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 אני מבקש להציג את מועמדותי לסנאט לשנת תשפ"א

נקלטתי יש לי תארים בביולוגיה, ארכאולוגיה וזואולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. 

כמלגאי אלון, אחרי פוסט  בחוג לארכאולוגיה 2003באוניברסיטת חיפה בשנת 

הקמתי  2003דוקטוראט באוניברסיטת הרווארד באנתרופולוגיה. בשנת 

ה למחקר . המעבדה מהווה חממהלארכיאוזואולוגיאת המעבדה  הבאוניברסיט

  .אינטנסיבי, הוראה ואוצרות של הטבע הקדום של ארץ ישראל בתקופות השונות

ושלוש שנים  2016-2012כיהנתי בסנאט האוניברסיטה לסירוגין בין השנים 

. בשנים אלו הייתי חבר ונציג הפקולטה למדעי הרוח 2020-2018נוספות בין 

( 2019, 2016קטור )במספר ועדות סנאטיות מרכזיות, כולל ועדה לחיפוש ר

(. הייתי חבר ועדה בועדת סמילנסקי שהעריכה את 2109וועדה לחיפוש נשיא )

( ובועדה לקידום מצוינות מחקרית 2018מצב הפקולטה למדעי הרוח )

 השנים האחרונות הייתי חבר במועצת רשות המחקר 10-(. ב2018באוניברסיטה )

, ראש החוג (2016-2012) , מועצה ללימודים מתקדמים(2012-2010)

, (-2017) , חבר בועד המנהל של המכון לאבולוציה(2017-2014) לארכאולוגיה

  .(-2017) חבר בועד המנהל של מוזאון הכט

אוניברסיטאיות של הקרן הלאומית למדע, -בשנים האחרונות ישבתי בועדות חוץ

אני חבר הועד  2006עזריאלי. משנת קרן יד הנדיב, קרן מלגות רוטשילד ו

חבר המועצה  2019משנת זואולוגים העולמי ו-ארגון הארכאו המנהל של

 המועצהועדות שיפוט של שימשתי חבר  2016-. מהישראלית לארכאולוגיה

 (.ERC) למחקר האירופית

זכיתי מספר פעמים במענקים של הקרן הלאומית למדע )חמש פעמים( וכן 

 25-למעלה מ (. הדרכתיERCהאירופית למחקר ) המועצהשל מחקר  במענק

תלמידי מאסטר ודוקטורט. חמישה מבין תלמידיי נקלטו כאנשי סגל במסגרות 

 כוללת ספר בחמש השנים האחרונותרשימת הפרסומים אקדמיות בארץ. 

מאמרים שהתפרסמו בכתבי  75-ולמעלה מ כתיספרים שער חמישה, תישחיבר

, Scienceהעת הטובים בעולם )כולל מאמרים בכתבי העת המובילים כמו 

Nature ,PNAS  שבין מדעי הטבע  נמצאים בתפרוכו(. הרבה מבין המאמרים

 .והארכאולוגיה

זמות חברתיות לקידום מעורבות ואחריות חברתית, במקביל אני מעורב במספר יו

כולל פרויקט חשיפה לאקדמיה, המשלב צעירים עם מוגבלות בתפקוד גבוה 

https://scholar.google.co.il/citations?user=OqLqp8gAAAAJ&hl=iw
https://scholar.google.co.il/citations?user=OqLqp8gAAAAJ&hl=iw
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תכנית הדגל של כסטודנטים באקדמיה. הפרויקט מתבצע בשיתוף 

 האוניברסיטה.

תרום לאוניברסיטה באמצעות פעילותי כחבר בסנאט אני מעונין להמשיך ל

 ך לפעול לקידום המצוינות המחקרית.ולהמשיהאוניברסיטה 

 


