
בתחום. מכנים את התופעה הזו", בריחת מוחות: "דני קושמרו

היום הגיעו. ל"יש למעלה מאלפיים ישראלים שעובדים בחו, המדע

יבצעו את, בתקווה שבשנה הבאה, המדענים ליריד תעסוקה

.הכתבה של עידו סולומון. בישראל, המחקרים שלהם כאן

.לפני כמה חודשים. עכשיו אני חזרתי לארץ: ר אליה שטיינברג"ד

...אני

,ל"שחיים ועובדים בחו, עשרות מדענים ישראלים: עידו סולומון

ולהשתתף ביריד, ניצלו את חופשת חג המולד כדי להגיע ארצה

.התעסוקה שיזמה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

על מנת למצוא, אני מחפש את עתידי בארץ: ר יוסי אלימלך"ד

יש לי רצון להכשיר את הדור הבא של. מקום באקדמיה

ואני מקווה למצוא. המהנדסים אווירודינאמיים ואווירודינאוטים

.מקום עבודה שהולם את כישוריי
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יריד תעסוקה למדענים. עידו סולומון
.ול בירושלים"חוזרים מח

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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כדי ללמוד חלק מהתחום של, נסעתי לשנה: ר אליה שטיינברג"ד

הוא מאוד, שיש לי ביד... עשרה-ונשארתי שש, רפואה אינטגרטיבית

...לפתח את זה ב, אבל זה לא כל כך מעניין אותי. מאוד מיוחד

.אני מרגישה שייכת לכאן. זה יותר מעניין אותי לפתח את זה פה

,מרביתם מארצות הברית, כמאתיים מדענים חוזרים: עידו סולומון

בעבודה, נקלטו בארבע השנים האחרונות, קנדה ומדינות אירופה

למעלה מאלפיים חוקרים עדיין, אם זאת. אקדמית בישראל

.ורוצים לחזור, נמצאים מעבר לים

,לדבר בעברית, רציתי לחזור ללמד בעברית: ר אליה שטיינברג"ד

דווקא המשפחה שלי לא. לפתח דברים בעברית, ללמד בעברית

.ממש מתלהבת מזה

מציעה הממשלה הטבות במיסים, לחוזרים לישראל: עידו סולומון

זו בעיקר תעסוקה, אך מה שהם באמת רוצים, וסיוע כספי

.הולמת

והתקיימות בכבוד, אני חושב שתנאים מינימליים: ר יוסי אלימלך"ד

גם אם. גם אם ירוויחו פחות- יביאו את אותם אנשים, באקדמיה

.תהיה להם מעבדה פחות מפוארת

לפי הצפי של: נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים- רות ארנון

יהיה מחסור די גדול באנשי, פרישה במווסדות להשכלה גבוהה

המשיכה של, ולכן. במהלך חמש או עשר השנים הקרובות, סגל
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יחזרו בתום החופשה, רבים מהחוקרים שהגיעו לכאן: עידו סולומון

-והפעם, הם ישובו לישראל, ובאקדמיה מקווים שבקרוב. ל"לחו

.לתמיד

.הלוואי: דני קושמרו
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