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בראשית דבריי אני מבקש לשוב ולהודות לכם על שנעניתם לפנייתנו מלפני מספר חודשים 
במיוחד אנו אסירי תודה על כך .  שום והמידע של האקדמיה למדעיםוהצטרפתם למערכת הרי

שתכליתו היתה ליצור תמונה מהימנה של קבוצה , שהקדשתם זמן ומאמץ במילוי השאלון שלנו
הן מנקודת הראות של המאפיינים , גדולה של משתלמים וחוקרים צעירים ישראלים

ם באשר למדע ולמחקר בישראל הדמוגראפיים והמדעיים והן מנקודת הראות של עמדותיכ
סיכום המימצאים העולים מתשובותיכם על השאלון הזה מצורף . ואפשרויות השתלבותכם בו

כל הערה או שאלה שתתעורר אצלכם בהקשר זה תתקבל בשמחה ואנו נעשה . לעיונכם, כאן
 . כמיטב יכולתנו להשיב תשובה מספקת

 
הוועדה לבחינת מערכת "פעלה בארץ במהלך החודשים שחלפו מאז יצרנו את הקשר עמכם 

אני הייתי . שוחט) בייגה(מר אברהם , בראשותו של שר האוצר לשעבר" ההשכלה הגבוהה בישראל
ועדה שעסקה בנושאי המחקר המדעי בישראל -אחד החברים בוועדה זו ועמדתי בראש תת

על קשר עמם ל ומה ניתן לעשות כדי לשמור "וביניהם נושא החוקרים הישראלים בחו, וטיפוחו
של אלה , ואת השתלבותם במערכת ההשכלה הגבוהה, ולהקל במידת האפשר את שובם ארצה

פעילותי בוועדה היתה הגורם העיקרי לכך שרק היום אני מצליח לשוב אליכם . (שיבחרו לעשות כן
 ).במכתב זה

 
ואתם מוזמנים לעיין , ח הסופי שלה לממשלת ישראל לפני שבוע ימים"ועדת שוחט הגישה את הדו

אחת . il.ac.academy.www, תוכלו למצוא אותו באתר האינטרנט של האקדמיה למדעים. בו
)  בפרק של ועדת המשנה לקידום המחקר האקדמי31. המלצה מס(ההמלצות של הוועדה 

ל ומצביעה על האקדמיה "סת לסוגיית הקשר עם חוקרים ומשתלמים ישראלים בחומתייח
הלאומית למדעים כמוסד המתאים לכינונו ולביסוסו של מערך קשר נאות עם חוקרים ומשתלמים 

ועיקר מטרתו של מכתב זה הוא לבשר , האקדמיה מאמצת המלצה זו בשמחה. כלומר אתכם, אלה
'       בראש המרכז תעמוד הגב.  קשר חדש שיעמוד לרשותכםלכם על תחילת פעילותו של מרכז

ואני בטוח שלא ירחק הזמן ואתם תלמדו להכיר את יכולתה הרבה ובמיוחד את , שבע שור-בת
בשם כולנו אני מבקש להודות לה על . תחושת המחוייבות השלמה שלה למפעל זה ולהצלחתו

 .נכונותה להתמודד עם האתגר המצפה לה
 
אני עצמי עומד . ב אליכם בנפרד ותתאר את דרך פעולתו של מרכז הקשר החדששבע תכתו-בת

: הכתובת האלקטרונית שלי היא. ואשתדל להיות קשוב לכל פנייה, לרשותכם
il.ac.president@academy. 
 

                                    ,                                   בברכת קיץ נעים

  
 

              מנחם יערי                                                               
                                               נשיא                                                                
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