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 בנאי איילת ר"ד :שם
 בכירה מרצה : דרגה

 החברה מדעי : פקולטה
 המדינה למדעי ס"ביה : חוג

 
 .בכיר מרצה בדרגת ,המדינה למדעי ס"ביה החברה למדעי הפקולטה ,בנאי איילת

 ובמרכז ,המדינה למדעי ס"בביה מדיני ורעיון לממשל במחלקה סגל חברת אני
 בנושאים עוסק הפוליטית הפילוסופיה מיבתחו שלי המחקר .ואירופה גרמניה ללימודי

 הצטרפתי .ודמוקרטיה עצמית הגדרה ,לשוני וצדק ,הזדמנויות שוויון ,חברתי צדק של
 מרצה לדרגת התקדמתי 2019 ובשנת , 2014 בשנת כמרצה חיפה אוניברסיטת לסגל
 .)קביעות עם( בכיר

 בעלי נשים.א גם שהם מצוינים וחוקרים חוקרות פגשתי באוניברסיטה כאן שלי בשנים
 המחקר לחובות מעבר באוניברסיטה האקדמית לקהילה לתרום ומוטיבציה עניין

 פעם לא נתקלת הזאת היצירתית האנרגיה אבל .אותה ולקדם ,הפורמליים וההוראה
 של למעמד שלנו האוניברסיטה את לקדם מתאמצים עדיין ואנחנו וחסמים בקשיים

 מקור היא אליו שההשתייכות למוסד ,לו ראויה שהיא ומשגשג מוביל מחקרי מוסד
 .אותו שמרכיבים הנהדרים האנשים את משקפות שלו וההצלחה ושההכרה ,גאווה

 באוניברסיטה שנעשים והכבירים הרבים למאמצים להצטרף היא בסנאט מטרתי
 אקדמית קהילה של אלה לכיוונים אותה ולפתח להמשיך כדי האחרונות בשנים

 .יותר ומשגשגת מצליחה
 
 :הן הסנאט מתוך לקדם שואפת שאני עיקריות מטרות ,כןל

 משאבים ,זמן שיותר כמה הסגל חברי בידי להפקיד הדרכים את מציאת 
 .שלהם וקהילתיות החברתיות והיוזמות המחקר לקידום ותמריצים

 הדדית וערבות ,פרגון ,תמיכה של מוסדית רוח ליצירת לתרום 
 לאיזון יצירתיות דרכים ולחפש להמשיך ,םשנתיי )כמעט( בן לילד אמא בהיותי 

-life) והפרטיים המקצועיים החיים ,לאקדמיה מחוץ והחיים האקדמיים החיים בין
work balance)  שלנו האקדמית הרמה על התפשרות ידי על שלא. 

 
 :רקע מילות כמה עוד

 ,גרמניה בפרנקפורט גתה באוניברסיטת מחקר במשרת החזקתי בחיפה התקן לפני
 באוניברסיטת לאומיים-בין ויחסים לפוליטיקה במחלקה הדוקטורט את מתיהשל

 בחיפה גדלתי .בירושלים העברית באוניברסיטה והשני הראשון התואר ואת אוקספורד
 לחיות לחזור האפשרות על ושמחתיאת(, הז בעיר שלי המשפחה של רביעי דור(

 הניסיון .שלי שיוהאי האקדמי הבית ספק ללא הוא שכיום במקום ,כאן ולעבוד
 ראשון בתואר קורסים הוראת כולל ,עצמו למחקר מעבר ,האוניברסיטה בתוך שצברתי

 דוקטורנטים-ופוסט מחקר תלמידי הנחיית ,המדינה למדעי ס"בביה ושני
 של ההוראה בוועדת חברה אני .למדע הלאומית מהקרן מחקר מענק של וניהול

 הבינלאומית בתוכנית קורסים מלמדת אני אירופה ללימודי המרכז במסגרת .הפקולטה
 __.תורמים מול מהעבודה מעט להכיר וזכיתי ,מחקר תלמידי מנחה ,המרכז של


