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פעילות האקדמיה
הישראלית הצעירה
ערכו אסף אוני ואביטל בר

()4

האקדמיה הישראלית הצעירה ,שנוסדה בשנת  2012על ידי האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים ,נועדה לשמש חממה של רעיונות ויזמות אשר יתרמו למינוף
היכולות של המערכת האקדמית בישראל .כיום חברים בה  31חוקרים וחוקרות
צעירים ,ממגוון תחומי דעת במדעי הטבע ,הרוח והחברה ומהאוניברסיטאות
השונות בארץ ,השותפים לרצון לחזק את המערכת המדעית בישראל .החברים
נבחרים לכהונה בת ארבע שנים ,על סמך מצוינות מחקרית ומעורבות חברתית
ואקדמית .בעת בחירתם עליהם להיות בני  45לכל היותר.
בשנים האחרונות פועלים חברי האקדמיה הצעירה במגוון נושאים ויזמות,
ולצורך זה הוקמו כעשרים ועדות ,שפעילים בהן החברים ועוד אחרים .חברי
הוועד המנהל ,שנבחר בידי האספה הכללית הם אלה :פרופ' רון מילוא  -יו"ר,

פרופ' אלישבע באומגרטן ופרופ' מיכל פלדמן.

( )1אירוע קבלת חברים חדשים ופרדה מהיוצאים ,במכון ויצמן ,יוני  )2( ;2016פרופ' אלישבע באומגרטן
בריאיון על המהפכה הפמיניסטית בתכנית הטלוויזיה "גלילאו"; ( )3מתוך המשחק ״המסע למונדוס״;
( )4תערוכת המדע בנתב״ג ,בהשתתפות נשיאת האקדמיה ,מרס  )5( ;2015פוסטר ״ראשונות במדע״;
( )6בכינוס המשותף לאקדמיות הצעירות הגרמנית והישראלית שנערך בברלין ,יוני  )7( ;2016דיוני
המליאה במפגש הסתיו השנתי של האקדמיה הישראלית הצעירה
גיליון  ,38דצמבר 2016
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ואלה מן הפעילויות המרכזיות שקודמו בתקופה האחרונה:

תערוכת מדע בנתב"ג
האקדמיה הצעירה יזמה תערוכת מדע בנמל התעופה הלאומי של ישראל -
נמל התעופה בן–גוריון  -שהוגשמה בשיתוף פעולה עם משרד המדע
והטכנולוגיה ,משרד התחבורה ולשכת הפרסום הממשלתית .התערוכה ,שנפתחה
במרס  ,2015מציגה תגליות ישראליות פורצות דרך במיצגי ענק באולם הנוסעים.
התצוגה כוללת גילויים מעוררי השראה בתחום מדעי הרוח והחברה ,פריצות דרך
טכנולוגיות ,מחקרים בתחום מדעי הטבע ותגליות חשובות בתחום מדעי החיים.
התערוכה מציגה את המיטב של המדע הישראלי ל– 15מיליון הנוסעות והנוסעים
העוברים בנמל התעופה מדי שנה .התערוכה מציגה גם ענקים בדורם ,כמו
אלברט איינשטיין ,חיים ויצמן והרמב"ם ,כמו גם את זוכות וזוכי פרס נובל
ופרסים יוקרתיים אחרים ,וכן חוקרות וחוקרים צעירים מהשורה הראשונה
באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר בישראל .דמותם של המדענית והמדען
הישראלים עומדת בקדמת התערוכה ומחברת את המבקרים לצד האנושי
שמאחורי התגליות המדעיות.

"ראשונות במדע"
למרות ייצוג נכבד של נשים במקצועות רבים ,במקצועות ה–Science,( STEM
 )Technology Engineering and Mathematicsהוא דל במיוחד .הפער בין
ייצוגם של גברים לזה של נשים במקצועות אלו נפער עוד בשנות בית הספר היסודי
והוא הולך ומעמיק בשנות התיכון והלאה בלימודים לתארים אקדמיים מתקדמים.
מחקרים רבים מעידים שהרקע לייצוג הדל של נשים במקצועות אלו הוא בעיקרו
חברתי וסביבתי .למוסכמות חברתיות ,תרבות חברתית ואווירת הלימוד בכיתה יש
תפקיד נכבד בביסוס הפער והעמקתו.
מהות היזמה היא לקשר בין מדעניות וסטודנטיות לתארים מתקדמים במקצועות
ה– STEMהיכולות לשמש מודל לחיקוי לבין בתי ספר שונים בארץ .במסגרת
יזמה זו סטודנטיות לתארים מתקדמים מבקרות בבתי הספר ומרצות בכיתות
חטיבת הביניים והתיכון .בהרצאות אלו מספרות החוקרות על נושא המחקר
שלהן ,חושפות את סיפורן האישי ומשתפות בקשיים שליוו אותן לאורך הדרך
ובדרכים להתמודד אתם.
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מרכזי כתיבה בישראל
מתוך רצון לקדם ולשפר את יכולות הכתיבה וההצגה הפרונטלית בעברית
ובאנגלית של סטודנטים בכל שלבי הלימודים בארץ וכן של חברי הסגל ,שואפת
האקדמיה הצעירה להגביר את המודעות לנושא ולבסס את הקמתה של רשת
ארצית של מרכזי כתיבה בכל המוסדות האקדמיים .בשנה האחרונה מיפו חברי
ועדת הרוח של האקדמיה הצעירה את מרכזי הכתיבה הקיימים באוניברסיטאות
השונות ובחלק מן המכללות .המיפוי חשף מגוון מודלים לפעילות של מרכזי
כתיבה המשמשים בכמה מוסדות ,ואת היעדרם של מרכזי כתיבה באחרים.
במרס  2016נערך בבית האקדמיה מפגש בנוכחות העומדים בראשי מרכזי כתיבה
קיימים ונציגי מוסדות שעדיין לא הקימו מרכזי כתיבה ,כדי שהעוסקים במלאכה
יכירו זה את זה ויוכלו ללמוד זה מזה וכן על מנת לעודד הקמתם של מרכזים
חדשים .המיפוי והמפגש הולידו שני מרכזי כתיבה חדשים ,האחד בטכניון והשני
במכון ויצמן למדע ,והם צפויים להפעיל תכניות פיילוט בנושא בשנה האקדמית
הנוכחית .האקדמיה הצעירה שואפת להגביר את המודעות לנושא הכתיבה בכלל
ולחשיבותם של מרכזי הכתיבה והקשר ביניהם בפרט ,מתוך תקווה שההיכרות בין
המרכזים תעזור לכל מוסד לבסס את המרכז שלו ולקדם את רמתו המקצועית.
בהמשך האקדמיה הצעירה מקווה לסייע בהרחבת הרשת הארצית של מרכזי
הכתיבה ,בהקמת פורום ארצי בנושא ובהצטרפות לארגונים בין–לאומיים דומים.

"סל מדע"
לתפיסת האקדמיה הצעירה ,הנגשת האוניברסיטאות ומוסדות המחקר לכלל
החברה היא חובה חברתית של מדינת ישראל ,שתתרום לחיזוקן של קבוצות
אוכלוסייה חלשות ולשימור מעמדו של המחקר האקדמי .יזמת "סל מדע" של
האקדמיה הצעירה היא ליצור תכנית שבה כל תלמיד ותלמידה במדינת ישראל,
מכל רחבי הארץ ,יבקרו לפחות פעם אחת באוניברסיטה או במוסד מחקר.
במסגרת המיזם המוצע ,כשלב ראשון יזכו מדי שנה כ– 20,000תלמידי כיתה ט
מהפריפריה ליום ביקור חווייתי באחד מהקמפוסים בארץ .בביקור יזכו
התלמידים לחשיפה בלתי אמצעית לאופי הלימודים והמחקר במוסדות אלו ,כמו
גם לסטודנטים ולחוקרים .נציגי האקדמיה הצעירה נפגשו בנובמבר  2015עם שר

החינוך נפתלי בנט כדי לדון ביזמה ולקדמה.
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הפקת המשחק “המסע למונדוס”
בתחום החינוכי יזמה האקדמיה הצעירה תרגום והפצה של משחק חשיבה
מרתק לתלמידי בית הספר היסודי (ה-ו) ,חטיבת הביניים והתיכון ,שפותח
במקורו באקדמיה הצעירה ההולנדית .ועדה מטעם האקדמיה הצעירה הוקמה
כדי ליישם את המיזם בעקבות הסכם עם האקדמיה הצעירה ההולנדית.
המשחק מעורר את סקרנות השחקנים ומוביל אותם דרך מלאכת העשייה
המדעית באופן מהנה ואתגרי .מטרתו להדגים שיטות מחקר מדעי לילדים.
המשחק מדמה נחיתה על כוכב לכת אחר ,ועל השחקנים לענות על שאלות
שמדמות מחקר אקדמי בכל התחומים.
הוועדה מובילה בימים אלה את תרגום המשחק לעברית ולערבית ,מכשירה
מנחים למשחק ומקדמת את הפצתו במערכת החינוך בארץ.

האקדמיה הצעירה פועלת גם בתחומים אחרים כדי לקדם את המערכת האקדמית
בישראל .בין השאר יזמה האקדמיה הקלטה של סדרת ראיונות בתכנית הטלוויזיה
"גלילאו" שבטלוויזיה החינוכית ,בנושא מהפכות בהיסטוריה .כחלק מהסדרה
רואיינו חמישה חוקרים וחוקרות על מהפכות חשובות ,דוגמת המהפכה
התעשייתית ,מהפכת הדפוס ,המהפכה הפמיניסטית ,המהפכה האמריקאית ועוד.
היזמה יושמה בשיתוף עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח).
כדי לממש חלק מהיזמות המוזכרות נמצאים נציגי האקדמיה הצעירה בקשר
מתמשך עם משרד החינוך .בסדרת פגישות שנערכו ,וצפויות פגישות נוספות,
נוצרו קשרים ישירים ושיתופי פעולה בין חברי האקדמיה הצעירה לבין מפקחי
המקצוע הראשיים (מפמ"רים) של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.
בנוסף ,ועדות באקדמיה הצעירה פועלות כדי להסיר מחסומים העומדים בפני
נשים כדי שיוכלו להתקדם במשרות אקדמיות בישראל ,לבחון את סוגיית הקרדיט
לכותבי מאמרים מדעיים ,לנהל קשרים עם אקדמיות צעירות עמיתות בחו"ל
ולקדם את היזמה לארח בישראל את כינוס האקדמיות הצעירות האסייתיות
■
במרס .2018
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סקר חוקרים וחוקרות בראשית
דרכם האקדמית בישראל
מאת חברי הוועדה:
פרופ' ליאת איילון ,פרופ' אהוד נקר ופרופ' מאיה שולדינר

ה

אקדמיה הישראלית הצעירה ערכה במהלך שנת  2015סקר בקרב חוקרים וחוקרות בישראל כדי להבין
את צורכיהם העיקריים .המחקר פנה לאנשי אקדמיה אשר החלו את עבודתם בעשר השנים האחרונות
במסלול לקביעות באחת מאוניברסיטאות המחקר בארץ ובמכון ויצמן למדע.

השיבו לסקר  594חוקרים וחוקרות  -שהם כשליש מכלל החוקרים הצעירים שנקלטו בישראל בעשור
האחרון (!) ושאליהם פנתה הוועדה.
מן הנתונים הדמוגרפיים עולה שהחוקרים הצעירים בישראל אשר החלו את עבודתם בעשר השנים האחרונות
במסלול לקביעות ,הם בני  40בממוצע ,בדרך כלל נשואים והורים ל– 3-2ילדים .הם עשו את עבודת הדוקטור
שלהם בארץ ואת הבתר–דוקטורט בחו״ל .רובם בדרגת מרצה או מרצה בכיר (עדיין ללא קביעות).
מכיוון שהשאלון מנה כ־ 40שאלות ,והייתה בו אפשרות להוסיף טקסט חופשי ,היו אפשרויות רבות לניתוח
התשובות .האקדמיה הצעירה בחרה להתרכז במאפיינים המשותפים לכלל אוכלוסיית החוקרים ללא תלות
במוסד שבו הם עובדים.
מהסקר עולה שמרבית החוקרים שבעי רצון מהשהייה בחו"ל בתקופת הבתר־דוקטורט ומתהליך החזרה
ארצה ומהקליטה בה .לעומת זאת בתהליך הקליטה וההכנה למשרה באוניברסיטה נראה שיש מקום לשיפור.
החוקרים החדשים מדווחים על מחסור במידע הן בשלב הגשת הבקשה למשרה והן לאחר הקליטה .בעיקר
עולה חסך בהדרכה הנדרשת למילוי תפקידי ניהול ,להתמודדות עם המערכת האדמיניסטרטיבית ולאופן
שבו מתנהלות מערכות הפנייה לקרנות מחקר .בנוסף ,רבים מציינים כי עומס ההוראה והאדמיניסטרציה
בשנים הראשונות לאחר הקליטה מקשים מאוד על יכולתם לחקור .נקודה זו בולטת מאוד במדעי הרוח .רבים
מהדיווחים מדגישים חוסר התחשבות מספקת בחוקרים שהם הורים לילדים בגיל הגן ובית הספר היסודי,
במיוחד בקביעת השעות לסמינרים ולישיבות.
ככלל ,החוקרים מרוצים מהאפשרויות לקבלת מענקי מחקר חיצוניים ,ומרביתם מדווחים כי הכספים שגייסו
מאפשרים להם לעשות את המחקר שבו הם מעוניינים .עם זאת נקודה שחזרה ברבים מהדיווחים היא מחסור
ניכר בכספים לנסיעות לכינוסים מדעיים בחו"ל ולשיתופי פעולה בחו"ל.
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מרבית החוקרים הצעירים מרוצים מרמת הסטודנטים בארץ ומהיכולת לגייסם לתואר שני ושלישי .עם זאת
בולט הקושי לגייס בתר–דוקטורים ,ולמותר לציין שהיעדר תלמידי מחקר בוגרים ומנוסים בשלב הבתר–
דוקטורט פוגע ביכולת לבצע מיזמי מחקר שאפתניים וארוכי טווח.
נקודה מדאיגה שעלתה מכלל הסקר היא שקיים פער גדול ,כמעט בכל הנושאים שנבחנו בסקר ,בין שביעות
רצונם של חוקרים ממדעי הרוח והחברה לזה של שאר החוקרים .המסקנה מהסקר היא שחוקרים צעירים
במדעי הרוח והחברה מקופחים כמעט בכל התחומים הן מצד האוניברסיטאות והן מצד עמיתיהם הבכירים.
אלה המלצות הוועדה לאור ממצאי הסקר:
 .1למסד תהליך קבלה וקליטה מסודר ,ולשם כך מומלץ:
א .להכין מסמכים רשמיים שיהיו נגישים באתר של כל אוניברסיטה ,ובהם תיאור של הליך הגשת הבקשה
והקבלה באותה אוניברסיטה.
ב .להקים מחלקת קליטה לטיפול בכל הצדדים המשותפים לכלל הנקלטים כגון אדמיניסטרציה ,מגורים,
מוסדות חינוך לילדים ,עבודה לבני זוג וכד׳.
ג .להקים גוף שיהיה מופקד על ההטמעה וההדרכה של חוקרים צעירים .גוף זה ידאג להקניית כלים
להשתלבות החוקרים באוניברסיטה.
ד .למנות רשמית חוקר ותיק למלווה לכל חוקר צעיר שנקלט.
 .2להדגיש את חשיבותו של מתן הקלות בהוראה ובמנהל (אדמיניסטרציה) לחוקרים צעירים בשנתם
הראשונה ולאכוף זאת .לשקול להגדיל את תקופת ההקלות לשנתיים.
 .3לשאוף להגביר ככל האפשר את שקיפות תהליך הקביעות והקידום ,החסוי מיסודו ,למשל להכין מסמכים
רשמיים לכל אוניברסיטה ,ובהם הסבר על הליך ההעלאה לקביעות ,אופי הדרישות ולוחות הזמנים.
 .4להגדיל את אפשרויות המימון הפנים–ממסדיים להשתתפות חוקרים צעירים בכינוסים ולשיתופי פעולה
בין־לאומיים.
 .5להקים גוף שמטרתו לקדם את גיוס הבתר–דוקטורים הזרים המעוניינים ללמוד בארץ.
 .6להתחשב בהורים לילדים בקביעת שעות סמינרים וישיבות.
 .7לפעול לשיפור מצב מדעי הרוח והחברה ,אשר מקצתו משתקף בסקר .מצב זה הוא בעיה החורגת
מתחום הסקר ואשר דורשת טיפול כלל–מערכתי .במסגרת האקדמיה הצעירה פועלת ועדה שמטרתה
לקדם את הטיפו׳ל בסוגיות ספציפיות למדעי הרוח והחברה .עם זאת זוהו שתי נקודות הדורשות
התייחסות מידית:
א .נראה כי יחס הסגל הוותיק לצעיר אינו הולם בחלק מהמקרים .יש לפעול להעלאת המודעות לבעיה
ולפתרונה.
ב .מענקי הקליטה במדעי החברה אינם מספקים מאחר שברוב המקרים התקציבים הדרושים בתחומים
אלו קטנים בהרבה ממענקי הקליטה האופייניים למדעי הטבע והחיים .בהשקעה תקציבית סבירה ניתן
לשפר בעיה זו שיפור ניכר.
ועדת מדעי הרוח של האקדמיה הצעירה גיבשה לאחרונה דרכי פעולה לקידום נושאים שונים שעלו מהסקר.
על מנת להפיץ את מסקנות השאלון ולדון בפתרונות הוציאו חברי הוועדת הסקר עלון ובו תוצאות הסקר ,והם
נפגשים עם כל ראשי האוניברסיטאות בארץ לשיחה אישית עמם על תוצאות הסקר.
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