נספח לתקנון המסלול הנלווה
בית הספר למדיניות ציבורית וממשל -מאפיינים ייחודיים
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רקע
חיזוק הגשר בין המחקר וההוראה העיוניים לבין שדה המדיניות הציבורית יעשיר
את המחקר וההוראה בבית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל במגוון
תחומי המדיניות הציבורית בישראל .בית הספר למדיניות ציבורית חייב לכלול
קבוצה משמעותית של אנשים בעלי ניסיון במדיניות ציבורית מצד אחד ורקע
מחקרי מצד אחר.
המסלול מיועד לאנשים בעלי רקע וניסיון מעשי בעיצוב ויישום מדיניות ציבורית
בממשלה ,ברשויות המקומיות ,בארגונים בינלאומיים ,בארגונים ציבוריים
ובארגונים פרטיים לצד מיומנות מחקרית מוכחת.
מורים במסלול הנלווה צפויים להיות מעורבים בחיים המחקריים ,הארגוניים
והחברתיים בבית הספר למדיניות ציבורית מעבר לתרומתם להוראה .כמו כן הם
מצופים לעסוק בפעילות מחקרית ובתרומה לשיח הציבורי בנושאי התמחותם.
מסגרת ההעסקה
• היקף המשרה במסלול הנלווה ינוע מרבע משרה ועד למשרה מלאה.
הוראה במסלול הנלווה היא בהיקף  8שעות שבועיות למשרה מלאה
)שהן  16נ"זים(.
מסלול הקידום
הכישורים למינוי או להעלאה בדרגה במסלול הנלווה יהיו כדלקמן:
תנאי קידום
תנאי כניסה
הדרגה
ככלל ,בעל תואר דוקטור
מרצה
במדיניות ציבורית ,מדעי החברה
או כל תחום מחקרי בעל תשומה
למדיניות
מרצה בכיר

פרופסור חבר

ככלל ,בעל תואר דוקטור מי שזכה להכרה כבעל מעמד
בתחומים לעיל ,מומחיות מוכחת בכיר בתחום המדיניות הציבורית
בתחום המצוי בליבת שדה בישראל או בעולם
המדיניות הציבורית בישראל
)מומחיות זו יכולה לבוא לידי
ביטוי בניסיון מעשי בייזום
מדיניות ,ניתוח מדיניות או קביעת
מדיניות והיכרות מעמיקה עם
המגזר הציבורי בישראל ,(.רמת
פרסומים
גבוהה,
הוראה
אקדמיים ומקצועיים )כגון דוחות
של וועדות ציבוריות(.
בעל מומחיות מוכחת ייחשב
למשל מי שמילא תפקיד של ראש
יחידה בשירות הציבורי ובעל
מעמד מקצועי בכיר ,מנהל מלכ"ר
ויועץ )פרטי( בכיר בתחום
המדיניות הציבורית.
בעל תואר דוקטור בתחומים לעיל

מי שקיבל הכרה כאדם מוביל

פרופסור מן המניין

וניסיון בתפקיד בכיר בשירות
הציבורי.
בעל תפקיד בכיר ייחשב למשל
מי שמילא תפקיד של מנכ"ל
משרד ממשלתי או ראש אגף
מרכזי בשירות הציבורי כגון ראש
אגף תקציבים ,חשב כללי ,נציב
שרות המדינה.

בתחום המדיניות
בישראל או בעולם

בעל תואר דוקטור בתחומים לעיל
וניסיון בתפקיד מנהיגותי בשירות
הציבורי .בעל תפקיד מנהיגותי
ייחשב למשל מי שמילא תפקיד
של שר בממשלה )לשעבר( או מי
שעמד בראש גוף ציבורי מרכזי
)נגיד בנק ישראל ,רמטכ"ל,
מפכ"ל ,יועמ"ש לממשלה ,ראש
מוסד או שב"כ(

אדם שהרים תרומה סגולית
לעיצוב ולקידום מדיניות ציבורית
מושכלת וזכה להכרה כדמות
מנהיגה בשדה הביצוע ו/או
המחקר של מדיניות ציבורית
בישראל.

התרומה המצופה
• הוראה ברמה גבוהה.
• השתתפות פעילה בחיי המחלקה ובפעילות המוסדית.
• הדרכת עבודות תזה ודוקטורט ,על פי כללי האוניברסיטה.
• תרומה לפעילות המחקרית אם במסגרת פעילות עצמאית ואם בשיתוף
עם חוקרים מבית הספר.

הציבורית

