
 

 

במדעי הרוח    ERCסדנת הכנה לראיונות שלב ב', 

 והחברה של האקדמיה הצעירה 

 מושב זוכים )שלושה זוכים( 

 ראיון בפלטפורמה הדיגיטלית וובקס 

 חברי המושב מציעים להתכונן וללמוד את מערכת וובקס, אשר שונה מהזום, בכדי להרגיש נוח איתה.  

 מהפאנליסטים, באופן שונה מהראיון הפיזי בבריסל.  המערכת מאפשרת למועמד לראות רק חלק 

בראיון עצמו, משתי סיבות; א. היו מקרים שהפאנל ראה    notes -המשתתפים המליצו לא להשתמש בפונקציית ה 

. ב. הפרזנטציה לדעתי הפרזנטציה זורמת טוב יותר כשלא מקריאים אותה. עם זאת, בשלב ההכנה  notes-את ה

על מנת לדעת לומר את הדברים ברמת בקיאות שמאפשרת לדעת שעומדים    notes-אפשר בהחלט להשתמש ב

בזמנים ולא מוטרדים מכך. חלק ממשתתפי הפאנל זכרו בעל פה את המצגת, אחרים ידעו באופן כללי. אף אחד  

משפטים(. את המשפט   20-לא אלתר. אחד המשתתפים המליץ לתרגל בכל הזדמנות )שלוש דקות של מצגת הן כ 

 הוא למד בעל פה ויכול היה לומר מתוך שינה.  הראשון

אפשר למשל לעבוד עם כמה מסכים ולדעת שעומדים בזמנים. משתתף אחד המליץ    -יש גם יתרונות לוובקס  

לדאוג שבאחד המסכים יהיה דף מסרים ובו המסרים שחשוב להעביר. בנוסף, חשוב לזכור לחייך ואפשר לשים  

 פתק על המסך שיזכיר זאת. 

 

הראיון ראיתי רק ארבעה אנשים. לא היה זמן לסדר את המסך, ולא היה לי מושג מי ישב שם. הסתכלתי  במהלך 

לעינית המצלמה כדי לא להיות מוסחת. כלל המשתתפים ציינו שלא רואים את כל המפאנל וקשה להעריך את  

 התגובה של הקהל. 

יוני בראיון שלא עברתי אל מול הראיון  עבור חלק ממשתתפי הפאנל, הזכייה הייתה לאחר הגשות חוזרות.  מנס

שבו עברתי, חשוב להציג באופן שמערב אתכם בדברים. בפעם הראשונה ידעתי את הטקסט בעל פה והייתי חצי  

 בפעם השנייה יכולתי חצי להקריא וחצי לומר בעל פה.    -על אוטומט, ולא הראיתי שאני מעורב. צריך איזון נכון  

עם רקע חלק,  מומלץ להשתמש בתאורה טובה. כדאי גם לנסות לעשות את   כדאי לבקש חדר באוניברסיטה 

 הראיון בעמידה ולהסתכל אל תוך העינית של המצלמה.  

 המצגת: 

כל המשתתפים מציעים להשתמש בגרפיקאים מקצועיים בכדי שהמצגת תשדר מקצוענות, ולא תהיה עמוסה מדי.  

 מטרת המצגת לשדר שאתם יודעים ממה אתם עושים.  

 זאת, נסיון מצטבר באקדמיה הצעירה מראה שהעסקת גרפיקאי מקצועי אינה חיונית למצגת זוכה.   עם

צריך לקחת בחשבון ששלושה אנשים בלבד בפאנל קראו את ההצעה, אבל עשרים חברי הפאנל מצביעים, וצריך  

 לתת להם הרגשה שהם מבינים את הפרוייקט )גם אם הם לא( ולמה הוא חשוב.  



 

 ל: השאלות מהפאנ

זו לא הבמה   -אחת הטעויות הנפוצות היא מועמדים שנותנים תשובות ארוכות מדי, על כמה הדברים מורכבים  

שנרצה להעביר, כל הזמן לחזור אליהם. אם יש שאלה   – גג שניים  – לזה. הכי נכון לתת תשובה קצרה. מה המסר 

חזירים למסר. אם מישהו לא השתכנע  קשה, כדאי לנסות לנקוט בגיוגיטסו אקדמי: לוקחים את השאלה הקשה ומ

 מהתשובה זה בסדר, לא להתנצח. 

מלבד השאלה 'למה זה חשוב' שתעלה בוודאות, יעלו גם שאלות טכניות שנועדו לבדוק האם יש לך את החומרים  

והנתונים לתמוך בטענות. מצד אחד צריך להסביר למה זה חשוב, ומצד שני שאלות של קרביים. המטרה שלכם  

ות : זה עובד וזה חשוב. חשוב מאד להכיר כל פרט קטן בהצעה. אחד המשתתפים נשאל, למשל, מדוע  היא להרא 

 דוק למטלה א' ולא תלמיד מ"א. חשוב לשדר ביטחון ויכולת הנהגה.  -הוא לקח פוסט

 כדאי להראות דברים בהם התקדמתם מאז ההצעה.  

 ראיונות הכנה:  

איונות הכנה שעלולים  לבלבל ולמשוך לכל מיני כיוונים. אפשר  חלק מהמשתתפים המליצו לא לעשות יותר מדי ר

 ראיונות הכנה וחשוב לשמור על העניין וההנאה מהתהליך.   3או  2 -להסתפק ב 

 

משתתפים אחרים דווקא הדגישו את החשיבות של ראיונות הכנה מרובים, גם עם אנשים מחוץ לתחום, מפני  

 ים. חשוב לראות מה הם לא מבינים מראש, ובהתאם לתקן.  שבפאנל ישבו אנשים מתחומים שונים ומגוונ

ISERD   מארגנים ראיונות הכנה ובהם לפעמים משתתפים אנשים שישבו בעבר בפאנל. זה מאד עזר לחלק

גם מקליטים את הראיון וזה מסייע מאד לשיפור שפת הגוף )עניין החיוך הוזכר כמה   ISERDמהמועמדים.  

 הן על ידי חברי פאנל השיפוט(. פעמים, הן על ידי המועמדים ו

 

 מושב פנליסטים: שני חברי פאנלי שיפוט משנים שעברו 

 עצות כלליות וטעויות נפוצות:  

חשוב להיות מחוייבים ומעורבים, ולא רגישים לשאלות פרובוקטיביות. חשוב המסר: אחקור משהו שאני אוהב ויש  

 בו עניין ואני יודע לעשות את זה.

יש כבר דעה לגבי ההצעה שלכם ולכן התשובה לא תשנה את דעתם. אבל רוב האנשים לא  למי שמבין את התחום  

 בתחום ולכן בספק שתוכלו לקיים את המחקר וצריך לשכנע אותם.  

הראיון צריך להיות תואם להצעה. לפעמים נדמה שהבנאדם לא תואם את הכתיבה. ההופעה בראיון צריכה להיות  

שקפים ברור   2-3כה זה לא טוב. כותרת, ומיד אח"כ ההצעה. אחרי יותר טובה ממה שכתוב. פתיחה ארו

 שהשקפים בסדר )או לא בסדר(. 

השפה צריכה להיות יפה. צריכה לכלול אמוציות, לשפוך את עצמנו לתוך ההצעה, להעיר את האנשים בפאנל,  

ים שהם על הטופ  לעניין אותם ולהראות שאתם משוכנעים בפרוייקט. יש אנשים שלא בטוחים בעצמם, לא בטוח

 של המחשבה המחקרית, ומיד מרגישים את זה.  



 

ייצוג רובוטי וחוסר אמוציויות הוא טעות נפוצה. הראיון הוא תרגיל בשיווק ולא מבחן ידע. מי שזוכים הם בדרך כלל  

מבינים   מכווני מטרה. הגישה צריכה להיות: אני מוכר לכם רעיון מצוין, ויכול לענות גם למי שמבינים וגם למי שלא

 בתחום. חשוב להיות עמידים לשאלות קשות. 

עם זאת, צריך לזכור שאנשי הפאנל גם לא נקנים בידי שיווק בלבד, ולפעמים יש אמפתיה לאנשים שמסמיקים  

 ומגמגמים. להיות אנושי זה מאוד עוזר, עם כל המקצוענות. 

 

שעכשיו עומדות לפניהם חוות דעת של מומחים  הראיון חשוב מאד; אנשי הפאנל הם מומחים כלליים, ולמרות 

התפיסה היא שחברי הפאנל צריכים לאהוב את ההצעה. ארבעה קוראים לעומק ואחרים קוראים קריאה   –בתחום 

 ראשונית. מי ששואל את השאלות הוא זה שהכי מכיר, וקרא את השאלות מהמומחים שלא היו בשלב ראשון.  

מונו. הם לא רוצים 'תודה על השאלה היפה', וגרפיקה לא בהכרח עושה  חשוב להבין, האנשים שם הם אנשים כ

עליהם רושם. הראיונות עוסקים במהות. מטרת הראיון היא לדבר עם הבנאדם, לשאול את השאלות הקשות,  

 במטרה לראות שאתם אנשים חושבים, אינטלקטואלים, פורצי דרך. 

 שלב השאלות:  

ות, למה זה לא עוד מאותו דבר. זו שאלה שחייבים להתכונן עליה, היא  חשוב להתכונן לשאלה למה זה פורץ גבול

 תמיד באה. 

זה בסדר לעשות משהו שהוא בינתחומי ולקוח מתחום אחר, כל עוד יש תפיסה ברורה של מה שהולכים לעשות.  

על    . מצפים שבמקומות בהם יש ספק יהיו לכם תוכנית, ונכונות לחשוב WPאף אחד לא מצפה שתתחייבו לכל ה

הדברים מחדש אם צריך. להראות איך תכננתם להתמודד עם קשיים בלתי צפויים ולענות באופן שמשאיר רושם  

שיש לנו דרך לעמוד באתגרים. מחפשים משהו שנשאר בו משהו חידתי, לא הכי סגור, לא טכנאים שמדקלמים  

 משהו ידוע. יש סיכון, באומץ להתמודד עם מקומות בעייתיים בשבילנו. 

הראיון היא להכין את הזוכים להוביל את המחקר. זה מכין למנהיגות שצריך בכדי להוביל את הפרוייקט.   מטרת

נותנים הרבה כסף אבל זה בסה"כ מנהיגות לקחת קבוצת אנשים ולשנות איתם את המדע. צריך לשדר אומץ,  

 לשדר מנהיגות. לחדד איך נוכל להוביל משלב לשלב. 

ים לב להיות המנהיג. משפטים סדורים וגרפיקה זה חשוב, אבל חלק חשוב מהעניין  ולכן צריך לש  PIזה מענק של 

זה שיראו את האדם שאנחנו, את פותר הבעיות, את המנהיגות והיכולת לקחת פרוייקט ענק ולהציב חזון שבו  

 הפאנליסטים רואים אותנו הולכים את כל הדרך הזו. 

הו קוטל אתכם, זה מאוד תורם. מתרגל אתכם להראות איך  דמה חשובים; גם הנפילות, כשמיש-הכנות וראיונות 

 תכננתם להתמודד עם קשיים בלתי צפויים ולענות. יש סיכון, באומץ להתמודד עם מקומות בעייתיים בשבילנו. 

צריך לזכור שהדיון השוואתי, ואתם לא יודעים כלום על האחרים. המצאתם משהו חשוב, הצגתם אותו טוב.  

 לשאלות.  המצגת היא רק המבוא 

השאלות זה מה שחשוב. גיו גיטסו אקדמי זה מצויין. הבעיה העיקרית של מועמדים בראיונות היא כשהם מתחילים  

 צריך תשובה קצרה ככל האפשר.  – לספר סיפורים 



 

הראיון הוא מקל שצריך להחזיק בשני קצוות. מצד אחד האדרנלין גבוה, מנסים לשכנע שמה שמציעים מעניין. מצד  

האם נדע מה לעשות עם הכסף? צריך לשכנע שאנחנו יודעים מה חברי הצוות   –הגרנט של מליון וחצי יורו שני 

שלנו יעשו. לא כל אחד יודע לארגן קבוצת מחקר. שיהיה ברור שאפשר לחלק את העבודה למנות, ואיך העבודה  

 ולה נבחרו.  תואמת את הכשרת אנשי הצוות. עם מי נשתף פעולה. למה האנשים שנשתף איתם פע

חשוב להיות מעניין. מדליק. תשוקה מדעית עוברת לחברי הועדה. ללא מעט מהזוכים אין קו"ח מרשים במיוחד,  

 אבל השופטים משתכנעים מהמחוייבות. 

 הדיון בפאנל: 

 

יש מועמדים שהעבירו אותם לשלב ב' וחיכו לדעות מהמומחים, וגילו שהמחקר תלוש. אבל על כל אחד יש דיון.  

 כל הבחירות נעשות בהסכמה. אם אין הסכמה ממשיכים לשבת עד שכולם מסכימים.   בפאנל

המקרים שהכי מתווכחים עליהם הם מקרים שבהם חבר פאנל מסויים התאהב בהצעה ומישהו אחר חושב שזה  

סותר את אושיות המדע. אלה מקומות שיש עוד אנשים שקוראים ועושים סבב. המקומות הקשים הם מי שנלחמים  

יהם. לכן, בראיון צריך להתכונן לא לריב וגם לנסות לעומק להבין אפיסטמולוגיה אחרת ולהתמודד איתה. זה  על

 אם המועמד ענה לשאלות הללו זה עוזר לויכוח בין חברי הפאנל.  –מאוד עוזר לתהליך 

ריע יהיה מי  ההחלטות הן בסוף עם הסכמה של כולם. יש תהליך דליברציה ובו חשוב מה שנאמר בראיון. מי שיכ

שהכי קרוב לתחום, אבל אם יש אדם מאוד דעתן בפאנל יכול להיות שהקהל ינטה אחריו. לכן חשוב לדבר עם כל  

 הפאנל. 

הוא פלואידי ואפשר לעלות ולרדת תלוי איך מתנהגים בראיון. בסוף יש חצי    Aל B. הפער בין  A, B, Cבסוף זה 

 מוקים מהותיים והצד השני הסכים. יום שמתחילים לדרג. בדכ אחד מהצדדים הביא ני

 אימפקט:  

אלא יצירת שאלות מחקר חדשות ופריצת תחום חדש. עם זאת,   ERCהאימפקט הוא לא חלק מהדרישות ב 

 זה עוזר להצלחה.  - הצעות שיש בהן סדר יום חברתי, או משהו שרוצים לשנות 

 ר לא יישאר אותו דבר. אימפקט יכול להיות גם אימפקט מדעי. איך אחרי המחקר שלכם, השדה כב

 הוא לשנות קצת את העולם ולתת את המסר הזה.  ERCבפועל, חלק מהחזון של ה 

 

  

  

  

 


