלה של הפעלת מודל להערכת השפעת הזרמת קולחים ושפכים על התפלת 	 

מי ים
ביצוע הערכה מחדש של מדיניות משרד הבריאות למצב של זיהום מי הגלם להתפלה 	 

על ידי קולחים
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לעוזי תואר שני )בהצטיינות( ודוקטורט בתחום האקולוגיה. במסגרת תאריו המתקדמים 
שדה  עבודת  באמצעות  טבע,  משאבי  של  והממשקיות  הניהוליות  ההשפעות  את  חקר 
לניהול  פרקטיות  מסקנות  עוזי  פיתח  במחקריו  מתקדמות.  סטטיסטי  ניתוח  ושיטות 

משאבי טבע באופן שישפר את המגוון הביולוגי בשטח.
במהלך לימודיו עוזי היה שותף בצוות לייעוץ ארגוני בחברה בין-לאומית. בתפקידו היה 
אמון על פיתוח כלי הדרכה ועל ניהול ימי ההדרכות בפועל. כאיש מילואים, לעוזי ניסיון 
רב בהכשרות במגזר הביטחוני, ובתחום זה גם פיתח לאורך השנים תכניות השמה, גיוס 

ומיון.
לעוזי חשיבה רב-מערכתית ואסטרטגית, יכולת לפתרון בעיות ולהבנה מהירה של תהליכים 
וארגונים וזיקה גבוהה לתחום הניהול וההובלה. הוא חבר בצוותי עבודה שונים, כשותף 

וכמוביל, והוא מחפש תפקיד רב-תחומי שיאפשר לו להביא לידי ביטוי את יכולותיו.

ד"ר עוזי דגן
uzidagan@gmail.com

מיני ביוגרפיה

תחומי מומחיות
מדיניות סביבתית	 
אנרגיה מתחדשת וקיימות	 
תכנון עירוני וסביבתי לעידוד מגוון ביולוגי ולמיתון השפעות שינוי האקלים	 
ניהול פרויקטים	 

מיומנויות ויכולות
פיתוח כלים לפתרון בעיות 	 
היכרות מעולה עם דינמיקה פנימית של ארגונים והבנת מאזן הכוחות בהם	 
ניסיון רב בהובלת צוותים ואנשים	 
למידה מהירה של תחומי ידע וכלי עבודה חדשים	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
במהלך שנת ממשק שימש עוזי יועץ מדעי לדלית זילבר, מנכ"לית ִמנהל התכנון, ועבד 

באופן שוטף באגף לתכנון אסטרטגי תחת מנהל האגף וסגן המנכ"לית שחר סולר. בין תחומי 
הפעילות שלו:

קידום ופיתוח של תחום התכנון בכל הנוגע להיבטים של שינוי האקלים 	 
גיבוש וקידום של תכנית ליישום עירוניות טקטית, בשיתוף משרדי ממשלה שונים 	 

ורשויות מקומיות
השתתפות בכתיבת מסמך "הערכת מצב - משבר הקורונה ועולם התכנון"	 
קביעת יעדים לאומיים למבנים ולעירוניות במסגרת "התכנית האסטרטגית להפחתת 	 

פליטות גזי חממה 2050"
פיתוח כלים ויעדים לשימוש באנרגיות מתחדשות כחלק מהתכנית הלאומית להתייעלות 	 

אנרגטית
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נועם הוא בוגר תואר ראשון בביוטכנולוגיה ובמדעי הסביבה ממכללת תל חי, תואר שני 
מהאוניברסיטה של אמסטרדם, ותואר שלישי מבית הספר למדעי הים באוניברסיטת 
חיפה. את מחקר הדוקטורט שלו עשה בנושא חלקיקי המיקרופלסטיק המצויים בים 

והשפעותיהם על הדגה ועל האדם.
לאחר סיום התואר השני שלו עסק נועם בחינוך סביבתי-ימי בבתי ספר שונים. במקביל, 
השתלב כמתאם אזור דרום של תכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה, וכן פעל 
להקמתן של שמורות טבע ימיות לאורך הים התיכון של ישראל ולפתרון מפגע הפסולת 

בימים ולאורך החופים. 
ומוטיבציה  אסטרטגית  חשיבה  יכולת  מעולים,  אנוש  ויחסי  מנהיגות  כושר  לנועם 
להוביל תהליכים וליצור שיתופי פעולה. הוא בעל ניסיון רב בהדרכה ובהנגשת מדע. 

נועם מעוניין בתפקיד שיאפשר לו להניע תהליכים חדשניים ומקיימים.

ד"ר נועם ואן דר האל
svivayam@gmail.com

מיני ביוגרפיה

תחומי מומחיות
אקולוגיה	 
אנרגיה מתחדשת	 
ניהול פסולת	 

מיומנויות ויכולות
כישורים בין-אישיים מעולים	 
ניהול פרויקטים ועבודת צוות	 
חשיבה הוליסטית 	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
במהלך שנתו בממשק שימש נועם יועץ מדעי לאדית בר, מנהלת ִמנהל הפיתוח במשרד 

הפנים. בין תחומי הפעילות והאחריות שלו:
מבני 	  על  סולאריות  מערכות  של  להתקנה  מקומיות  לרשויות  מקיף  מדריך  יצירת 

ציבור בתחומן
ליווי המשרד, הרשויות המקומיות והאשכולות בקידום תחום ניהול הפסולת 	 
כתיבת מסמך מדיניות המקדם מעבר לשימוש בכלים רב-פעמיים ברשויות מקומיות	 
סביבתיים 	  תכנים  בו  שמאוגדים  הפנים,  משרד  של  באתר  סביבה"  "אזור  הקמת 

לטובת הרשויות המקומיות
פיתוח שאלון קיימות לרשויות מקומיות, המאפשר למשרד הפנים לעמוד על הצרכים 	 

הייחודיים של כל רשות בתחום הקיימות

פיתוח בר-קיימא	 
פלסטיק ומיקרופלסטיק	 

יכולות למידה עצמית ועבודה עצמאית	 
ניסיון בייעוץ 	 
יכולות הדרכה ופרזנטציה 	 
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חיים  מחזור  ניתוח  מתודולוגיית  בתחום  תל-אביב  מאוניברסיטת  דוקטורט  לנועה 
 Imperial-מ בר-קיימא  ופיתוח  סביבה  בהנדסת  )בהצטיינות(  שני  תואר   ,)LCA(
College London ותואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מאוניברסיטת תל-
אביב. במהלך הדוקטורט פיתחה מתודולוגיה להתאמה מקומית של ניתוחי LCA תוך 

.)Machine Learning( שימוש בלמידת מכונה
והציבורי.  העסקי  במגזר  סביבתי  ולניהול  לאסטרטגיה  בייעוץ  עשיר  ניסיון  לנועה 
היא עבדה בפרויקטים בנושאי קיימות וכלכלה מעגלית בארץ ובחו"ל. נועה יסודית, 
עצמאית ובעלת יחסי אנוש מצוינים. היא ניחנת ביכולות אנליטיות גבוהות, בראייה 

מערכתית, וביכולת הנעת תהליכים וניהולם.

ד"ר נועה מירון 
stern.noa@gmail.com

מיני ביוגרפיה

תחומי מומחיות
עבודה עם בסיסי נתונים ונתוני עתק )Big data( ככלי לקבלת החלטות	 
 	)LCA( קבלת החלטות סביבתיות וניתוח מחזור חיים
שיפור וייעול תהליכים תוך הטמעת שיקולים של סביבה וקיימות	 

מיומנויות ויכולות
יכולת מצוינת לעבודה בצוות 	 
פיתוח מודלים וכתיבת תוכנה	 
סטטיסטיקה וניתוח נתונים בשיטות מתקדמות	 
ניהול פרויקטים	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
במהלך שנתה בממשק שימשה נועה יועצת מדעית לשי קדם, ראש אגף בכיר תכנון תחבורתי 

במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. בין תחומי הפעילות שלה:
קידום שימוש בשטחים הכלואים במחלפים, בדגש על פתרון למחסור בשטחים תפעוליים 	 

לטובת תחבורה ציבורית
שיתופי 	  לקידום  התחבורה,  משרד  של  התשתית  בחברות  קיימות  פורום  והובלת  ייזום 

פעולה והעברת ידע
קידום מערכת לניהול עודפי החפירה של חברות התשתית 	 
שיפור תהליכי איסוף מידע תחבורתי	 
תיאום בין צוותי המודלים התחבורתיים בישראל	 
קידום פתרונות לעיכובים בתחבורה הציבורית	 
ייעוץ מדעי בנושאי תכנון וסביבה	 

ידע עשיר במגוון תחומים סביבתיים	 
למידה מהירה של תחומי ידע וכלי 	 

עבודה חדשים
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לרינת תואר שני ושלישי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ותואר ראשון בפסיכולוגיה 
מתקדמות  מחקר  בשיטות  נרחב  ידע  בעלת  היא  תל-אביב.  מאוניברסיטת 
עת  בכתבי  פורסמו  מחקריה  נתונים.  וניתוח  בעיבוד  רב  וניסיון  וסטטיסטיקה 
אקדמיים נחשבים והוצגו בכנסים בין-לאומיים. במהלך הדוקטורט שלה ניהלה 
זו הייתה אחראית על צוותי  ובמסגרת  רינת את מעבדת המחקר שפעלה בה, 

המחקר ועל ניהול תקציבי המעבדה. 
להוביל  ויכולת  בצוות  טובה  עבודה  יכולת  גבוהות,  אנליטיות  יכולות  לרינת 
בתפקידים  מעוניינת  היא  טווח.  ארוכי  לתהליכים  שותפים  ולרתום  תהליכים 
שבמסגרתם תוכל להוביל פרויקטים מחקריים ולגבש תובנות התנהגותיות, בין 

היתר כדי לקדם סוגיות חברתיות באופן מושכל. 

ד"ר רינת מרקוביץ'
rinat.merko@gmail.com

מיני ביוגרפיה

תחומי מומחיות
שיטות מחקר וסטטיסטיקה	 
עבודה עם מסדי נתונים גדולים	 
עריכת מחקרים התנהגותיים	 

מיומנויות ויכולות
חשיבה מחוץ לקופסה ופתרון בעיות באופן 	 

יצירתי
יכולת הובלה של תהליכים ורתימת שותפים	 
כישורים בין-אישיים מעולים	 
למידה מהירה של תחומים וכלים חדשים 	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
במהלך שנת ממשק שימשה רינת יועצת מדעית לקובי בר-נתן, הממונה על השכר, ולמחמוד 

רחמאן, סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר. בין תחומי הפעילות שלה:
גיבוש התשתית המחקרית למודל עבודה מרחוק במגזר הציבורי בשגרה ובחירום ושימוש 	 

בה לגיבוש מדיניות מושכלת ומבוססת נתונים
וניתוח 	  הקורונה  משבר  בתקופת  מרחוק  העבודה  השלכות  לבחינת  מחקרים  סדרת  ייזום 

הממצאים לסדרת המלצות לניהול אפקטיבי של עובדים מרחוק
הובלת פרויקט מחקר לבחינת השפעתם של תמריצים כלכליים במערכת הבריאות	 
הפקת תובנות התנהגותיות מבוססות-נתונים לעיצוב מדיניות  	 
ייעוץ מדעי בתחום הכלכלה ההתנהגותית 	 
ייעוץ מדעי בנושאי תכנון וסביבה	 

ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה 	 
ורשויות מקומיות

ניסיון בניהול פרויקטים	 

מדעי הפסיכולוגיה 	 
כלכלה התנהגותית	 
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עמית השלים את תאריו האקדמיים במחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
מעבדה  עבודת  שלו  הדוקטורט  במחקר  שילב  עמית  בוקר.  בשדה  בן-גוריון  ובמדרשת 
ובין  וכן עבודת שטח ענפה, שנפרסה בין סנגל שבמערב אפריקה  מולקולרית ואקולוגית 

עמק המעיינות שבצפון ישראל.
לעמית ניסיון עשיר בעבודת מטה ושטח ובתיאום בין גורמים שונים ומגוונים: הוא התנסה 
אירופה  מארה"ב,  אזרחית  חברה  וארגוני  ממשלתיים  גופים  מחקר,  מכוני  מול  בעבודה 

ואפריקה. 
רבים  שותפים  לרתום  ביכולתו  ביטוי  לידי  שבאה  ויסודית,  מתכללת  חשיבה  בעל  עמית 
לעשייה יעילה ולהפוך חזון למציאות. הוא חוקר ורסטילי, היודע להתאים עצמו לסביבת 
העבודה ולצורכי השעה. עמית סקרן, יצירתי וחברותי ובעל חשיבה מקורית, והוא מעוניין 

בתפקיד מעניין ומאתגר המשלב בתוכו מגוון תחומים.

ד"ר עמית סויה 
amitsavaia@gmail.com

תחומי מומחיותמיני ביוגרפיה
אקולוגיה ושמירת טבע	 
חקלאות ימית	 
הדברה ביולוגית	 
ביוטכנולוגיה מולקולרית	 

מיומנויות ויכולות
כתיבת הצעות מחקר ומאמרים	 
כישורים בין-אישיים מעולים	 
ניסיון בעבודה עם צוותים בין-לאומיים וניהולם	 
למידה מהירה ויסודית	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
יועץ מדעי ליריב מן, ראש אגף בכיר לפיתוח  במהלך שנתו בממשק שימש עמית 

כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 
בין תחומי הפעילות שלו:

במערכות 	  שילובם  לקראת  בדואים  צעירים  עבור  והזדמנויות  אתגרים  מיפוי 
ההשכלה הגבוהה

הובלת תהליך לקידום פתרונות ביוב אקולוגיים ליישובים הבדואיים בנגב	 
קידום הקמת מרכז מחקר רפואי למחלות גנטיות לאוכלוסייה הבדואית	 
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לאביגיל תואר שני )בהצטיינות( בתכנון ערים ואזורים, דוקטורט במדיניות ציבורית ובתר-
מחקריה  בברלין.  החופשית  ומהאוניברסיטה  קנדה  טורונטו,  מאוניברסיטת  דוקטורט 
של  היבטים  כולל  אנושי,  לשגשוג  הנדרשים  והחברתיים  הסביבתיים  בתנאים  עוסקים 

ערים חכמות, נגישות להזדמנויות, ניידות מקיימת, ומדדי איכות חיים. 
תפקידיה  במסגרת  כלכלי-תחבורתי.  יעוץ  בחברת  תחבורה  מתכננת  שימשה  אביגיל 
כתיבת  על  לתחבורה,  ביקושים  לחיזוי  מודלים  של  וניתוח  הפעלה  על  אמונה  הייתה 
דו"חות ועל ייעוץ לוועדות תכנון מקומיות ומחוזיות. במהלך הדוקטורט ובתר-הדוקטורט 

אביגיל הנחתה סדנאות וסטודנטים בתחומי מומחיותה. 
הכוללת  התמונה  בראיית  מצטיינת  ואסטרטגית,  רב-מערכתית  חשיבה  בעלת  אביגיל 
ובחיבור עולמות תוכן שונים לכדי מערכת קוהרנטית. היא מובילה ושותפה בצוותי עבודה 

רבים, ומחפשת תפקיד רב-תחומי שתוכל לבטא בו את יכולותיה. 

ד"ר אביגיל פרדמן 
avigail.ferdman@gmail.com

מיני ביוגרפיה

תחומי מומחיות
פיתוח אסטרטגי	 
מדיניות כלכלית-חברתית	 
מדיניות סביבה	 

מיומנויות ויכולות
חשיבה אסטרטגית	 
היכרות מעולה עם ארגונים והבנת מאזן הכוחות בהם	 
למידה מהירה של תחומי ידע וכלי עבודה חדשים	 
יכולת לעבוד באופן עצמאי ובצוות	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
המועצה  ראש  סגן  אדמון,  ליובל  מדעית  יועצת  אביגיל  שימשה  ממשק  שנת  במהלך 
הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ועבדה באופן שוטף עם הכלכלנים הבכירים 

במועצה. בין תחומי הפעילות שלה:
ייזום, גיבוש והובלה של צוות בין-משרדי להכנת תכנית לאומית לעירוניות טקטית 	 

תשתית  ליצירת  וזולות  זריזות  לפעולות  המקומיות  הרשויות  עבור  פתרונות  סל   -
לרכיבה על אופניים ולהליכה

פיתוח מדדים לעיור מקיים והשתתפות אזרחית פעילה ברשויות המקומיות, במסגרת 	 
)SDGs( יעדי הפיתוח בר-הקיימא של האו"ם

כתיבת נייר מדיניות בנושא רפורמה במדיניות חניה לאומית	 
 ליווי התכנון השוטף של הקמת רובע החדשנות בבאר שבע	 

תכנון עירוני ותכנון תחבורה	 
ניהול פרויקטים	 
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בר-אילן,  מאוניברסיטת  בכימיה  בהצטיינות(  )שניהם  ושני  ראשון  תואר  לדוד 
וכן ותואר שלישי מאותה מחלקה עם התמחות בתאים פוטו-וולטאיים ושימוש 
בנתוני עתק )Big Data(. עם סיום הדוקטורט השלים דוד שנת פוסט-דוקטורט 
הנתונים  מדע  מעולם  כלים  בהתאמת  התמקדו  מחקריו  למדע.  ויצמן  במכון 
בהתקני  לשימוש  ובני-קיימא  זולים  חדשים,  חומרים  של  פיתוחם  לתהליך 

אנרגיה מתחדשת. 
לדוד יכולת ניתוח של תהליכים ומגמות ויכולת ניסוח מעולה. הוא בעל ניסיון 
בהוראה ובהנגשת ידע ומדע לקהלים שונים וכן בעל יכולת חשיבה ביקורתית, 
קשב  מתוך  שיתופי,  באופן  תהליכים  מוביל  הוא  וסקרנות.  עצמאית  עבודה 
לטובת  לפעולה  ורתימתם  לצרכיהם,  רגישות  השותפים,  כלל  של  לרצונותיהם 

הגשמת המטרה המשותפת. 

ד"ר דוד קלר 
 david.keller@biu.ac.il

מיני ביוגרפיה

תחומי מומחיות
 	Big Data-מדע הנתונים ו
אנרגיית שמש	 
כימיה ומדע חומרים	 

מיומנויות ויכולות
ארגון וניתוח של מסדי נתונים גדולים, תוך 	 

שימוש בכלים חישוביים מורכבים
יכולת ניתוח נתונים בראי צורכי המערכת	 
יכולת הנגשת מדע והפשטה של רעיונות 	 

מורכבים  

עשייה והישגים בשנת ממשק
תכנון  בכיר  אגף  ראש  נחמיה,  איריס  לד"ר  מדעי  יועץ  דוד  שימש  בממשק  שנתו  במהלך 

אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות המדינה, משרד ראש הממשלה.בין תחומי הפעילות שלו:
האנושי 	  ההון  ניהול  את  לשפר  במטרה  מבוססת-נתונים,  לאסטרטגיה  תשתית  פיתוח 

בשירות המדינה 
קידום העסקה גמישה ועבודה מרחוק 	 
שיפור הניידות התעסוקתית בשירות המדינה	 
ניתוח השפעת הגודש בכבישים על פריון עובדי המדינה	 
בחינת אופן שילובם של בוגרי תכניות עתודות לישראל במגזר הציבורי	 

עריכה, הפצה וניתוח של סקרים רחבי-	 
היקף )אלפי משתתפים( 

למידה מהירה של תחומי ידע חדשים	 
כישורים בין-אישיים מעולים	 
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לקרני תואר שני בהצטיינות בחוג ללימודי עבודה מאוניברסיטת תל-אביב. לאחר 
סיום לימודי התואר השני שלה עבדה קרני כיועצת ארגונית ומנחת קבוצות, עם 
התמחות בתהליכי פיתוח קריירה אישיים וארגוניים. במהלך עבודתה פגשה מגוון 

קהלים בחברה הישראלית ונחשפה לסוגיות חברתיות בוערות שעולות מהשטח.
ולאנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  במחלקה  השלימה  שלה  השלישי  התואר  את 
באוניברסיטת בר-אילן, ובמסגרתו חקרה היבטים של שוק העבודה, מדיניות רווחה, 
מגדר ואלימות בני זוג. מחקריה פורסמו בכתבי עת סוציולוגיים בין-לאומיים. לקרני 
ניסיון עבודה עשיר בתכנון ובניהול של פרויקטים ארוכי טווח, ובעבודה משותפת 

עם מוסדות וגופים ממשלתיים, עמותות מגזר שלישי וארגונים מהמגזר העסקי. 
יוזם ועצמאי. היא בעלת כושר שכנוע ויחסי אנוש  קרני מקדמת מהלכים באופן 
בתפקיד  להשתלב  מאוד  מעוניינת  היא  אסטרטגית.  חשיבה  ויכולת  מעולים 

משמעותי, הכולל הנעת תהליכים ויצירת שיתופי פעולה רחבים.

ד"ר קרני קריגל 
karnikrigel@gmail.com

מיני ביוגרפיה

תחומי מומחיות
היכרות עם מגמות בשוק העבודה, 	 

העברת הכשרות מקצועיות
ידע בשילוב תעסוקתי של אוכלוסיות 	 

מודרות 

מיומנויות ויכולות
ניהול, תכנון והובלה של פרויקטים ארוכי טווח	 
ניסיון בהדרכה ובניהול צוותי עבודה	 
יכולת ניתוח ומיפוי תחומי ידע חדשים  	 
מוטיבציה לקדם שוויון חברתי ומגדרי	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
קרני השתלבה כעמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה לצידו של אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר 

אשכול משאבי טבע ושימשה יועצת מדעית לִמנהלת היערכות לשינוי אקלים. 
בין הישגיה השנה:

פיתוח ידע וקידום פעולות להיערכות חברתית למשבר האקלים 	 
כתיבה ופרסום של מסמכי מדיניות וניירות עמדה בנושאים: פיתוח חוסן חברתי למשבר 	 

האקלים; ההשפעות הבריאותיות של משבר האקלים
גיוס שותפים, יצירת שותפויות בין-משרדיות ובין-מגזריות, עבודה ברמת המטה והשטח  	 
גיבוש והובלה של צוותי עבודה בין-משרדיים 	 

מדיניות רווחה, פיתוח חוסן חברתי	 
היערכות למשבר האקלים: מדיניות בארץ 	 

ובעולם
ניסיון בראיונות עומק ובניתוח איכותני 	 
פיתוח ידע חדש והנגשתו למגוון קהלים	 

https://www.mimshak.org.il/colleague/%d7%93%d7%a8-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%92%d7%9c/
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ימית  בביולוגיה  ודוקטורט  אקווטית  בביולוגיה  )בהצטיינות(  שני  תואר  למיכל 
את  מיכל  חקרה  שלה  הדוקטורט  עבודת  במסגרת  בר-אילן.  מאוניברסיטת 
המנגנונים של השעון הביולוגי אצל אלמוגים ואת ההשפעה של זיהום אור על 
הסימביוזה שלהם עם אצות. תוצאות המחקר שלה פורסמו בכתבי עת אקדמיים 

מובילים ובשני ספרים, והוצגו בכנסים רבים.
במסגרת  הטבע  מצב  של  ובמיפוי  בהערכה  האחרונות  בשנים  עסקה  מיכל 
מהאקדמיה  רבים  גורמים  בשיתוף  תל-אביב,  באוניברסיטת  "המארג"  ארגון 
ומהממשלה. במסגרת עבודתה היא הובילה פרויקטים רבים בניטור מצב הטבע, 

כמו גם את הכתיבה והעריכה של דו"חות מצב הטבע בשנים 2016 ו-2018. 
גורמים  עם  פעולה  שיתופי  וליצור  מאתגרים  תהליכים  להוביל  יכולת  למיכל 
ומאתגר,  מעניין  בתפקיד  מעוניינת  היא  ביקורתית.  חשיבה  להפעיל  וכן  רבים, 
והחשיבה  הניהול  יכולת  ואת  שצברה  העשיר  הידע  את  ביטוי  לידי  שיביא 

החדשנית שלה.

ד"ר מיכל שורק 
sorekm@gmail.com

תחומי מומחיותמיני ביוגרפיה
אקולוגיה, ניטור ושמירת טבע	 
ביולוגיה ימית 	 
תכנון סביבתי, עירוניות וקיימות	 

מיומנויות ויכולות
ניסיון בהובלת פרויקטים 	 
ניסיון בכתיבת מסמכי מדיניות ודו"חות 	 
כישורים בין-אישיים מצוינים 	 
יכולות פרזנטציה והנגשת ידע מדעי לקהלים רחבים	 
למידה מהירה של תחומי ידע וכלי עבודה חדשים	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
ברשות  תכנון  אגף  ראש  נדלר,  לגורי  מדעית  יועצת  מיכל  שימשה  בממשק  שנתה  במהלך 

הממשלתית להתחדשות עירונית. בין תחומי הפעילות והאחריות שלה: 
קידום מדיניות של התחדשות עירונית בחברות מיעוטים	 
קידום מדיניות ותכנון של ִמחזור פסולת בניין וכרייה עירונית	 
הטמעה של שיקולי קיימות בתכניות של התחדשות עירונית	 
גיבוש מדיניות התמורות בתחום ההתחדשות העירונית	 

https://www.mimshak.org.il/colleague/%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a7/
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ליהי בעלת תואר ראשון, שני ושלישי )במסלול ישיר( מהפקולטה להנדסה ביו-
השלישי  התואר  לימודי  במסגרת  לישראל.  טכנולוגי  מכון   - בטכניון  רפואית 
תרופות  מתן  לצורך  אופטימיזציה  לתהליכי  המשמש  אלגוריתם  ליהי  פיתחה 
באופן לא חודרני. במהלך הדוקטורט תרגלה ליהי קורסים בפקולטה להנדסה 
הפרטי  במגזר  בעבודה  גם  ניסיון  לליהי  ערים.  לתכנון  ובפקולטה  ביו-רפואית 

בפיתוח תכשירים רפואיים.
במקביל ללימודיה הובילה ליהי את הפעילות של ארגון מגמה ירוקה בחיפה נגד 
התעשייה המזהמת בעיר, וייצגה את ארגוני הסביבה בוועדה המחוזית בחיפה 

בתחום התשתיות.

ד"ר ליהי שחר ברמן
lihi.shachar@gmail.com

מיני ביוגרפיה
תחומי מומחיות

מדיניות סביבתית	 
תכנון בר-קיימא	 
ניתוח נתונים	 

מיומנויות ויכולות
מיומנויות למידה והעמקה בתחומי ידע שונים	 
ניסיון רב בניהול פרויקטים	 
היכרות רחבה עם מערכת השלטון המקומי והשלטון המרכזי	 
יכולת הובלת צוותים מקצועיים ושותפים בין מגזריים 	 
כישורים בין-אישיים מצוינים	 
יכולות פרזנטציה מעולות	 

עשייה והישגים בשנת ממשק
ברשות  תכנון  אגף  ראש  לרפי אלמליח,  יועצת מדעית  ליהי  במהלך שנתה בממשק שימשה 

מקרקעי ישראל. בין תחומי הפעילות והאחריות שלה: 
קידום התכנית לפינוי התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה	 
הטמעת מנגנוני ייזום, תכנון ובקרה לתכניות התחדשות עירונית בתהליכי העבודה ברשות 	 

מקרקעי ישראל
קידום פרויקטים בנושאי סביבה וקיימות ברשות מקרקעי ישראל, כגון הסבת תחנות כוח 	 

מפחם לגז, טיפול בפסולת, דיור מוגן, שימוש בתת-קרקע ובנייה ירוקה

https://www.mimshak.org.il/colleague/%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%99-%d7%a9%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f/
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- מכון טכנולוגי לישראל,  לבוריס תואר ראשון מהפקולטה לביולוגיה בטכניון 
בטכניון, שבמסגרתו חקר  לרפואה  ישיר( מהפקולטה  )במסלול  דוקטור  ותואר 
בתר- השלים  בוריס  מרקמות.  מתים  תאים  לסילוק  מולקולריים  מנגנונים 

לידע  חשוב  נדבך  מוסיפות  מחקריו  תוצאות  בארה"ב.  שנתיים  של  דוקטורט 
שעשוי לשמש לפיתוח תרופות חדשות, והן הוצגו בכנסים בין-לאומיים ופורסמו 
בוריס בהוראה, בהדרכה  במספר מאמרים אקדמיים. במהלך הדוקטורט עסק 

ובניהול בקורסי היסטולוגיה )חקר הרקמות( לסטודנטים לרפואה.
יצירתית  וחשיבה  מעולים  אנוש  יחסי  בעל  ועצמאי,  יסודי  באופן  עובד  בוריס 
וליצור  עניין  גבוהה לקדם תהליכים, לרתום בעלי  לו מוטיבציה  יש  ומתכללת. 
אלה  כישוריו  את  בהם  להביא  שיוכל  בתפקידים  מעוניין  הוא  פעולה.  שיתופי 

לידי ביטוי.

ד"ר בוריס שקלר
biobosh@gmail.com

מיני ביוגרפיה

תחומי מומחיות
ביולוגיה ומדעי הרפואה	 
מחקר ביולוגי וידע בשיטות מעבדה 	 

מתקדמות

מיומנויות ויכולות
הובלת פרויקטים וצוותים	 
ניהול עובדים	 
למידה מהירה של תחומי ידע וכלי עבודה 	 

חדשים

עשייה והישגים בשנת ממשק
במהלך שנתו בממשק שימש בוריס יועץ מדעי לערן אטינגר, סמנכ”ל ניהול משאבי סביבה, 

ולאורי צוק בר, סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
בין תחומי הפעילות שלו:

ריכוז תהליך אסטרטגי לגיבוש תכנית מדיניות משרדית לחקלאות סביבתית	 
ניהול והובלה של מספר צוותים בגיבוש המדיניות בתחומי התוכן השונים: משאבי קרקע, 	 

מים וסביבה; ענף המרעה; תכשירים להגנת הצומח; תכנון ופיתוח החקלאות
והמים, 	  ובחינת תרומתה בהיבטים של משאבי הקרקע  קידום תחום החקלאות המשמרת 

היערכות למשבר האקלים והביטחון התזונתי של ישראל
גיבוש וכתיבת מסמך מדיניות בנושא חקלאות משמרת	 

יכולת סקירה מדעית וכתיבת מאמרים	 
קידום תהליכים ויצירת שיתופי פעולה	 

חקלאות משמרת	 
אגרואקולוגיה 	 
הוראה והדרכה	 

https://www.mimshak.org.il/colleague/%d7%93%d7%a8-%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a1-%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%a8/
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