נובמבר 2018
קול קורא
להגשת מועמדים לחברות באקדמיה הצעירה הישראלית 2019
האקדמיה הצעירה הישראלית ( )www.young.academy.ac.ilהוקמה בשנת  2012ועם מטרותיה
נמנים קידום הקשר בין מדענים/ות צעירים/ות לציבור ,לחברה הישראלית ולקובעי מדיניות .האקדמיה
הצעירה פועלת להסרת חסמים לביטוי הפוטנציאל של חוקרים/ות צעירים/ות בישראל ,לטיפוח הקשר
ושיתוף הפעולה בין חוקרים/ות צעירים/ות מתחומי דעת שונים בארץ ובעולם ולחיזוק מערכת ההשכלה
הגבוהה ומערכת החינוך בישראל.
באקדמיה הצעירה חברים כ 30-חוקרים וחוקרות צעירים מובילים בישראל ,שהם גם בעלי מחויבות
לפעילות למען החברה ולמען קידום המדע .החברים/ות מתמנים לתקופה של ארבע שנים .הרכב
האקדמיה שואף לאיזון דיסציפלינרי (מדעים מדויקים ,מדעי החיים ,מדעי הרוח ,מדעי החברה) ולייצוג
הולם של האוכלוסייה ושל הקהילה המדעית בישראל .העבודה במסגרת האקדמיה הצעירה היא
התנדבותית ומחייבת מעורבות ציבורית-חברתית פעילה בעניינים שבתחומי עיסוקיה.
החברות באקדמיה הצעירה מחייבת השקעת זמן מתמשכת בהיקף של כמספר ימים בחודש (ובכללם
ארבעה מפגשים שנתיים) .על המועמד/ת להבטיח לקבל עליו/ה התחייבות לכך למשך תקופת החברות.
מי שאינו/ה זמין/ה למחויבות זו כעת מומלץ להגישו/ה במועד מאוחר יותר.
אמות המידה למינוי
()1

לאקדמיה הצעירה הישראלית ימונו מטובי החוקרים/ות בכל תחומי המדע.
הקריטריונים המנחים לבחירה הם הצטיינות מחקרית יוצאת דופן עם
מחויבות לפעול לקידום המדע בישראל ולהגברת מעורבות האקדמיה
בחברה הישראלית.

()2

ביום  31בדצמבר  2018עדיין לא חל יום הולדתו/ה ה 45-של המועמד/ת.

()3

זכאי/ת להיות מועמד/ת רק מי שעיקר עיסוקו/ה המדעי בישראל.

()4

אין להגיש מועמדים/ות אשר יוצאים/ות לשנת שבתון בשנת הלימודים
הקרובה (אלא אם כן זו השנה האחרונה שבה הם יכולים להיות מוגשים
מבחינת קריטריון הגיל – ראו סעיף  2לעיל).

רשאים להציע מועמדים/ות:


חברי/ות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים – מועמד/ת אחד/ת לכל חבר/ה.



חברי/ות האקדמיה הצעירה הישראלית בהווה או בעבר – מועמד/ת אחד/ת לכל חבר/ה.



רקטורים של אוניברסיטאות המחקר – עד ארבע/ה מועמדים/ות לכל רקטור ,לא יותר משתי
נשים ולא יותר משני גברים המייצגים את רוחב היריעה הדיסציפלינארית המתקיים במוסד.
הרקטורים יודיעו למועמדיהם על דבר המלצתם.

החומר הנדרש להגשת מועמדות:
 .1תקציר קורות חיים :עד שלושה עמודים .יש לציין את תאריך הלידה של המועמד/ת.
 .2תקציר רשימת פרסומים :עד שני עמודים.
 .3נייר עמדה כתוב וחתום על ידי המועמד/ת ובו הוא/היא מפרט/ת את תוכניותיו/ה ורעיונותיו/ה
לפעילות במסגרת האקדמיה הצעירה (לא יותר מ 1,000-מילים) .אם המועמד/ת עסק/ה
בפעילות שרלוונטית לתוכניותיו/ה ורעיונותיו/ה רצוי להתייחס אליה.
יש לצרף לנייר העמדה התחייבות של המועמד/ת בנוסח הבא" :אני מתחייב/ת כי אין בכוונתי
לצאת לשנת שבתון בחו"ל בשנה האקדמית הראשונה שתחל לאחר בחירתי ,אם אבחר".
מגבלה זו אינה חלה על מועמד/ת שגילם עולה על  44ביום  31בדצמבר .2018
 .4מכתב המלצה אחד בלבד מאת מציע/ת המועמדות (ראו "רשאים להציע מועמדים/ות" לעיל)
או מי מטעמו/ה.
 .5את כל המסמכים ניתן להגיש בעברית או באנגלית.

את תיקי המועמדים/ות יש להגיש בדואר האלקטרוני אל גב' מרב עטר ,מרכזת האקדמיה הצעירה
באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,בכתובת .merav@academy.ac.il
המועד האחרון להגשת מועמדים הוא  31בינואר .2019

תהליך המיון עשוי לכלול ריאיון אישי .ההחלטה בנוגע לזהות המצטרפים/ות החדשים/ות צפויה
להתקבל באביב .2019

לפרטים נוספים על האקדמיה הצעירה הישראלית ולבירורים אפשר לפנות בטלפון
לגב' מרב עטר ( )5676205-02או ליו"ר ועדת הקבלה
פרופ' ניסים אוטמזגין (nissim.otmazgin@mail.huji.ac.il ,)7808440-050

