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רקע
המרכז לחדשנות עירונית בפקולטה למדעי החברה עוסק בפעילות מחקרית ,וכן בקידום שיתופי פעולה
עם חברות עתירות ידע ועם רשויות מקומיות .לצורך כך ,עשויים לכהן במרכז אנשי מקצוע מתחום
התכנון ומתחום התעשייה עתירת הידע .חוקרים אלה יסייעו בבניית גשרים בין המחקר וההוראה
העיוניים ובין הרשויות המקומיות ,משרדי ממשלה וחברות עתירות ידע מהסקטור הפרטי.
המסלול הנלווה מיועד לאנשים בעלי רקע וניסיון מעשי בעיצוב ויישום תכנון ומדיניות בממשלה ,ברשויות
מקומיות ,בארגונים בינלאומיים ,בארגונים בינלאומיים ובחברות פרטיות לצד מיומנות מוכחת בתחום
ההוראה.
מורים במסלול הנלווה צפויים להיות מעורבים בחיים המקצועיים והמחקריים ,הארגוניים והחברתיים
במרכז לחדשנות עירונית מעבר לתרומתם להוראה .כמו כן הם מצופים לעסוק בפעילות מחקרית
ובתרומה לשיח הציבורי בנושאי התמחותם.
מסגרת ההעסקה
היקף המשרה במסלול הנלווה יהיה בין רבע לחצי משרה .הוראה במסלול הנלווה במרכז לחדשנות
עירונית תהיה בהיקף של  16נ"ז למשרה מלאה .בנוסף להוראה ,חבר סגל שיתמנה במסלול זה יעסוק
גם בפעילות אקדמית נוספת ,ובכללה זה :ארגון סדנאות ,כנסים לאומיים ובינלאומיים ,שיבוץ ומעקב
אחרי התמחויות של סטודנטים בחברות מסחריות ובמחלקות תכנון ברשויות מקומיות ובעיקר יצירת
שיתופי פעולה ברמה הלאומית והבינלאומית בקידום פרויקטים יישומיים של חדשנות עירונית.
מסלול הקידום
הכישורים למינוי או להעלאה בדרגה במסלול הנלווה יהיו כדלקמן:
מרצה :בעל תואר שני לפחות באדריכלות ,תכנון ,מדיניות ציבורית ,גאוגרפיה ,מדעי החברה או תחום
מחקרי בעל תשומה לתחום ערים חכמות וחדשנות עירונית ובעל ניסיון נרחב וממושך ( 7שנים לפחות
במצטבר) בתחומים הרלוונטיים.
מרצה בכיר :כל הדרישות הנ"ל ובנוסף הישגים מקצועיים המוכיחים הובלה בתחום (כגון ריכוז צוות),
רמת הוראה גבוהה ,פרסומים מקצועיים בתחום.
פרופ' חבר :כל הדרישות הנ"ל ,וותק העולה על  15שנה בעשייה המוכיחה הובלה בכירה בתחום וכן
פרסומים אקדמיים וכישורי הוראה ברמה גבוהה מאוד .במקרים מיוחדים ניתן למנות (או לקדם) חבר
סגל לדרגה זו בהתבסס על רצף של פרסומים מקצועיים ,שעשויים להחליף את הדרישה לפרסומים
אקדמיים.
פרופ' מן המניין :בעל תואר ד"ר בתחומים המנויים לעיל ,בעל רצף של פרסומים אקדמיים ומקצועיים
שהחזיק או מחזיק בתפקידים הבכירים יותר בתחום והזוכה להכרה ציבורית רחבה בתרומתו הסגולית
לעיצוב וקידום מדיניות תכנונית או בתחומים אחרים של תחום הערים החכמות ברמה לאומית או
בינלאומית והיותו דמות מנהיגה בשדה הביצוע או המחקר ברמות הגבוהות ביותר בישראל.
התרומה המצופה




הוראה ברמה גבוהה
השתתפות פעילה בפעילות המרכז לחדשנות עירונית ,הפקולטה והאוניברסיטה העברית.
תרומה לפעילות המחקרית והציבורית ,במסגרת פעילות עצמאית או בשיתוף עם חוקרים
המשתייכים למרכז וחוקרי האוניברסיטה.

