
 

 

 
 בהיקף חצי משרה (היישומיהמקביל )הנדון: משרת סגל בכיר בבית הספר לאדריכלות במסלול 

 
 

משרה בחצי תקן בכיר במסלול המקביל החל מאוקטובר בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי מציע 
 תש"פ., שנה"ל 2019

 
 :דרישות המשרה

גבוהה בתחום האדריכלות כולל הנחיית סטודנטים בסטודיו,  רמהעשיר בהוראה ב וניסיוןיכולת  -
 הנחיית סדנאות והוראה של קורסים עיוניים בתחומי ההתמחות של המועמד/ת.

 אקדמי/עיוני למחקר המקבילה מחקרי אופי בעלת פרקטית אדריכלית פעילות לקיים ת/המועמד על -
 .אוניברסיטהשב

 יכולת לפתח קורסים אקדמיים בתחומי ההתמחות של המועמד. -
חברות בוועדות אקדמיות, תפקידי ניהול שונים בתוך יחידות אקדמיות,  –ניסיון בניהול אקדמי  -

 הובלת פרויקטים ייחודיים וכד'.
 ידיעה טובה מאד של השפות עברית ואנגלית ויכולת הוראה בשפות אלו. -
 בתחום רלוונטי. באדריכלות או תואר שני -

 
 :המשרהתיאור 

 הוראת קורסי סטודיו בשנים השונות. -
 ש"ס בכל סמסטר. 4ש"ס או סדנה בהיקף של  2הוראת קורס תיאורטי בנוסף לסטודיו בהיקף של  -
 חברות בוועדות בית הספר והפקולטה לאמנויות. –לקיחת חלק פעיל בניהול בית הספר  -

 
 על המועמד להמציא:

 

 או תואר שני אחר( M. Arhcאו   B. Archדות המעידות על השכלה גבוהה בתחום האדריכלות )תעו -
(MA, MFA ,MSc.) 

 קו"ח מפורטים. -
 תיק עבודות אדריכליות של המועמד/ת המעיד על תכנון אדריכלי ברמה גבוהה. -
 מכתב המכיל את הסעיפים הבאים: -

o האדריכליים( של המועמד/ת.)גופי הידע  חות באדריכלותמהגדרת תחומי ההת 
o .הצגת תפיסות פדגוגיות ללימוד גופי הידע של המועמד/ת לסטודנטים לאדריכלות 
o קוריקולרית בבית הספר.-הצגת תפיסות המועמד/ת לפעילות אקסטרה 

שלושה מכתבי המלצה מאנשים בכירים בתחום האדריכלות, העיצוב והתכנון העירוני, ממוסדות  -
 אדריכליים אחרים ו/או מאדריכלים מובילים.אקדמיים ו/או ממוסדות 

-  
דקאן הפקולטה לאמנויות, אל  יש לשלוח כולל כל מה שמפורט לעילאת מכתב הגשת המועמדות 

 פרופ' צביקה סרפר:פרופ' צביקה סרפר, דקאן הפקולטה לאמנויות
 6997801אביב –, תל אביבאוניברסיטת תל 

lironal@tauex.tau.ac.il 
 

 2019ביולי,  5המועד האחרון להגשת המועמדות: 
הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור 

תיקבע על פי הכישורים המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית 
 והניסיון של המועמד/ת.

 
 אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי. 
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