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 רקחמ תצובק לש לוהינו היינב : הימדקאל םילגתסמ   :אבה קנילב ומצע עוריאב תופצל ץלמומו ונתנבה יפכ אוה םוכיסה

An English version of the summary follows the Hebrew one 
 
 :החיתפ בשומ
 
  :)תירבעה הטיסרבינואה ,הקיסיפ( גרבכוה תינוי ׳פורפ
 
 -ה ידיקפת תא רוקסנ וב ,החיתפ בשומ :םיבשומ השולשמ בכרומו ,רקחמה תצובק לש לוהינו היינבב קסוע שגפמה
PI תצובק לוהינ לע בשומ ןכמ רחאלו ,הצובקה סויגב קוסעי רשא בשומל רובענ ןכמ רחאל ,ימצע לוהינ לע רבדנו 
 לש חותפ חישל לוגע ןחלוש םייקנ םיבשומה תשולש רחאלו ,ןוידל תולאש הלענ לוהינהו סויגה יבשומ םויסב .רקחמה
 רקחמה תצובק תא החלצהב להנלו תונבל םיכרדו םיפיט ,תונויער ,עדימ םכל שיגנהל ונלש ברעה תרטמ .םירבודה לכ
 תחוראכ ונלש ברעה לע בושחל םילוכי םתא .תונויער הברה םירבודו תורבוד הברהמ ברעה עמשנ ונחנא .םכלש
 םכל םידהדהמו םכרובע םינוכנש תונויער המכ הפמ וחק ,לכה תא שממל חילצהל וא לכה תא לכעל ןתינ אל ,תומיעט
 יפואלו רקחמה יפואל םיאתמ המ בושחל בושח ,הצובק להנל ךיאל םילדומ ינימ לכ שי .םככרצל המאתהב םתוא ושממו

  .םיאתמש המ תא תחקלו ,םדא ינבכ ונלש
 
 תעב לאשמהמ םכלש תובושתה רואל ברעה תועשב ןווקמ ןפואב םייקתהל ךישמת ״הימדקאל םילגתסמ״ הרדסה
  .ידמימ תלתה םלועב יתימא שגפמ היהי הרדסה לש ןורחאהו ישימחה שגפמה .םושירה
 
 ,בכרומ לגס רבח דיקפתל רבעמהו ,םכלש ןייוצמה רקחמה ךמס לע ץראב ימדקא דסומב לגס ירבחכ הדובעל םתלבקתה
 ,םירכומ חרכהב אלש םישדח םיטפקסא הברה שי .ןייוצמה רקחמב ךישמהל תנמ לע םיקלח דוע ליכמו ,טושפ אל
 ,ךכב ריכהל תישאר בושחו ,הכ דע ונלש תיעוצקמה הרשכהב םיקודטסופו םיטנדוטסכ וניסנתה אל םהב םיטביה
 שי ךכ םשל .תאז שממנ ךיאו ,קוסעת איה המב ,הארת ונלש הצובקהש םיצור ונחנא ךיא :וללה םיטביהה תא ריכהלו

 ,הצובקה לש םיבאשמה לוהינו סויגב ,הצובקה לש לוהינב ,הצובקל םיקודטסופו םיטנדוטס סויגב ,ןוזח שוביגב ךרוצ
 ,םוחתה םע היצקארטניא השוע ונלש רקחמה תצובק ךיא ,הלש תימינפה תולהנתההו הצובקה חור לע תעדה תא תתל
 ךיא ,תנייוצמ הריוואב ונלש ןייוצמה רקחמה תא תושעל ךיא ,ואוביש םייונישו תועתפה ,תונולשכ םע דדומתהל דציכ
  .דועו ,םיליכמ תויהל
 

 
  :תוצובק תחנמו תינוגרא תצעוי – ררושמ ילט
 
 ?סואכה ךותב םייופש ראשיהל דציכ - ימצע לוהינ

 קתרמה טקייורפה דצל ,ירשפאו ןטק טקייורפ תריחב .לדבהה תא םישועש םינטק םידעצ - תומדקתהה ןורקע ●
 .רגתאמהו



 
 הלוכי ינאש והשמ - ןפצמכ ןוזחה ?םשל יתוא וליבויש ךרדמה ינבא המו ?2023 ףוס דע תושעל יל בושח המ ●

 תינכות םולש המ קודבל ןמויב תרוכזת - שדוח לכ תליחתב .תומישמה םיב תעבוט השיגרמשכ וילא רוזחל
  .ילש הדובעה

 deep work -ל ןמז תונפל ●
 המישמל יתכרעהש הממ ןמז רתוי הברה ריאשהל ●
 תולקב השוע ינאש תומישמהמ דרפהל ישוקה ●
 "אל" דיגהל רתומ ●

 :תופסונ תודוקנ
 תא ןזאנ םא תרכשנ הביבסה לכ .םיחכוש לבא ,ימצע לוהינב םיניוצמ נ״הככ .ימצע לוהינ - תויפש לע הרימש ●

 .ונמצע
a. הברה וב שיש ,שדח דיקפתל םיסנכנשכ וב םיבוט ונחנאש המ לע רתוול יגולוכיספ ישוק 

 .׳וכו החפשמ ,הניש ןובשח לע אב הזו תולטמ םיחקול .תושדח תולטמ
b. לוכסתל ליבומ ,םיקיפסמ אל. 
c. רצוע" ךירצ לכ םדוק ,ןכל .תומישמ ידמ רתוי ונמצע לע םיסימעמש ךכל םסק הטמ ןיא" 

 .תומייקה לע רבגתהל חילצנש דע  תושדח תולטמ
d. ׳וכו הדבעמ תדובע ,תוחוד ?רחא והשימל ריבעהל ןתינ המ בושחל. 
e. ׳וכו פ״תש תחיש ,ןגהמ ףוסיא ,םירהצ תחורא ללוכ( ןמויל ונלש תומישמ תיזיפ סינכהל(. 
f. תושדח תומישמ ןמויל סינכהל רשפא הפיאו םאה ןיבנ - םייניעה לומ הז תא הארנשכ. 

 Begin with the end in mind :הדובע תינכת ●
a. תורטמ 2-3 ?2023 ףוס דע גישהל םיצור ונחנא המ - ךסמ אלל ,ונמצע םע השיגפ עובקל 

 .הגשה תונבו תוילאיר
b. םתגשהל םידעומו תורטמל עיגהל ידכ םייניבה ידעי םהמ. 
c. םייניבה ידעיל עיגהל ךירצש ןמזה תא םג ןמויל סינכהל. 
d. רייפס ןמז ןנכתל - buffer zones 
e. תינכתה תא תונשל רתומ. 

 .Progress Principle .םישרפמב חור – תונטק תוחלצה י״ע היצביטומ רומיש ●
a. הנטק החלצה םג .דועו תויעב ןורתפ תלוכי ,תיתריצי הבישח לע הבוטל העיפשמ החלצה. 
b. רתויה םיטקייורפל תיבג חור ןתיי ,החלצה תווחל ידכ עוציבל םילק רתוי םיטקייורפ בוליש 

 .םירגתאמ
c. םכמצע יפלכ הלמחב וגהנ ,םכמצע םע םיינלבס ויה. 
d. תוחלצהה תא גוגחל. 

 
 :סויג בשומ
 
 :)ביבא לת ,ךוניח( ינימי ירימ ׳פורפ
 
 ייניעב .םיעצמאו ןמז וב עיקשהל יאדכש דואמ יתועמשמו יטירק ךילהת אוה יעוצקמהו ישיאה ןוזחה שוביג ,יתעד תוינעל
 םימעפ הברהש הדומ תרקוחכ םגו םדאכ ינא .םלועל םייתסמ אל בוטה הרקמבש יבויח קבדיפ ןמ ,ילגעמ ךילהת והז
 ךרוצה .ימוחתב םלועב הבוטה ינא לש וזכ תולעתה ןמ ןיבל טלחומ ןוחטיב רסוח ןיב הענ ינא ילש תיעוצקמה הריפסב



 
 שממש ,חתפמ יטפשמ השימח יל שי .ילש ןוזחה שוביג ךילהתב בלתשמ השעמל אוה ולאה םיקלחה ינש ןיב רבחל
 .םעפל םעפמ םהילא תרזוח ינאו תרבחמב יל םיבותכ
 יכ וזכ תינוזח הרטנמ ןמ וז .הזב םלועב םיבוט יכה תויהל םילגוסמ םתא דוע לכ ,םיצור םתאש המ ושעת  .1
 ףא רמגנ אלש םירחאל תיסחי רופיש םגו ימצע רופיש ךילהתב אלא ,םלועב בוט יכה תויהל עדמב הזכ רבד ןיא השעמל
 .םעפ
 תודע וז דחי לוכאל,יתניחבמו ידוה לכואל הרוכמ ינא .רינפ קלאפ לע ותיא תבשל וצרתש ימ םע קר עדמ ושעת  .2
 ,תומילשמ תולוכי םע םירקוח םע דובעל ,םוחתב םילודג תומש םע דובעל תונויסינ המכ ירחא .ןומאלו ,תוערל ,תורבחל
 תיעמשמ דח הנקסמל יתעגה ,םירחא םילוקיש ינימ לכ וא ,ןומימ תונתונש תונידמ וא תודסומל םאתהב םיפתוש רוחבל
 םישנא תויהל םילוכי אל םהש רמוא אל הז .ותוא תמדקמו ןוזחה תא םתיא דחי הנוב ,םירבח םע קר תדבוע ינא –
 רשפאש ולאכ .םירבח םע קר עדמ השוע ינא ,לודגב לבא ,ןומימל תובוט תונידמב םיבשוי םהש וא םוחתב םיליבומ
 .ףוחד ןינע הז םא דלומ גח ברעב פאסטוו םהל חולשל
 לכ וא הזת לכ .לזאפה יקלח לכ תא םילשהל תוסנל זאו תוכיתח הבורמ לזאפל הדשה תא ךותחל איה הרטמה .3
 םיאבה םיקלחל יונפ םוקמ םיריאשמו יתמלשה רבכש םיקלחל םימיאתמ םהש ךכ ורחבי רקחמ תעצה לכ וא טרוטקוד
 רמוא אל הז .לזאפב םילבתשמ אלש םיטקיורפ ימצע לע תחקל אלש דואמ יתשקעתה דחוימב תונושארה םינשב .רותב
 הנבי ןוזחהש יתעדל יאדכ ןכ לבא ,הפוצמכ ךרד תוצירפל ליבוהל אל יושע אוה ןבומכ יכ ,דחא ןוויכב קר תכלל ךירצש
 .תונוש תוטישב ,תונוש תויווזמ היעב ופקתיש םינטק םיקלחמ
 ילותיפו םייח תורוק ירחא תוקחתהל ,םיירטמוילביב םינותנ חתנל תבהוא ינא .םירחאמ דומלל תבהוא ינא  .4
 ןהלש רקחמה ימוחת ךיא ,זא ובתכ ןה המ לע ,וישכע ןה הפיא ,יליגב ושע ןהמ .הכירעמ ינאש תורקוח לש הריירקה
 תודש ןיב רבעמ ,רקחמה לש תולגלגתהה תא רקיעבו הריירקה יכלהמ תא ןיבהל ןמז הברה העיקשמ ינא .וחתפתה
 תעדל תבייח ינאו יולגה לע רתסנה ברש ןמזה לכ השיגרמ ינא ,תרקוח איה ובש םוחתב הכנחתה אלש יהשימכ .׳וכו
 .םאתהב םיכלהמ יתצמיאו ולאה תואוושההמ ןומה יתדמל .רתוי

 םייוניש םע ,הגרד תלבק םע ,לודג טנארג תלבק םע ,םיעובק ןמז יחוורמב ,ןמז המכ לכ םכלש ןוזחל ורזחת  .5
 .ידכ ךות בושחלו ץורל תבהוא דואמ ינא .ןכדעל רשפא םא ,םיאתמ אוה םא קיודמ ןיידע אוה םא וארת .םיישיאה םייחב
 ודחפת לא .קוחרה דיתעל דעי םגו תימצע הרדגה אוהש הזכ חתפמ טפשמל יתעגה הצירה ךלהמב םימעפ הברה
 .םולחל
 
 :)ןוינכטה ,למשח תסדנה( רנימק ודע ׳פורפ
 
 .דומללו ךישמהל - תוגלוק ,םיטנדוטס .התיא ץעייתהל תשר .סוב ןיאש :הרשמה תליחתב הלעש ינושאר ישוק
 
 ךפוה ומצע הזה רבדה .םישדח םימוחתל יתוא םיכשומש ,םיסרפב םיכוזש ,םילועמ םיטנדוטסב יתכרבתהש שיגרמ ינא
 אוה םיטנדוטס סויג ?הזכ לגעמ םינוב ךיא זא .וזכ הביבסל ףרטצהל םיצורש םישדח םילועמ םיטנדוטסל הכישמ דקומל
 :םינפ הברה םע אשונ
 ?םיטנדוטס רישכהל ךיא -
 ?תחקל ימ תא רוחבל ךיא -
 ?ןייארל ךיא -
 תורבח לש רגתאה םג הז ירה .גיאדמ דואמ הארנ םימעפלו בושח יכה ילוא הז ?םיבוט םיטנדוטס אוצמל ללכב ךיא -

  .םיידוחיי תונורתי המכ ונל שי ,תאז לכב לבא ,גיאדמ .םימוצע םיבאשמ שי ןהלו תולודג יכה קטייהה
 



 
 )םכלש הטיסרבינואה ךותב( I םיטנדוטס תאיצמ
 עיקשהל .ינש ראותל םיטנדוטס סויגל סיסבה םה .רקחמ יטקיורפ לע ןושאר ראותב םיטנדוטס םע דובעל  ●
  .רמאמ םילשהל םתוא ןווכלו ,םהב
 םויסל םיטקיורפ ינש עצבל בייח טנדוטס לכ ונלצא( .הטלוקפב רדוסמ אל הזשכ םג םיטקיורפ םוזיל הווש ●
 .)םירדוסמ םירתא ךרד םימסרפמ ונחנא ;עוציבהו םושירה לע תויארחאש הארוה תודבעמ ךרד דבוע הז ;ראותה
 יל אצי לשמל( .םכלש הצובקב עדיה תא ןווגל .תורחא תוטלוקפמ םיטנדוטסל תונפל תונמדזה וז םיטקיורפ ●
 .)הקיטמתמו ,חמדמ ,םירמוח ,תונוכממ םיטנדוטס םע דובעל
 .)םייק אל םא סרוק הזכ םוזיל( .ןושאר ראות ףוס תארקל רבעויש "הטלוקפה תרכה" סרוקב וגיצת ●
 .עדי תיתשת תיינבל םדקתמ סרוק דמלל ●
 .םיחילצמו םיזיעמש םיטנדוטס תישיא החישל ןימזהלו ,םידמלמ םתאש דוסי סרוקב סונוב תולאש עיצהל ●
 
  )םכלש הטיסרבינואל ץוחמ( II םיטנדוטס תאיצמ
  .תואטיסרבינוא ןיב תורחת לש השוחת שי ?ונלש םיטנדוטסה םיעיגמ םצעב הפיאמ
 ,היישעתמ םישנא :רחא םוקמב לאיצנטופ שי לבא .םויה לודג לאיצנטופ תורחא תואטיסרבינואמ סויגב ןיאש בשוח ינא
 יצח ךרעב ...םמצע תא םישפחמו לייטל ואציו ינש ראות ומייסש ,םירוגמ םוקמ םתוא ריבעהש םייחב וא אבצב לולסמב
 .ילש הטלוקפה לש םירגוב רשאמ רתוי .ולאכ םירופיסמ ואב ילש הצובקהמ
 ?םהילא םיעיגמ ךיא
 ."םיענ אל" ילב .)םכלש הטלוקפב םיטנדוטס קובסייפ לשמל( תויתרבח תותשרב "ץצונ רושורב" ץיפהל ●
 ילש הצובקל םיעיגמש םיבוט םישנא לש סויגל שמשמ הז .תורבודב רזעל .תונותיעב םכלש רמאמ לש םוסרפ ●
 .דואמ םיחילצמו היישעתהמ
 .)לוחב תוגלוק םע םסרפל תוסנל םג רשפא( םכלש םוחתב ץראב תוגלוק ךרד תמוסרפ ליימ איצוהל ●
 תנידמ ללכב הזה אשונב תושעל המ ןומה שי .םלש שגפמ הוושש בכרומ אשונ הז ?םיימואלניב םיטנדוטס יבגל המ -
 .תרחא החיש הווש .לארשי

 
 ןייארל ךיא

 .םיבושח דואמ םינושארה םיסויגה ●
 ונחנאש המ םיעמושו םירוויע תובורק םיתיעל ונחנא יכ .תוניווכמ תולאש אלו תוחותפ תולאש לואשל בושח ●

 תנווכמ הלאשה םא םישפחמ ונחנאש הבושתה המ הלאשהמ םיניבמש םישנא לע לופיל לק .עומשל םיצור
 .ידמ

 .םיבזוע םיטנדוטסשכ עדי רמשל השק יכ .ינש ראותל ןויארב רבכ טרוטקודל תינכת שי םאה לע ולאשת ●
  .קזח תווצ לש הינבל בושח דואמ הז .ןייארל הצובקב םיטנדוטסל תתל ●
  .הצובקה ןוזח לש elevator pitch םיכירצ םג םיטנדוטס ?ענכשל .אובל תוצרל טנדוטסל םורגל ךיא ●

 
 ?תחקל ימ תא רוחבל ךיא
 רשאמ רהמ והשימ סייגל השק רתוי .בוריס לש דצה לע תועטל ףידע .סויגב הירטמיס רסוח שי :תיטירק תחא הדוקנ
 .וילא םירושק רבכש והשימ לש הקסעה םייסל
 
 ?רישכהל ךיא
 .םש בוט רשק םע ,"טסופב לגר" םע םיאצמנ דועש םישדחל דחוימב תיטנוולרש תחא הצע



 
 אל הז .םש םירשקה תא קזחלו לצנל .הרשכהל הנממ םתאבש הדבעמל קודטסופ וא טנדוטס חולשל תורשפא וקדבת
 .הלחתהב עדי תונבל לק
 קנע לדבה השע הזו הז תא יתישע .)האוולה רותב וליפא( הז תא ןממל םכלש הטלוקפ/הטיסרבינואה תא ענכשל וסנת
  .רהמ ץורל ליחתהל תלוכיל
 
 )תירבעה הטיסרבינואה ,ןוכית חרזמו םאלסא ידומיל( אמזוק תאיל ׳פורפ
 
 תווצה תיינבו סויגה ןכלו ,תפתושמ הביתכ וא תווצב הדובע לש )םילדומ וא( תרוסמ ללכ ךרדב ןיא ,םיינויעה םיעדמב .א
 ראותהמ לחה תווצב הדובע ליגרהל ליחתהל יאדכ  .תפתושמ הדובע לש תונורתיב עונכש לש הדובע םג םישרוד
 .בושח הז  ןושארה
 םישגפמ :הדובע תרגש תריציבו תווצ תריציב הבר העקשה הנשי ,םיתווצ תללוכ אל ונלש תיעבטה הדובעהש ןוויכמ .ב
  .דבלב תווצה לש םישגפמ דצל םוחתהמ םיחרוא םע םישגפמ ,תווצה תא הוולמש רנימס ,םייעובש
 דציכ םירחוב םיטסופהו םיטנדוטסהש הירטמ-אשונ תרדגהב יתרחב ינא :תפתושמ הדובעל םינוש םילדומ ןיב הריחב .ג
 םיקפתסמש הלאכ שי .םהלש טקיורפב תוארל םיצור םהש םיטקיורפה יתת םהמ שארמ םירידגמ םירחא .וב בלתשהל
  .תונורסחו תונורתי שי הריחב לכל .רקחמ ירזוע תקסעהב
 רויס ,הכורעת - 'ץירטואא יטקיורפ ויה הלא ילש הרקמב .תווצ חור תריציב תרזוע םיפתושמ םיטקיורפ לע הדובע .ד
  .)'וכו םיסנכב םיבשומ דצל( בחרה רוביצל תואצרה ,אספוק קחשמ ,היצקילפא-ססובמ
 .היצביטומ תריצי - ןכו ;תולובג תרדגה :יתדובעב תאצומ ינאש םירגתא .ה
 
  :סויג בשומ ירבוד םע ןויד
 
  ?ותרדגהב ימניד אוהש ןוזחב םג ,םייופצ אל םייוניש וא תועתפה םע םידדומתמ ךיא
 .הביתכ ךרד רותפל ,ןמויב ןמז קספ :ינימי ירימ
 
  ?םידמעומ לש הייחד יבגל תוצע .םימיאתמהו תומיאתמה תאיצמ אוה הצובקל סויגמ בושח קלח
 השק היעב –הדיח תתל גהונ .)הצובק ירבח ,לגס ירבח( םירחא םע תונויאר .ינוציח טופניא - קפס שישכ :רנימק ודע
 .רובעל יושע רותפל לודג ץמאמ השעיש ימ .רותפל
 
  ?ונלש רקחמה תצובק ךותב הלכהו ןוויג םדקל ןתינ ךיא
 .רתוי םיקזחה תויהל םיברעה םיטנדוטסל תונמדזה ,תברועמ הצובקה - תיברעה הפשב הדובע :אמזוק תאיל
 
  :הצובק לוהינ בושמ
 
 :)ןליא רב  ,הקיסיפ( יקסילק הניב ׳פורפ
 
 .היצרטסינימדאו לוהינ הברה ללוכ דיקפתה .הדבעמ שארל קודטסופמ רבעמה :ישוק
 ,םיטנדוטסה לש החימצל תוביוחמ ונל שיש אוה ילש ירקיעה רסמה םיחנמכ ונלש דיקפתהו םיטנדוטס תייחנה אשונב
 .רקחמל רבעמ הברה םג תשרפתמ ללכ ךרדב ונלש היחנההו



 
 ,רוקחל דומלל םיכירצש ,תוינעדמו םינעדמ רציל הפיאשה ןיבל םיירקחמ םיגשהל הפיאשה ןיב ןזאל ךרוצה .1
 שיש הפיא תלכשומ הרוצב רוחבל .םהלשל ונלש הריירק םודיק ןיב ןוזיא .טאל זוזל םימעפלו תועטל ךרדה לעו

 םינעדמה תא ,ונלש םייעדמה םייוליגל רבעמ ,הליכמ ונלש רקחמה לש תויביטקפאה רבד לש ופוסב .תושגנתה
  .לדגנ ונחנאש תוינעדמהו

 תוכר תויונמוימ םיטנדוטסה תא דמלל איה םיחנמכ ךרדה לע םישוע ונחנאש תומישמה תחא .תוכר תויונמוימ  .2
 .םירוטרובלוקל םיליימ בותכל םתוא דמלל ,םיסנכב גהנתהלו רבדל ךיא ,עדמ תרושקת .ול קוקזש המ תא תא דחא לכל –
  :םיישעמ תונויער .םתוא ןינעמ הז המלו ,םירקוח םה המ םהלש םירבחלו החפשמל רפסל םילגוסמ תויהל םתוא דמלל
 םדקומ בלשב םיסנכל חולשל ,הצובקב תכמות הביבסב הגצה ,םינעדמה ליל ומכ ׳ץירטואא תולועפב תופתתשה
 .תיסחי

 ןהב םידבועש תודבעמב םג הז תא תושעלו ןמויב תועובק 1-1 תושיגפ עובקל הצילממ ינא תישעמ הניחבמ .3
 בל םישל .)םהל םיאתמ םא( קבדיפ תתלו )םכל םיאתמ הז םא( היחנהה לע קבדיפ םג שקבל ,םידעי דחי בותכל .דחי
 רודב דחוימב ,לבלבמ םימעפל הז .רוזעל תוסנלו ,םיילכלכ םיישק ,םיריעצ םירוה – םיטנדוטס לש םייפיצפס םירגתאל
 םיקוחר דואמ אל םהש הככ אצוי בורל םגו ,ץראב ונמצעב בצייתהל םיסנמ דוע ונחנא םגשכ ,םיטנדוטסה לש ןושארה
  .בוט יד םתוא םיניבמ ונחנאש רמוא םג הז ,ינש דצמ לבא ,לבלבמ םימעפל הז זא .ליגב ונתיאמ
 ונרשכוה אלש םירושיכ ןיגפהל ונתיאמ הכירצמ איה יכ ,שדח גוסמ רגתא איה םיטנדוטס תייחנה ,םוכיסל .4
 ונתיאמ תחאו דחא לכ .דועו תוצובק תייחנה ירושיכ ,״תוריש יאנת״ ,היגולוכיספ ,םיחנומ לומ הדובעו לוהינ :םהילא
 השיגפ םוקמב תוכילהל האיצי ,עובשב םעפ םירהצ ,בושמ תויהל לוכי הז :הז תא תושעל הלשו ולש ךרדה תא אצומ
 ןמז םיעיקשמו םירמאמ םיארוק ונייהש ומכו ,שדח רגתא הזש ןיבהלו הבשחמו ןמז הזל שידקהל בושח לבא .דרשמב
 םירמאמ שפחל ,הלא ומכ תואנדסל תכלל ,רתוי םיקיתו םע רבדל .ןאכ םג הז תא תושעל יאדכ ,שדח םוחת דומללב
 הז תא םישוע ךיא םיעדוי טושפ ונחנאש חינהל אל לבא ,םכל תומיאתמש תוצעה תא קר תחקל ןבומכ .הז לע ובתכנש
 .דומלל ילב
 
 :)ןמציו ןוכמ ,הביבסהו חמצה יעדמ( אולימ ןור ׳פורפ
 
 .םויה םג רורב ןוזחו תורוגס תובושת יל ןיא
  .יל רוזעל וצר קרש וליפא ,הדבעמה לש הרטמה המ יתוא ולאששכ ךרדה תליחתב דחוימב יתוא ץיחלה
  .תועובק תושיגפבו תרוקיב תרבעהב ,םידעיב שלח ינא
  .burn out ל עיגהל אל הז לודג רגתאו ,ונמצע תא םילהנמ לכ םדוק ונחנא
 .ילש םייחה תוכיאמ קלח .דאמ יל רזועו רזע גניצאוק
  .םתוא להנל תלוכיל חתפמ הז הנושארה השיגפב םתיא הימיכ יל שיש םישנא סייגל
  .תוחפ רבדמו רתוי בישקמ ינא
 .דחי תוינוכמב םיעסונ .׳וכו הבישחב ךרד תוצירפ ,םירשק תריצי ,תווצה תיינבל הלועמ יעצמא הז הדבעמ ילויט ירובע
  .לולסמ םירחוב םה .קולחל איבמ דחא לכש ףתושמ לכוא
 .יתדבעמ ״םירוה ברע״ יעוריא חלצומ אצי

 הפיא ףיצמ ,רבדל ךרוצה תא לרטנמ ,רבחמ .אשונל רושקש ישיא והשמ םע בבסב ׳וכו תודעו םגו הצובק תושיגפ חתופ
   .םיאצמנ
  .ללכבו הצובקל בוט תושועש transferable skills  הדבעמב םיטנדוטסל הנקמ ינא
 ...םהל הצרמ ינאש םימורופ הברהלו ילו םהל הזחתמה םורדניס תא הברה ריכזמ
 



 
 :)ןוינכטה ,תימיכ הסדנה( רדורש יבא ׳פורפ
 
 שאר ףותיש ,םיבאשמ םוגיא ,םיבוט רתויש המכ רקחמ יקנעמ תשגה ,םיביצקתה לוהינ ,באשמכ ןמז לוהינ :ל סחייתא
 .ביצקתה לוהינ ירגתאב להנמ
 
 .רתוול םיבייח - הממיב שיש ןמזהמ רתוי שרוד דיקפתה ?רתוול המ לע - רתויב לודגה ישוקה .1
 .״ןמז יבנג״ םע תושיגפמ ענמיהל .רתויב בושחה אוה ןמזה באשמ .2
 תוחנהל םימיאתמ םתא םא םכמצע תא ולאש ,ךירצש ומכ םימדקתמ אל םהשימ םא .תווצה אוה בושח באשמ .3
 .םתוא
 שאר ,ןקיד( הלעמ יפלכ ןומימ תויעב ףיצהל - רוזעל הצור ׳נואה .רקחמ םייקל םיכרד םיאצומ דימת :ףסכ .4
 .ךישמהל יאדכ הפיאו בכעל/טאהל יתמ טילחהל רשפאמ - םיטקייורפ תולע ירחא בקעמו ףודעית .)להנמ
 עיקשהלו םיפסונ לגס ירבח םע םיבאשמ םגאל ףידעש וא דויצ טירפ לכ ךירצ תמאב םאה :הטילקה קנעמ .5
 .א״כב וא רקחמב
 
  :הצובק לוהינ בושמ ירבוד םע ןויד
 
  ?תינמז וב םינוויכ לש דענמ תמועל – תחא תקייודמ תלאשו ןוויכ לע – הלחתהב רקחמה תא סקפל ןוכנ המכ דע
 אל םג בושח לבא ,רהמ םהילא עיגהל םיצורשכ הלחתהב חטב ,םידעי לע םיסקופמ תויהל בושח דואמ :יקסילק  הניב
 ב םג ךרדב םילקתנ םימעפלו ,םייניב ידעי גישהל רשפא הלודגה הרטמה לא ךרדב .דחא לסב םיציבה לכ תא םישל

low hanging fruit. םכתא ןיינעמ הז םא ןבומכ ,ךרדב חקול הזש ןמזה תורמל םתוא ףוטקל איה ילש הצלמהה.  
 אוהש backup טקיורפ םיטנדוטסה לכל ןגראל אוה הדבעמב ילצא תמשימ ינאש והשמ ,םיטנדוטס תיחנה לש רשקהב
 טקיורפהש הרקמל ןוחטיב תשר ןתונ אוה הובג ןווכמ אל כ"דב אוהש תורמלו ,דעוימה טקיורפהמ לקו טושפ רתוי הברה
 .הנכסב ראותה זאו ,ןמז חקולו ךבתסמ ישארה
 
  ?ךיאו ,רקוח דע להנמ לש ףצרה לע ןוזיא םיאצומ םתא םאה ,להנמכ לגסה רבח דיקפת לש רשקהב
 ףאש רוכזלו ףצרה לע םוקימ תונשל רשפא .רבעבמ רתוי להנמכ חונ - רבעבמ הנוש םויה .ףצרה לע ימניד :אולימ ןור
 .תימוטוכיד הבישחמ ענמיהל ): םיצורמ היהנ אל םעפ
 
 ?דחיב םיבאשמ סייגמש ימואלניב תווצ רוציל ךיא ,םיבאשמ סויג יבגל
 .תינוציח הכימתל תויורשפאו םויצרוסנוק רצוי הז - ל״וחב רשפאש תובוט יכה תואצרהה תא תתל :רדורש יבא
 
 םירבודה לכ לש לוגע ןחלוש
 
 ?תורשקתה םויס
 .תוגלוקמ הצע לבקל :אולימ ןור
 
 ?תוכר תויונמוימ תניחבמ המאתה
 - החישכ ןויאר .ת/דמעומה תא ןייארל/שוגפל הצובקה ראשל תתל .)׳וכו רקחמ רזוע ,תועש יפל( ןויסינ תפוקת :ררושמ ילט
 .שייבתהל אל - דחא ןויאר קיפסמ אל םימעפל .םדאה תא ריכהל



 
 םיאתמ שממ אל הז ילואש היצפואה תא ריאהל .ןחבמ תודוקנ ,םידעי עובקל ,רבדל ?ז״כב ךיא ,תמלשומ אל המאתהה םא
 .םהל
 
 ?ילמיטפוא הצובק לדוג
 רשפא ,שדח אשונל םיסנכנשכ .תיעדמ ךכחתהלו קבדיפ תתל לוכיו םיטקייורפהמ דחא לכב טלושש שיגרמשכ :רדורש יבא
  .ונלש תוחונב יולת .תוחנהלו ךירדהל םילוכיש םיחוטבש דע הצובק םצמצל
 .יארחא ןפואב ךונחל לכונש ידכ רתוי תונטק תוצובקה ןכל - הדימריפב המר הרסחו םיבוט םיטסופ איבהל השק :רנימק ודע
 .לודגל תלוכיל איבת םיטסופ איבהל החלצה
 
 ?תלעות/תולע -- ןושאר ראותב טקייורפ
 חרכהב אלו רוגס והשמ הרידגמ בורל .טנדוטס לכל םימיאתמ טקיורפה תא .םיטנדוטס ריכהל ךרדכ ץלמומ :יקסילק הניב
 הדובע תומכו בצקב רבודמש ןובשחב תחקל .המאתה קודבל תנמ לע תוסנתה טקייורפכ הז לע סחייתהל .הצקבו שדח
 םא תעדל םילוכי םידדצה ינש טקיורפה ףוסב זאו ינש ראותל ךישמהל לאיצנטופ םע םיטנדוטס רוחבל .םיגרהמ םינוש
  .םיאתמ
  .םיטנדוטסב רזעהל הצילממ .םיטנטקיורפבו םיטקיורפב םיעיקשמ ונחנאש יתועמשמ ןמז איה תולעה
 
 ?םיטסופ םע הדובע תומרונ
 .שיגר אשונ :רדורש יבא
 
 ?םיאשונ תריחב
 .והשמ םיאצומש דע )תועובש 3 לכ( תויצרטיא .לזאפב הרסח הכיתח לע דומע תביתכ -- לזאפ :ינימי ירימ
 
  ?םיקוד-טסופ
 .םיטסופה םע רשאמ םיטנדוטסה םע החלצה רתוי התיהש איה תישיא ילש היווחה :אולימ ןור
 
 ?םויסל םיעיגמ ךיא
 םיצור םא .םתבוטל רמאמ - ימדקא לולסמ םישפחמ םא .הרטמב יולת ?ןמז רתוי ראותה תא ךישמהל םאה :רנימק ודע
 אובל .םכרדב םיכישממש םיטנדוטס םא םג םיבוט הדובע יסחי לע רומשל רשפא ,הימדקאהמ תאצל וא החנמ/םוחת רובעל
 .בוטב
 
 ?חורה יעדמב הצובק םילהנמ ךיא
 תא ךופהתש הרגש .רקחמ וא םיקרפ תגצהל םישגפמ .שגפמ רציימש רנימס .םידרשמל עיגהל םורגל - רגתא :אמזוק תאיל
 .תיבהמ הדובע ינפ לע הפידעל דרשמל העגהה
 
 ?ERC  תרגסמב ןניאש חורה יעדמב תוצובק שי
 .םלוכל ומיאתיש תומומע רתוי תולאש .לגס ירבח המכ םע הדובעב שי :אמזוק תאיל
 
  ?םיפדעומ תשוחתמ םיענמנ ךיא
  .תועדומ .תוחורא/תושיגפ ךרוא תוושהל .םיטנדוטסה ראש לש קזוח תודוקנ ריכזהל  :ררושמ ילט
  .הנוגה תויטנתוא .םינוש םיבלשב םיטקייורפ – הז םע רהזיהל :אולימ ןור
 .דחוימ דחא לכ ,וכרדב טנדוטס לכ םיבהוא :רדורש יבא



 
 
 ?ץראב תומלקאתה תניחבמ םיטסופ םע ןויסנ
  .הזב עיקשהל ,תוחוראל ןימזהל ,לייטל תחקל :רנימק ודע
 .םהל םירזוע הצובק ירבחש גואדל ,םכילא ןימזהל .םילארשימ רתוי הברה ,םימעפל םידדוב שממ ל״וח ידימלת :רדורש יבא
 
 ?תינושאר הצובק סייגל םיאתמ ןמז
  .הז םע תכלל ,לזמתמשכ זא םינטק םירפסמ רבודמ - ןמזה לכ שפחל :יקסילק הניב
 .רהזיהל יאדכ .הצובקה תספתנ ךיא בצעמ דאמ - ינש/ןושארב דחוימב ,טאל טאל - הירטמיס-א :אולימ ןור
 

Summary of the 2nd webinar by the Israel Young Academy, Jan. 22, 2023 
The summary reflects our understanding, and we recommend watching the event at this link  

 
Opening session: 
 
Prof. Yonit Hochberg (Physics,  Hebrew  University): 
 
This meeting addresses building and managing a research group, and has 3 parts: the opening 
session where we review the roles of the PI and talk about self-management, the recruiting session, 
and then a session about managing your research group. At the end of the recruitment and 
managing sessions we will have a short discussion, and at the end of all three sessions we will 
have a round table for open discussion among all speakers. Our aim is to make accessible to you 
information, ideas, tips and methods to successfully build and manage your research group. We 
will hear from many speakers many  ideas. You can think of this evening as a tasters menu; 
impossible to digest everything or apply everything. Take from here a few ideas that resonate with 
you and apply them to your needs. There are many models of how to run a group, it’s important to 
think what matches your research and you as a person, and take what is right  for you. 
 
Our webinar series will continue to take place online in evening hours based on your responses 
when registering. The fifth and final meeting of this series will occur in the real 3D world. 
 
You got accepted as faculty members at an academic institution in Iדrael based on your excellent 
research, and the transition to the role of a faculty member, or PI, is non-trivial and complex, and 
entails other aspects in order to continue doing your excellent research. There are many new 
aspects where we are inexperienced in our professional training thus far, and it's important to 
recognize this and to identify these aspects: how do we want our research group to be, what will it 
address, and how will we make this happen. To this end one needs to consolidate a vision, to recruit 
students and postdocs, to manage the group, to raise and manage resources, to set the spirit and 
atmosphere of the group, to engage with the academic community, to deal with failures and 
changes that will come, to be inclusive, to figure out how to do good research in good spirits, and 
more. 



 
 
 
Tali Meshorer – Organizational Consulting: 
 
Self-management: how to stay sane in the chaos?  
● Principle  of advancement – small steps that make the difference. Choosing a small and 

doable project, alongside the challenging fascinating project. 
● What is important for me to do by the end of 2023? And what are the stepping stones that 

will lead me there? The vision as  a compass: something I can return to when I feel I am  
drowning in the sea of tasks.  At the beginning of each month: a reminder in the calendar 
to check how my work plan is doing. 

● Make time for deep work. 
● Leave much more time than what I estimate for a task. 
● The difficulty to part with tasks that I easily do. 
● It’s ok to say NO. 

Additional points: 
● Staying sane –  self management. You are probably excellent with self-management but 

forget. Benefit for everyone if we balance ourselves. 
○ Psychological difficulty to give up what we are good at when we enter a new role 

that has so many new tasks. Taking tasks comes at the expense of sleep, family etc. 
○ Don’t manage to do it all, leads to frustration. 
○ No magic wand for overburdening with tasks.  
○ Put tasks into your calendar (lunch, childcare pickup, collaboration talk etc) 
○ Where can it fit into your calendar will impact the new tasks you take on. 

● Work plan: begin with the end in mind 
○ Meeting with ourselves with no screen – what do we want to accomplish by the end 

of 2023? 2-3 realistic achievable goals. 
○ What are the mid-goals and their timestamps to  get to the big ones. 
○ Put in calendar also the timestamp for the mid-goals. 
○ Plan buffer zones – spare time 
○ Ok to change the plan. 

● Progress principle. Keep motivation by small successes 
○ Success has positive impact on creative thinking, problem solving and more,  even 

a small success 
○ Combine easy projects 
○ Be patient and compassionate with yourselves 
○ Celebrate the successes. 

 
 



 
 
Recruitment session: 
 
Prof. Miri Yemini (Education, Tel Aviv University): 
 
Consolidating your personal and professional vision is a critical and important process that is worth 
investing time and means. I think of it as a circular process, positive feedback that in the best case 
never ends. Many times in my professional sphere I move between complete lack of confidence to 
feeling I am the best in the world in my field. The need to connect these two parts feeds into the 
process of consolidating my vision. I have 5 sentences written in a notebook that I go back to over 
time: 

1. Do what you want, as long as you can be the best in the world in it. This is a mantra because 
there is no such thing in science to be the best in the world, rather a self-improvement 
process and improving compared to others that never ends. 

2. Do science only with people you want to sit on a cup of coffee with, people who are your 
friends and you trust. I only  work with  friends, build the vision with them, and advance 
it. This doesn’t mean they can’t be leaders in the field or sit in good countries in terms of 
funding, it just means that I only do science with friends.  

3. Cut the field into a many-pieced puzzle and try to complete the parts of the puzzle. Each 
thesis or PhD or research proposal are chosen so they match the parts that I already 
completed and leave room for the next pieces. The vision should be built from small pieces  
that tackle the problem from different angles in different ways. 

4. I  like to learn from others. I analyze bibliometric data, CVs and career paths of researchers 
that I appreciate. I learned alot from this. 

5. Return to  your vision once in a while, in fixed time intervals, when you get a big grant, 
when you get a promotion, when you have changes in your personal lives. See if it is still 
appropriate, if it needs updating. I love to think while I am running. Many times during 
running I reached a key sentence that is a long-term goal. Don’t be afraid to dream. 

 
Ido Kaminer (Electrical Engineering, Technion): 
 
Difficult at first not to have a boss or people to consult.  
 
I have great students that pull me to new directions, this in turn becomes a pull for new excellent 
students who want to join such an environment. How to build this circular system? Recruiting  has 
many facets: how to train students, how to choose who to take, how to interview, how to find good 
students?  
 
 



 
 
Finding students I (inside your university): 
● Work with undergraduates on research projects. They are the base for recruiting graduate 

students. Invest in them and encourage them to complete a publication. 
● Initiate projects even if your academic unit doesn’t have it as part of its official program. 
● Projects are a wonderful opportunity to approach students from other departments. 

Diversify the knowledge in your group. 
● Present in the “get to know the research/ers”  course that is usually given towards the end 

of undergraduate degree. (And if such a course doesn’t exist, initiate it.) 
● Teach advanced course to build knowledge foundation. 
● Offer bonus questions in a basic course you are teaching, and invite for a conversation 

students who try to answer them and succeed.  
Finding students II (outside your university): 
I personally don’t think there is great potential for recruitment from other universities these days. 
But there is potential in recruiting people from the industry, people whose path in the army or life 
changed their living location, people who finished their masters and went to travel and are finding 
themselves…. Close to half of my group comes from these venues. 
How do you reach them?  
● Fancy brochure in social  media (like student facebook in your department).  
● Publicize your publication in the media.  Use the PR division of your university.  
● Advertisement email though colleagues in Israel and/or abroad in your field 
● International students: its own conversation of  what can be done. 

 
How to interview: 
● First recruits very important 
● As open questions rather than questions that “guide the witness”. Sometimes we hear what 

we want to hear.  
● Ask about PhD plans already in masters. Hard to maintain knowledge when students leave. 
● Have the students in the group interview as well. Important for building a strong group. 
● Think about how to make the student want to join, how to convince. Students also need an 

“elevator pitch”  of the vision of the group. 
 
How to choose who to take? 
Asymmetry in recruiting: better to err on the side of caution. Harder to end a working relationship 
if you chose wrong. 
 
How to train? 
Check the option to send a student or postdoc to the group that trained you. Use and enhance your 
ties to that group. It’s not easy to build knowledge in the beginning. Try to convince the department 



 
or university to fund it (even as a loan). I did this early on and  it made a huge difference to my 
ability to start running quickly as a new PI. 
 
Prof. Liat Kozma (Islam and Middle East Studies, Hebrew University): 
 
● In the humanities there is typically no tradition or models of working in a group joint  

writing,  so recruitment and building the team requires also to convince about the 
advantages of working together. Important to expose and make a norm of team work as a 
group already in undergraduate studies. 

● Since  our natural work doesn’t include teams, invest a lot in creating the group  and 
creating  a work routine: weekly meetings, a seminar that accompanies the group, meetings 
with visitors from the field alongside meetings  of just the group. 

● Chose between  different models of joint work: I chose an umbrella-topic that the students 
and postdocs choose how to fit into. Others define what are the  sub-projects that they want  
to have in their project. Some suffice to have research assistants. Every choice has its pluses 
and minuses. 

● Work on joint projects helps to cultivate a group spirit. I did this through outreach  projects 
– exhibits, application-based tour, board games, public lectures (alongside sessions in 
conferences etc). 

● The challenges I find in my work: setting limits, and creating motivation. 
 
Discussion with recruitment session speakers: 
 
How to cope with unexpected changes? 
Miri Yemini: Solve through writing. 
 
Rejecting candidates? 
Ido Kaminer: When there is doubt, get external input. Have others interview as well (faculty 
members, group members). I give a puzzle to solve, a difficult question and see how they do with 
it. 
 
How to promote diversity and inclusion in research group? 
Liat Kozma: My topic involves arabic – the group is mixed, an opportunity for the arab students 
to be strong. 
 
 
 
 
 



 
 
Group management session: 
 
Prof. Beena Kalisky (Physics, Bar Ilan): 
 
Difficult to move from being a postdoc to heading a lab. The role includes a lot of management 
and administration.  
 
Regarding mentoring students, my main message is that we have a commitment to the growth of 
the students, and our mentorship extends more than just research. 

1. The  need to balance wanting research achievements versus wanting to grow scientists that 
need to learn how to research, and along the way make mistakes and sometimes move 
slowly. Balance between advancing our career and theirs. Choose wisely where there is a 
clash. At the end of the day the effectiveness of our work contains, besides our scientific 
discoveries, the scientists that we raise. 

2. Soft skills. One of the roles of a PI is to teach the students soft skills – each student what 
they need.  How to communicate our science, how to talk and behave at conferences, how 
to write an email  to a collaborator. Teach them how to share with their family and friends 
what they are working on and it’s interesting. Practical ideas: participate in outreach events 
such as science on the tap, presenting their work in the supportive environment of the 
group, send to conferences at a relatively early stage.  

3. Set fixed one-on-one meetings in the calendar and do this also in group that work together. 
Write together goals, and ask for feedback on your guidance (if that suits you) and give 
feedback (if that suits you). Pay attention to specific challenges of students – young parents, 
financial difficulties etc, and try to help. Sometimes it’s confusing, especially in your first 
generation of students, when we are still trying to find our place, and the students are often 
not that far from us in age. Can be confusing but on the other hand it means we can 
understand them fairly well. 

4. In summary, mentoring students is a new challenge, requiring new skills that we weren’t 
trained for: managing and working with mentees, psychology, “service conditions”, group 
management skills, and  more. Each of us finds their own way of doing it:  it can be 
feedback, lunch once a week, going on walls instead of meeting in the office. But it's 
important to devote time and thought to it and understand it's a new challenge. Just like we 
would read articles and invest time when learning a new topic, worth doing it here too. 
Talk to more seasoned PIs, participate in workshops like this one, search for articles written 
about this. Take the advice that fits you, but don’t assume we just know how to do all this 
without learning. 

 
 



 
 

Prof. Ron Milo (Plant and Environmental Science, Weizmann): 
 
I don’t have a clear vision and answers to this day. 
Used to stress me when asked what is the purpose of my lab, even if they only wanted to help. 
I am not great at setting goals, giving criticism and making set meetings. 
We first have to manage ourselves, and a big challenge is not to burn out. 
Coaching helped and is helping me alot. Is part of my quality of life. 
Recruit people that I have chemistry with in the first meeting, it’s key to being able to “manage” 
them. 
I listen more and talk less. 
For me group trips are an excellent tool to build the team, create connections and relationships, 
have breakthroughs etc. Drive together in the car. Potluck meals  that everyone brings  to share. 
They choose the hike. 
Also had successful “parent night” for the lab where group members presented their work to their 
families. 
I open group meetings and also committees etc with a round of something personally that is related 
to the subject. Brings people together, neutralizes the need to talk, and brings to the surface where 
people are at. 
I give the group  transferable skills that benefit the group and them as people. 
I mention imposter syndrome a lot, to my group and in forums in which I speak. 
 
Prof. Avi Schroeder (Chemical engineering, Technion): 
 

1. Biggest difficulty – what to give up?  The job requires more time that in a  day – have to 
give up something. 

2. Time is most important resource. Avoid meetings with “time thieves”. 
3. The group is an important resource. If someone isn’t advancing properly, ask yourself if 

you  are the right person to be their advisor. 
4. Funds: one always find ways to have your  research  going. The university wants to help – 

let layers  above you know  about funding problems (Dean etc). Prioritize and track project 
costs – enables you to decide when to slow down/delay and where it is worth continuing. 

5. Startup package: do you really need every equipment item or is it better to consolidate 
resources with additional PIs and invest in research or personnel.  

 
Discussion with group management session speakers: 
 
Focusing research at first on one direction vs. diversity of topics? 



 
Beena Kalisky: Important to be focused on goals, but don’t put all your eggs in one basket. On 
the way to the big goal you can achieve mid-goals, and something you run along the way into low 
hanging fruit. My recommendation is to pick that fruit despite the time that it takes, of course if it 
interests you. In  terms of mentoring students, something that I do in my lab is to arrange for all 
the students a backup project that is much simpler and easier than the designated project,  even 
though it doesn't aim as high, because it gives a security net incase the main project gets 
complicated and  take time, and then the degree is in danger. 
 
Balance between PI as manager and PI as researcher? 
Ron Milo: Dynamic, on the range. Today different than in the past –  I am more comfortable in 
the manager role than I  used to be. Can change location on the axis and remember that will never 
be satisfied :) Avoid dichotomous thinking. 
 
Creating an international team for joint funding? 
Avi Schroeder: Give the best talks you can abroad – can create a consortium and opportunities 
for external funding. 
 
Round table with all speakers: 
 
Ending work relations? 
Ron Milo: advice from colleagues. 
 
Soft skills? 
Tali Meshorer: Trial period (by hour, research assistant etc). Have others in the group 
meet/interview the candidate. Interview as a conversation - get to know the person. Sometimes 
one interview isn't enough – and that's ok. If the fit isn’t perfect, how to cope? Talk, set goals, and 
testing points. Raise the option that maybe it isn’t right for them. 
 
Optimal group size? 
Avi Schroeder: Feel that in control of all projects and can give feedback and scientifically interact. 
When enter a new topic, can go for smaller group until confident that can guide and mentor. 
Depends on your  comfort. 
Ido Kaminer: Hard to bring good postdocs and missing that level in the pyramid – groups are 
smaller so we can mentor responsible. Success in bringing postdocs will allow to grow. 
 
Undergraduate projects – cost versus benefits? 
Beena Kalisky: Recommended as a means to get to know students. Tailor the project to each 
student. Usually a well-defined thing and not necessarily new and at the edge. View it as a trial 
project to check compatibility.. Keep in mind that pace and workload is different than usual. Chose 



 
students with potential  to continue  to masters and then at the end of the projects both sides can 
tell if its a good fit. The time cost invested in project and project-workers is substantial, recommend 
to use your group for help. 
 
Postdoc norms? 
Avi Schroeder: sensitive topic. 
 
Choice of topics? 
Miri Yemini: Puzzle – write a page about a missing piece in the puzzle. Iterate (every 3 weeks) 
until you find something. 
 
Postdocs? 
Ron Milo: My personal experience has had more success with students than postdocs. 
 
How to bring project to final stages? 
Ido Kaminer: Whether to continue the  degree for longer depends on the goal. If looking for 
academic track – a publication is to their benefit. If want to move to different field or change 
advisor or leave academia, can maintain good working relationship with students who go their own 
way. Keep good relationship. 
 
Managing a group in humanities? 
Liat Kozma: Challenge – get them to come to the office. Seminar than creates meeting Meetings 
to present chapters or research. Routine that makes coming to the office preferable to working 
from  home. 
 
Are there groups in humanities other than ERC projects? 
Liat Kozma: Yes when a few faculty members work together. More vague research questions that 
are appropriate for everyone. 
 
Avoiding “Favorite” feelings in the group? 
Tali Meshorer: Mention strengths of other students. Keep meetings with everyone similar time 
length. Awareness. 
Ron Milo: Keep in mind though that projects are at different stages. Be fair and authentic. 
Avi Schroeder: Appreciate each student in their own way, each is special. 
 
Postdoc acclimation in Israel? 
Ido Kaminer: Take on hikes, invite to dinners, invest in it. 
Avi Schroeder: Students and postdocs from abroad can be very lonely, much more than Israelis.  
Invite over, make sure group members are helping them too. 



 
 
Time to recruit first group? 
Beena Kalisky: Look all the time – its small numbers so when you are fortunate, go for it. 
Ron Milo: asymmetry – go slow, especially the first/second ones – the initial group will craft how 
the group is perceived. Advise caution. 

 
 


