מדור "חוקרים פרטיים" ב YNET
המדור "חוקרים פרטיים" ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית נועד לחשוף את הציבור הרחב בכלל ,וצעירים
המתעניינים בלימודים אקדמיים בפרט ,למחקר הענף המתקיים בארץ .עד כה פורסמו כעשרים טורים במגוון
רחב של נושאים בערוץ הלימודים של  YNET,וכל אחד מהם זוכה לעשרות אלפי צפיות .השאלה המובילה את
הטקסט היא :למה הקדשתי את חיי לנושא אותו אני חוקר?
השתכנעתם? רוצים לתרום טור למדור? מצויין:
 .1תמונה  -התמונה היא לב הרעיון .זה המוקד שימשוך את תשומת לב הקוראים .לכן אנא הקדישו מחשבה
ויצרתיות בבחירת (או צילום) התמונה כך שתהיה מסקרנת ומעניינת .התמונה צריכה להיות לרוחב
)(landscapeוברזולוציה גבוהה .שימו לב לזכויות יוצרים אם אינכם מצלמים בעצמכם.
 .2כותרת  -קצרה ומסקרנת ,עד  7מילים.
 .3טקסט – את הטקסט הקצר ( 250-300מילה) כתבו בנימה אישית .התמה המובילה היא – למה החלטתי
להקדיש את חיי למה שמופיע בתמונה? התחברו לקהל ברמה האישית .גם אם הם לא מבינים למה הממשק
בין כימיה פיזיקלית להנדסת חומרים מרתק אתכם ,הם כן יבינו שאם גררתם משפחה עם שלושה ילדים
לארבע שנים בערבות אלסקה ,כנראה זה חשוב לכם ,ויהיו מוכנים להקשיב .התייחסו לשאלות הבאות :למה
בחרתם את התמונה הזו? מה רואים בה? למה בחרתם להקדיש את חייכם לנושא הנזכר בתמונה? למה אתם
יושבים שעות וימים על פיצוח השאלה המדעית הזו?
הקפידו על שפה פשוטה ונטולת מושגים מדעיים ככל הניתן .המטרה איננה ללמד אלא לעניין .כלל אצבע:
השתמשו בשפה שנער אינטליגנטי בכיתה ט' מבין ומכיר.
 .4תמונת מדען  -צרפו תמונה שלכם ברזולציה גבוהה .נא לחייךJ
 .5פרטים אישיים  -ציינו את שמכם ,התואר ואת ההשתיכות המוסדית שלכם.
קישורים -קישור לאתר הקבוצה שלכם ו/או לאתר שמאפשר קריאה יותר מעמיקה על הנושא .אם יש חומר או
סרטון בעברית – מה טוב!
את כל החומר יש לשלוח לפרופ' מיכל שרון
>michal.sharon@weizmann.ac.il<mailto:michal.sharon@weizmann.ac.ilולפרופ'-חבר אילת ברעם
צברי  ayelet@technion.ac.il<mailto:ayelet@technion.ac.il>,שיערכו את הטור בשיתוף פעולה אתכם
כדי להתאים אותו לקהל היעד.
דוגמאות לטורים:
פרופ' אורי אלון https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5118226,00.html
ד"ר אופיר בהר https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5073082,00.html
פרופ' מיכל שרון https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5038249,00.html

