קול קורא להקמת מאגר מומחים וחוקרים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות מקים מאגר חוקרים ומומחים בתחומי התמחותו:
.1
.2
.3
.4

תכנון ,קיימות ועירוניות
כלכלה ,חדשנות ופיתוח אזורי
חברה ואוכלוסיות
מידע ונתונים

מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,שהוקם בשנת  ,1978הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע,
המוציא מירושלים תורה חברתית ,כלכלית ומרחבית בת קיימא .המכון פועל במטרה להשפיע על
עיצוב מדיניות ,תהליכי קבלת החלטות ותהליכי תכנון ואסטרטגיה .קהלי היעד העיקריים של
המכון הם :מקבלי החלטות ומכתיבי מדיניות – ברמה המקומית והארצית; ארגוני חברה אזרחית;
המגזר הפרטי והציבור הכללי הרחב .המכון הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מציאות לקידום
והגדרת סוגיות מדיניות ,בישראל בכלל ,ובירושלים בפרט .מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים
למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית ,ומביאים את ירושלים על מגוון
מרכיביה אל העולם ואת העולם לירושלים.
המכון מבקש להרחיב את מעגל החוקרים והשותפים לפעילות המחקרית ,ומזמין מומחים
ומומחיות ,חוקרים וחוקרות ,להגיש מועמדות להצטרפות למאגר .באמצעות המאגר יוכל המכון
לפנות אל הרשומים לבחינת שיתופי פעולה פוטנציאליים ולקיחת חלק פעיל בעיצוב המדיניות
הישראלית והשיח הציבורי בירושלים ומחוצה לה .מובהר בזאת כי קבלה למאגר לא מחייבת את
מכון ירושלים למחקרי מדיניות לספק עבודה בפועל לחוקרים ולא מחייבת את המכון להיקשר אך
ורק עם הרשומים במאגר .רשימת המומחים פתוחה ויכולה להתעדכן מעת לעת .המכון יעשה
שימוש במאגר המומחים בהתאם לצרכיו.
תפקיד החוקרים והמומחים :כתיבת מחקרים ,כתיבת מסמכי מדיניות עם המלצות אופרטיביות,
וכתיבת חוות דעת בתחומים המפורטים בקול הקורא .המחקרים יבוצעו במגוון מתודולוגיות

וביניהן :סקירות ספרות ,שימוש בכלי מחקר אקדמיים -מבוססי נתונים וכלי ניתוח ,קיום ראיונות
וניהול דיונים רחבים עם אנשי מקצוע והציבור ,הובלת קבוצת מיקוד וסקרים.

1

תחומי מחקר
אנו מבקשים לצרף חוקרים ומומחים למאגר בתחומים הבאים:
 .1תכנון ,קיימות ועירוניות – התחדשות עירונית ובכלל זה הערכה של פרמטרים
עירוניים שונים ,כלי מדיניות לתכנון עיר; קיימות בהקשר העירוני  -כלכלה
מעגלית וייעול השימוש במשאבים; תכנון עיר העתיד -היבטי תשתיות ,תחבורה,
ממשל וקהילה.
 .2כלכלה חדשנות ופיתוח אזורי  -בחינת מגמות תעסוקה ,ניידות ומגורים בתוך
מטרופוליטניים ואזורים; תכנון אסטרטגי אזורי -וזיהוי מטרות ויעדים; הבנת
מגמות ותהליכים בשוק העבודה הישראלי -ובכלל זה פיתוח תעשיית ההיי-טק.
 .3חקר חברה ואוכלוסיות  -חקר מגזרים שונים בחברה הישראלית ובכלל זה
החברה החרדית ,הערבית והדתית לאומית; התייחסות להיבטי חינוך ,רווחה,
תעסוקה ובריאות; בחינת מנגנוני ממשל ,תהליכי קביעת מדיניות וקבלת
החלטות; חקר נוער בסיכון; חקר תיירות בישראל בכלל ובירושלים בפרט.
 .4מידע ונתונים  -עיבוד ,הנגשה וניתוח משמעויות של נתונים; ייעוץ בסוגיות
סטטיסטיות; התמחות בתחומים חברה ,כלכלה ,חינוך ,תעסוקה.

מעבר לנושאים הנ"ל ,להלן פירוט של תחומי העניין הספציפיים שנמצאים כעת על סדר היום של
מכון ירושלים למחקרי מדיניות .ניתן להציע תחומי מומחיות נוספים ,כל עוד הם רלוונטיים
לתחומי המחקר.

2

צוות

תחום

פירוט

תכנון,

התחדשות עירונית

 .1תכנון לצפיפות :איכות עירונית ושימוש יעיל במרחב,

קיימות

מענה לצורכי ציבור ,מתן שירותים נאותים ,עירוב

ועירוניות

שימושים ,מיתון קונפליקטים במרחב
 .2כלים עדכניים למנגנוני התחדשות עירונית
 .3הערכת פרויקטים מנקודת מבט תכנונית ,חברתית,
כלכלית ועירונית  -מימוש מול תכנון
 .4תכנון וקהילה :התחדשות מכוונת מגזרים ,יצירת
מרחבים משותפים למגוון אוכלוסיות ,שיתוף ציבור
בהתחדשות עירונית
קיימות עירונית

 .1היערכות העיר לשינויי אקלים – היבטים תשתיתיים
וקהילתיים ומודלים מן העולם
 .2שיקום קרקעות מזוהמות במרקמים עירוניים
 .3כלים לשמירה על שטחים פתוחים
 .4ייעול שימוש במשאבים ברמת העיר ,הקהילה והפרט
 .5כלכלה מעגלית בהקשר העירוני בתחום הבנייה
 .6מיחזור ומעגליות בענף הבנייה
 .7בנייה והטמעה של אסטרטגיות לערים מקיימות
 .8תנועה :כלים להפחתת השימוש והצורך ברכב פרטי

עתיד הערים והתכנון

 .1אסטרטגיה לתכנון ערים מקיימות ,צפופות ובעלות
חוסן
 .2ערים חכמות :מערכות שליטה ובקרה עירוניות ,כלי
ניהול מבוססי נתונים ,ממשקי אזרחים -שלטון,
מערכת תחבורה חכמה
 .3כלים משפטיים ורגולציה לתכנון ובנייה
 .4חברה וקהילה בעתיד והזיקה לתכנון עיר
 .5קהילות ומגזרים בעיר
BIM - Building Information Modeling .6
CIM - City Information Modeling .7

מידע

עיבוד נתונים

התמחות בתחומים חברה ,כלכלה ,חינוך ,תעסוקה.

ונתונים

במדעי החברה

היכרות עם תוכנות לעיבוד נתונים ,עדיפות לתוכנת R

ייעוץ סטטיסטי

ייעוץ בסוגיות או בעיות סטטיסטיות נקודתיות,
בפרויקטים הקשורים למחקר בנושאי אוכלוסייה וחברה
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כלכלה,

כלכלת עבודה

חדשנות
ופיתוח
אזורי

מומחים בעלי רקע תאורטי אקדמי וניסיון בשיטות
מדידה כמותית ואיכותניות

שוק העבודה

מומחים בניתוח סוגיות בשוק עבודה בישראל

ייעוץ סטטיסטי

דגימה וניתוח במגוון שיטות אקונומטריות

מידענות

מתמחים בנושאי שוק העבודה וכלכלה

פיתוח הייטק

חסמים ומנופי פיתוח לתעשיית ההייטק והנגשתה
למגוון אוכלוסיות

חברה
ואוכלוסיות

החברה החרדית

חינוך ,השכלה גבוהה ,שילוב בתעסוקה

החברה הערבית

חינוך ,החינוך הבלתי פורמלי ,השכלה גבוהה ,שילוב
בתעסוקה ,בריאות ,תחבורה ,הגיל הרך

ממשל ומדיניות

מנגנוני ממשל ,תהליכי קבלת החלטות ,מדיניות רווחה,
תהליכי קביעת מדיניות ממוקדי קבוצות אוכלוסייה

נוער בסיכון
תיירות

חקר תיירות בישראל ובירושלים בפרט
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רישום למאגר
תנאי סף
·

תואר שני או שלישי ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעולם באחד או יותר
מהתחומים המוזכרים לעיל.

·

ניסיון מוכח במחקר וכתיבה בנושאים רלוונטיים לפעילות המכון.

יתרון נוסף-
·

ניסיון בעבודה מול ועם גופים ציבוריים :רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ,מכוני
מחקר ,אקדמיה

·

ניסיון בניהול או בהשתתפות בניהול של פרויקטים מורכבים ו/או שיש בהם כמה
שותפים לביצוע

·

פרסומים בכתבי עת מדעיים או אחרים.

הגשת מועמדות
להגשת מועמדות למאגר המומחים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,אנא מלאו את הטופס
הדיגיטלי המצורף בקישור ,בו תתבקשו לצרף את הפרטים והמסמכים הבאים:
 .1קורות חיים של המועמד ,לרבות פרטי השכלה וניסיון מקצועי בהתאם לתחום
הרלוונטי.
 .2צירוף תעודות המעידות על ההשכלה בתחום הרלוונטי.
 .3כתבי יד מחקריים אקדמיים/מקצועיים או חיבורים עיוניים לצד רשימת פרסומים
 עד  3דוגמאות בלבד .יתרון למחקרים שיש בהם המלצות אופרטיביות ,ו/אוהמלצות מדיניות ,הערכה ובקרה.
 .4פרטי  2ממליצים לפחות :שם מלא ,מקום עבודה ,תחומי עיסוק ,הזיקה לחוקר,
וכן פרטי התקשרות :טלפון וכתובת מייל.
אם יש קושי בצירוף הקבצים (קורות חיים ,תעודות השכלה ,דוגמאות מחקר) – ניתן לשלוח אותם
למייל  - info@jerusaleminstitute.org.ilציינו בכותרת מאגר מומחים ואת שם התחום.
יש לשלוח קורות חיים עד לתאריך 31.05.2022
רק פניות מתאימות תענינה.
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