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 מרצה בכיר דרגה:

 פקולטה: הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
 חוג: שירות אנוש

 
את דרכי האקדמית התחלתי בארה"ב. הגשמתי חלום ולמדתי באוניברסיטת מישיגן, 

שם למדו אמי, דודתי ודודי. סבא וסבתא שלי גרו לא רחוק, ובתור בן לעולה חדשה 

ב ולצבר דור שביעי שנולד בירושלים, חלקתי את הקייצים בין ישראל לאן מארה"

ארבור בארה"ב. כך שלפני שידעתי מה אני רוצה ללמוד, ידעתי איפה. לכן באופן לא 

אופייני עשיתי מסלול קצת הפוך מרוב הישראלים ונחשפתי לאקדמיה האמריקאית 

ם בהצטיינות יתרה וידיעה בתחילת דרכי. למדתי פסיכולוגיה וסיימתי את הלימודי

ברורה שמחקר והעולם האקדמי בפרט מרתקים אותי. כל זה הודות לחשיפה מוקדמת 

לעבודת מחקר בתחומים מגוונים )רצה הגורל ובחרתי במעבדה שגם הדוד שלי עבד 

דבר שריגש אותי מאוד אבל את הפרופ' המוביל  –שנה קודם בלי ידיעה כמובן  25בה כ

ת...(. לאחר סיום התואר נשארתי לעבוד בתור מנהל מעבדה את המעבדה קצת פחו

למחקר בבית הספר למנהל עסקים. וחשבתי היכן להמשיך את לימודיי. לשמחתי 

 הגיעה לקמפוס פרופ' ענת רפאלי מהטכניון והבנתי שאוכל לחזור לארץ ולעבוד איתה. 

ו לפחות א –בטכניון למדתי פסיכולוגיה ארגונית ונחשפתי לאקדמיה הישראלית 

הטכניונית, על כל ההבדלים והשוני מאוניברסיטת מישיגן. כמובן שהדברים הם גם 

שונים בתואר ראשון לעומת לימודים מתקדמים. בזמן הדוקטורט ניהלתי את המעבדה 

 לחקר ההתנהגות ובעיקר לחזק את הידיעה שהאקדמיה והמחקר מדברים אלי. 

באוניברסיטת אמסטרדם, בפקולטה זכיתי לעשות את עבודות הפוסטדוקטורט שלי 

לפסיכולוגיה חברתית. שם נחשפתי לעוד תרבות ועוד הבדלים באקדמיה. בעיקר 

ההבדל באופן שבו חוגגים הצלחות אקדמיות ומציינים אותן. שלוש שנים נפלאות של 

 The –אוניברסיטאי הולנדי -התפתחות, למידה ומחקר בהם הייתי חבר גם בארגון על

Kurt Lewin Institute  ונחשפתי לתמיכה הממשלתית, הקהילה ושיתוף הפעולה ההולנדי

 הכה פורה ומרגש. 

. קבלתי קביעות לפני קצת יותר משנה 2014הצטרפתי לחוג לשירותי אנוש בשנת 

ומהסמסטר הנוכחי אני מכהן כראש החוג. במהלך התקופה שלי באוניברסיטה הייתי 

טית, ועדת אתיקה )שאני חבר בה היום(, ועדת הוראה הפקולט –חבר בוועדות שונות 

ועדת מחשוב כלל אוניברסיטאית. כמו כן הקמתי וניהלתי את מאגר הנבדקים 

הפקולטטית בעזרת תמיכה ולווי של דיקנית המחקר של הפקולטה לרווחה ובריאות, 

פרופ' נעמי יוסמן. כמובן הנחתי ואני מנחה סטודנטים לתזה ולדוקטורט וגם זכיתי 

ומקומיות, בארגון כנסים וסדנאות –אני פעיל במסגרות מקצועיות בינלאומיותבמענקים ו

בארץ ובחו"ל. בנוסף אני גאה שמחקריי זכו לעניין בתקשורת המקומית והבינלאומית, 

 ואני סבור שהנגשת הידע של האקדמיה לציבור הרחב הוא יעד חשוב של האקדמיה. 

ות ועשירה. ראיתי כיצד דברים אני מאמין שהראייה שלי של האקדמיה היא מגוונ

מוסדות שונים ולמדתי מכל אחד המון. אני רוצה להיות יותר מעורה  4מתנהלים ב

ומעורב באוניברסיטה ומאמין שדרך אחת לעשות זאת היא גם דרך הסנאט. אחד 
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מהדברים שאני חושב שהאוניברסיטה יכולה וצריכה לקדם הוא חשיפה והזדמנויות 

כפי שאני חוויתי בתחילת דרכי. בנוסף אני מאמין שיש  –ן למחקר כבר בתואר ראשו

כפי שלמדתי  –צורך לציין ולחגוג הישגים אקדמיים בצורה יותר פומבית ואישית 

 בהולנד. ולא פחות חשוב  מכך זה הנגשת הידע הנצבר באקדמיה לטובת האזרחים. 

ן שומרי הבית, בזמני הפנוי אני משתדל להיות פעיל ומעורה בחברה, אני פעיל בארגו

ומאמין שעל אוניברסיטת חיפה הירוקה להיות מובילה בתחום הקיימות ואיכות 

ילדים ביחד עם זוגתי לחיים )בוגרת אוניברסיטת חיפה(  3הסביבה. אני הורה ל

שליוותה אותי לאורך כל דרכי האקדמית וללא תמיכתה ספק אם הייתי מגיע לאן 

 שהגעתי. 

 ם כחבר סנאט. אשמח לשרת את האוניברסיטה ג

 תודה,

 אריק

 


