
יום העיון האוניברסיטאי הראשון הוא ניסיון לייצר מסורת חדשה שתהווה חג 
לחברות וחברי הסגל האקדמי. זוהי הזדמנות להרים את העיניים מהעשייה 

היומיומית ולהעיף מבט על / להכיר את המרחב האקדמי-מחקרי בו אנו 
פועלים ולפגוש חוקרות וחוקרים מתחומי דעת שונים ומגוונים. המטרה היא 
ליצור מסגרת משותפת בה נוכל להכיר האחד את מחקרה של השנייה, ליצור 
הזדמנויות של שיתוף פעולה מחקרי חוצה דיסציפלינות; וגם להוות מסגרת 

לשיחה, להכרות בין-אישית, ללמידה משותפת, ולכינון קהילה אקדמית 
פעילה ותוססת. הציר של יום העיון הוא נושא רחב כדי שיהיה רלוונטי לכמה 

שיותר מקרבנו ויאפשר מגוון פרספקטיבות והצעות למושבים השונים 
שיתקיימו במשך היום. 

במסגרת יום העיון, נקיים מושבים בהם יתקיימו הרצאות )הצגת מחקר 
בהתהוות( מפגשי דו-שיח ופאנלים בנושאים שונים. בנוסף מתוכננים: הרצאת 
אורח )Keynote( סיורים במעבדות, ספרייה וארכיונים, אוכל ושתייה, הוקרת 

תרומה משמעותית לקהילה האקדמית ועוד. בין אם נחליט להציג מחקר או 
להוביל דיון ובין אם לא, עצם ההשתתפות בדיונים, פנייה בשאלות ומפגשים 

בחלקים הבלתי פורמליים יתרום להתהוות הקהילה שלנו. 

נושא הציר הנבחר של יום העיון הוא אחד – אפס ומה שביניהם: מדע, 
אקדמיה, קהילה. הבינריות מוגדרת כשני דברים או קטגוריות שהם נבדלים 

כגון: סוף – אין סוף, אחת – אפס, זכר – נקבה, טוב – רע, שמאל – ימין, יש – אין, 
עבר – נכשל. הבינריות גם מתייחסת לבחירה בין שתי אופציות או מצבים 

מנוגדים: כן-לא, דלוק-כבוי, פתוח-סגור, למעלה-למטה. במרחב האקדמי, 
הבינריות יוצרת דיכוטומיות שלעיתים יוצרות ניכור, חוסר הבנה, וחומות בין 

תחומי ידע שנתפסים כהפוכים גם בתכנים וגם במתודולוגיות. ייתכן ויש הכרח 
בחומות הללו וייתכן שהן פוגעות בפיתוח המדע והידע האנושי.

אנו מזמינים את כל חברי הסגל להגיש הצעות למבנים המוצעים מטה:

פאנל: המטרה להציג סוגיה/שאלה על השדה הרחב של נושא הציר. על 
מציע/ת הפאנל להציג סוגיה, מנחה ועד שלושה משתתפים/ות פוטנציאליים/

ות, רצוי מתחומי ידע שונים. הכוונה איננה להציג מחקר או משנה סדורה, 
אלא לנהל שיח בין משתתפי הפאנל ועם הקהל. נושא הפאנל יכול להיות 

מחקרי או לסוב סביב סוגייה הנוגעת לחיינו האקדמיים, כגון: הוראה 
פרונטלית לעומת זום, בחינות לעומת עבודות גמר ועוד. 

מחקר בהתהוות: מושב של הרצאות )עד 15 דקות אורך ההרצאה( בסגנון 
TED: המטרה לספק בימה להצגת מחקרים העוסקים בהיבטים השונים 
של נושא הציר ולאפשר שיח ומשוב. ההרצאה צריכה להיות נגישה לקהל 

החוקרים הכללי מפקולטות ותחומים שונים. 

דו-שיח – דיבייט: מפגש בין שניים להצגת נושא / בעיה / אתגר מהיבטים 
שונים תוך כדי שיתוף הקהל בלבטים והצגת כיוונים להמשך הדרך. גם כאן, 

מוזמנות ומוזמנים להציג נושאים מחקריים לצד דיונים בסוגיות הנוגעות 
בחיים האקדמיים. הצעות מזוגות מציגות/ים שחלוקים בדעותיהם ומעוניינים 

לעורר דיון רחב יתקבלו בברכה. 

סיור: סיור במעבדה ניסויית והצגה או הדגמה של מערכת ניסויית )עד 20 
דקות לסיור(. המטרה להציג מערכות ניסוייות ייחודיות )או מיוחדות( שיכולות 

לעניין חוקרים העוסקים בתחומים שונים. הסיור צריך להיות נגיש לקהל 
החוקרים הכללי מפקולטות ותחומים שונים.

בכל האפשרויות, נא להגיש תיאור קצר של המושב המוצע, שם אפשרי למושב, שמות 
המשתתפים/ות )ואם מדובר במושב הרצאות, נא לספק גם כותרות(.

בשאלות / רעיונות / התלבטויות / הצעות ניתן גם לפנות לחברי הוועדה המארגנת:
פרופ' שלי לוי-צדק, פרופ' ענת בן-צבי, דר' גרניט אלמוג-ברקת, פרופ' סיימון ברק, 

פרופ' דני פילק, פרופ' חן אבין, פרופ' חיים היימס

הצעות יש להגיש באמצעות טופס הרישום עד ל 15/02/2023 
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הצעות יש להגיש באמצעות טופס הרישום 
עד לתאריך: 15/02/2023
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