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 פועלת בחסות האקדמיה הלאומית( www.young.academy.ac.ilהאקדמיה הצעירה הישראלית )

בישראל מכלל מוסדות ם פועליהחוקרים וחוקרות מצטיינים  30 בה חבריםו ,למדעים הישראלית

המחקר ותחומי הדעת. לחברי האקדמיה הצעירה מחויבות לפעילות למען החברה ולמען קידום 

חוקרים קידום הקשר בין : האלהבין מטרותיה הושם דגש מיוחד על היעדים מ. בישראל המדע

ביטוי  המונעים אתהסרת חסמים , מדיניותהחברה הישראלית וקובעי בין הת צעירים לווחוקר

טיפוח שיתוף הפעולה בין חוקרים מתחומי דעת שונים  הפוטנציאל של חוקרים צעירים בישראל,

 בארץ ובעולם וחיזוק מערכת ההשכלה הגבוהה ומערכת החינוך בישראל.

שואף לאיזון  האקדמיה הצעירה מתמנים לתקופה של ארבע שנים. הרכבה הצעירה האקדמיחברי 

מדויקים, מדעי החיים, מדעי הרוח, מדעי החברה( ולייצוג הולם של האוכלוסייה המדעים ה)תחומי 

במסגרת האקדמיה הצעירה היא התנדבותית ומחייבת הפעילות  .ושל הקהילה המדעית בישראל

 פעילה בעניינים שבתחומי עיסוקיה.חברתית -מעורבות ציבורית

שנתיים, אך חשוב מכך  עבודה מפגשי בארבעהמחייבת השתתפות החברות באקדמיה הצעירה 

בהתאם  םחבריהיוזמות  לאורך תקופת הפעילות לקידום השקעת זמן מתמשכתכרוכה בהיא  –

קדמי ופנויים על כן מומלץ להגיש רק מועמדים המתאימים על פי הקריטריון הא מטרות הארגון.ל

למחויבות זו כעת )חוקרים צעירים שאך התמנו וסביר שישקיעו את מרב זמנם בביסוס מחקרם 

 מומלץ לדחות את ההגשה לשנים הבאות(. -ומעמדם האקדמי 

 :אמות המידה למועמדּות

ות בכל והחוקר לאקדמיה הצעירה הישראלית מתמנים מטובי החוקרים (1)

הצטיינות מחקרית  ואלהגשת מועמדות ה ןתחומי הדעת. הקריטריו

הבאה לידי ביטוי במכלול אופנים, כגון פרסומים מדעיים, פרסים  בולטת

 ומלגות ומענקי מחקר שנזקפו לזכות המועמד כחוקר עצמאי. 

  

קדמיה ועמד/ת בהלימה וברוח מטרות האפעילות קודמת של המ (2)

 תהווה יתרון בשקילת המועמדות. כפי שפורטו מעלההצעירה 

 

. ניתן להגיש 45-יהיה נמוך מ 2022בינואר  1ת ביום המועמד/גיל המועמד (3)

עד ) הסבר קצר בצירוףת שאינם עומדים בדרישה זו דוממועמועמדים/

( מהי ההצדקה לשקילת מועמדותם סימוכין נפרד, כוללעמוד אחד 

 .המאוחרת

ת שעיקר עיסוקם המדעי בישראל ומועמדו מועמדיםאפשר להגיש רק  (4)

 ושהם חברי סגל בכיר במוסד אקדמי בישראל.

http://www.young.academy.ac.il/


ות אשר מתעתדים לצאת לשנת שבתון ומועמד אין להגיש מועמדים  (5)

בשנת הלימודים הקרובה )אלא אם כן זו השנה האחרונה שבה הם 

  לעיל(. 3ראו סעיף  ;יכולים להיות מוגשים מבחינת קריטריון הגיל

 נבחרו ות שהוגשו בעבר ולאומועמד מועמדיםפעם נוספת ניתן להגיש   (6)

בתנאי שהם עדיין עומדים בקריטריונים, אך לא יותר משתי הגשות בסך 

 .לוהכ

 ות:מועמדרשאים להציע מועמדים/

 תת אחאו מועמדאחד  מועמד :ות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםוחבר חברי ●

 ה. חברלכל חבר/ בלבד

ת או מועמדאחד  מועמד :ות האקדמיה הצעירה הישראלית בהווה או בעברוחבר חברי ●

 ה. חברלכל חבר/ בלבד תאח

לכל רקטור, לא  מועמדות/עד ארבעה מועמדים :רקטורים של אוניברסיטאות המחקר ●

וחב היריעה הדיסציפלינרית יותר משתי נשים ולא יותר משני גברים המייצגים את ר

 במוסד.

 .יודיעו למועמדיהם על דבר המלצתםהרקטורים 

 ות:ומועמד החומר הנדרש להגשת מועמדים

  :יצוינושבהם עד שלושה עמודים  – תקציר קורות חיים .1

 תהמועמדתאריך הלידה של המועמד/ .1.1

 כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון הנייד .1.2

 המוסדותעם פירוט רשימת התארים והמשרות האקדמיות,  .1.3

 יםהמעניק פיםהגו עם פירוט ,רשימת מלגות ופרסים .1.4

  בש"ח יםהמענק מיוסכו יםהמעניק פיםהגו עם פירוט ,רשימת מענקים נבחרים .1.5

שהם פרסומים  5עד בכוכבית  ובהם יסומנו ,עד שני עמודיםרשימת פרסומים נבחרים:  .2

מחקר ת ו)יש להפריד בין עבודות שנעשו כראשי קבוצביותר  הרבבעלי הערך המחקרי 

 (.משלבים קודמים של הקריירה לעבודות

 חלקים: 3 ובות המועמדנייר עמדה כתוב וחתום על ידי המועמד/ .3

ת או המועמד נות האקדמית של המועמדמצויהמילים( של  300יאור קצר )עד ת .3.1

 יםכחוקר החשוביםם המדעיים היפורטו הישגיובו אותה,  יםתופס שהםכפי 

הישגים מתקופת אין בכלל זה ) לאחר קבלת המשרה בארץ יםעצמאי

קדמו הדוקטורט; ניתן להזכיר הישגים אלה, אך לציין שהם -בתרההדוקטורט/

 לפעילות כחוקרים עצמאיים(.

של המועמד או  רעיונותהתוכניות וה, ןחזוה שלמילים(  1,000אור קצר )עד ית .3.2

 /מחקרית במסגרת האקדמיה הצעירה. אם המועמד-לפעילות חוץ המועמדת

להתייחס מומלץ  םורעיונותיה כניותיהםולתבפעילות רלוונטית  ועסק המועמדת

 .לפעילות זו

ת כי אין מתחייבת בנוסח זה: "אני מתחייב/המועמדהתחייבות של המועמד/ .3.3

בכוונתי לצאת לשנת שבתון בחו"ל בשנה האקדמית הראשונה לבחירתי, אם 

ם מגבלה זו אינה חלה על מועמדים שזוהי השנה האחרונה לזכאותאבחר". 

 (.3)אך ראו "אמות המידה למועמדות" לעיל, סעיף  להגשת מועמדות



ת )ראו "רשאים להציע המועמדת המועמד/מציעמכתב המלצה אחד בלבד מאת מציע/ .4

ה ממליצהמכתב יהיה חתום על ידי ממליץ/. םמי מטעמ או ות" לעיל(מועמדמועמדים/

המלצות עקיפות בשם . אין לשלב בו תכנים ממכתבי המלצה אחרים ולא היחידיחיד/

 צים. הממלייםהאקדמית של המועמדמצוינותם על המכתב להעיד על  ממליצים אחרים.

 .מו המועמדיםלה תרשאקדמית -גם להתייחס לפעילות החוץ ניםמוזמ

 

 אין לשלוח מסמכים סרוקים.את כל המסמכים ניתן להגיש בעברית או באנגלית. 
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