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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מרכז הקשר לחוקרים ישראלים

 The Israel Academy of Sciences and Humanities
 Contact Center for Israeli Researchers

Tuesday, December 31, 2019
Academy House, Einstein Square
43 Jabotinsky Street, Jerusalem

THE CONTACT CENTER’S 
10TH ANNUAL CONFERENCE & CAREER FAIR 

ABSORPTION IN ACADEMIA AND INDUSTRY

LECTURES 11:00 – 13:00

Moderator:  Batsheva Shor,  Director of the Contact Center
Greetings: Prof. Nili Cohen, Academy President 

Presenting in Brief 
 Nadav Douani, CEO of ScienceAbroad  
 On ScienceAbroad and Beyond

  Prof. Shulamit Katzav-Shapira, The Hebrew University of Jerusalem 
 Does and Don’ts in Applying for the Tenure-Track in Academia

 Dr. Danny Ben-Zvi, The Hebrew University of Jerusalem  
 Opening a Lab as a Young Researcher

 Prof. Carmela Yaakovy-Volk,  College of Management    
 Research in Academic Colleges

Keynote Speaker
 Prof. Uri Alon, Weizmann Institute of Science   
 The Emotional Side of Science: A Guitar Talk

Lunch Break at the Academy

CAREER  FAIR 13:30 – 16:30

Stands for Interviews for Positions in
Academia and Industry

 At the Academy and the adjoining 
 Van Leer Institute 

Informal Discussions
 with Prof. Katzav Shapira,
 Dr. Ben-Zvi & Prof. Yaakovy-Volk 
 In the Upper Lobby of the Van Leer Institute 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מרכז הקשר לחוקרים ישראלים

 The Israel Academy of Sciences and Humanities
 Contact Center for Israeli Researchers

 הכינוס השנתי ה־10 ויריד התעסוקה
 של מרכז הקשר

קליטה במחקר באקדמיה ובתעשייה

ביום שלישי, ג' בטבת תש“ף, 31 בדצמבר 2019
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין

רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים

מנחה: בת־שבע שור, מנהלת מרכז הקשר
ברכות: פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה

מציגים על קצה המזלג 
נדב דואני, מנכ"ל סיינס־אברוד     

על סיינס־אברוד ומעבר  

פרופ' שולמית קצב־שפירא, האוניברסיטה העברית בירושלים     
עשו ואל תעשו בהגשת מועמדות  

ד"ר דני בן־צבי, האוניברסיטה העברית בירושלים     
פתיחת מעבדה כחוקר צעיר  

פרופ' כרמלה יעקובי־וולק, המכללה למנהל     
מחקר במכללות האקדמיות  

מרצה אורח
פרופ' אורי אלון, מכון ויצמן למדע     

החצי הרגשי של המדע: שיחה בליווי גיטרה  

הרצאות  11:00 – 13:00

הפסקת צוהריים בבית האקדמיה

 דוכני ראיונות למשרות באקדמיה ובתעשייה 
בבית האקדמיה ובמכון ון ליר הסמוך   

שיחות סלון
פרופ' קצב־שפירא, ד"ר בן־צבי  

ופרופ' יעקובי־וולק  
בלובי העליון של מכון ון ליר הסמוך  

יריד תעסוקה  13:30 – 16:30

בית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים

חניה בתשלום ברחובות הסמוכים



מרכז הקשר של האקדמיה - דוכנים ביריד התעסוקה 2020

1
 VATAT ‡ ות“ת

ממונה בכיר להקצבות למחקרמר אמיר גת

2
ISERD

מנהלת מחלקת ERC ,MSCAגב׳ סמדר הירש
מנהלת מחלקת ERC ,MSCAגב׳ ג׳סיקה סטרווייס

3
 Fulbright – The United States-Israel Educational Foundation ‡ קרן חינוך ארה“ב־ישראל  – Fulbright

אחראית קשרי קהילהגב׳ גילי ליבנה

4
ScienceAbroad ‡ ארגון המדענים הישראלים בחו“ל

מנכ“למר נדב דואני
Regional Manager Mt. Sinai, NYCד“ר ליאורה כץ

5

MIMSHAK PROGRAM – The Israel Society ‡ תוכנית ממשק – האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה 
of Ecology and Environmental Sciences

מנהלת הגיוס והמיוןגב׳ מאיה פלח
בוגרת ממשקגב׳ אליענה עין מור

6
רשות החדשנות

מנהל תוכניתמר אשר נבו

7

Center for Absorption in Science ‡ משרד העלייה והקליטה – המרכז לקליטה במדע
מנהלת המרכז לקליטה במדעגב׳ גרנית בן־עזרא זינגר

תחום מדעי חברה ורוחגב׳ רויטל איינשטיין
תחום טכנולוגיה ומדעים מדויקיםגב׳ מאיה אקסקלוב

8

The Azrieli Fellows Program

מנהלת תוכנית העמיתיםגב׳ רחל אביטן
רכז עמיתים ומחקרמר טל מורדוך

רכזת קהילה ופרוייקטיםגב׳ ימי )מרים( בן דוד

National Institutions – בפרוזדור, סמוך ללובי, גופים לאומיים

בבית האקדמיה
גופים לאומיים

מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר

חברות היי־טק וביו־טק

9

The Max Stern Yezreel Valley College ‡ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע“ש מקס שטרן
עוזרת הנשיא למנהל אקדמיגב׳ טליה באום

עוזרת הנשיאגב׳ שרי לוי
ראש מדור סגל אקדמיגב׳ רונית סיטור

10
Kinneret College on the Sea of Galilee ‡  המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

ראש המחלקה לניהול משאבי אנושד“ר יריב איצקוביץ׳
ראש המחלקה להנדסת תוכנהפרופ׳ עמיר תומר

דיקנית בית הספר למדעי החברה והרוחפרופ׳ סיביל היילברון

11
Technion – Israel Institute of Technology ‡ הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

רמ“ד מינויים אקדמייםגב׳ דניאל לוי

12
Technion R&D Institute Ltd ‡ מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע“מ

רכזת משאבי אנושגב׳ טל גרינמן
רכזת מדור חוקריםגב׳ גלית שגב

13
Haifa University ‡ אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ אורי הרשברג

14
Ort Braude College ‡ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

ראשת המחלקה להנדסת תuכנהד“ר דבורה טולדנו־קטעי
ראש המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיהפרופ׳ עיסאם סבאח
מרצה בכירד“ר ולדיסלב שטיימן

Northern Israel – בהמשך הפרוזדור, אזור הצפון

Southern Israel – בהמשך הפרוזדור, אזור הדרום

15
Ben-Gurion University of the Negev ‡ אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

רמ“ד סגל אקדמי בכירגב׳ יפעת בנני

16

Shamoon College of Engineering ‡ המכללה האקדמית להנדסה ע“ש סמי שמעון
ראש בית הספר ללימודי מוסמכיםפרופ׳ סעד תפוחי

רמ“ד סגל אקדמי – אגף משאבי אנושגב׳ מירב טייב
ראש אגף משאבי אנושגב׳ מירי קורן

17
The Hebrew University of Jerusalem ‡ האוניברסיטה העברית בירושלים

סגנית המזכיר האקדמיגב׳ אירית בוחבוט

18
The Hebrew University Scholar-Teacher Program ‡ האוניברסיטה העברית – התוכנית לחוקר־מורה

מכון רקח לפיזיקהפרופ׳ נטלי בלבן

19
Hadassah Academic College Jerusalem ‡ המכללה האקדמית הדסה ירושלים

מזכירה אקדמיתגב׳ דפנה נוריאל

20

The David Yellin Academic College of Education ‡ המכללה האקדמית לחינוך ע“ש דוד ילין
מנהלת משאבי אנושגב׳ מיטל אוזן

מנהלת תוכניות הלימודיםגב׳ מיכל גולדקורן
המשנה לנשיא לעניינים אקדמייםפרופ׳ חוה גיא

21
Azrieli Jerusalem College of Engineering ‡ עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

מנהלת משאבי אנושגב׳ ענת חן
רכזת משאבי אנושגב׳ הדר לב

22
Shalem College ‡ המרכז האקדמי שלם

מנהלת משאבי אנושגב׳ יעל חסיד
רכזת משאבי אנושגב׳ טלי אצילוב

23

I. L. C. – Net

מייסד, מנהל R&Dמר דניאל אסולין
פרופ׳ דוד וטסטיין

מהנדסת פלסטיקהד“ר נאום נווה

24
FreeMind

רכזת משאבי אנושגב׳ מיכל פפרמן
מנהלת משאבי אנושגב׳ ענבל מרדכי

25
Jerusalem Municipality Employment Center for Academics and Olim ‡ מרכז התעסוקה לאקדמאים, עיריית ירושלים

יועץ תעסוקהמר אסף שקולניק

Jerusalem – בחדר הישיבות, ירושלים

במכון ון ליר

27
The Academic College of Tel Aviv-Yaffo ‡ המכללה האקדמית תל אביב־יפו

דיקןפרופ׳ גדעון דרור

28
Achva Academic College ‡ המכללה האקדמית אחוה

ראש רשות המחקרד“ר אירנה ולדימירסקי

29

HIT – Holon Institute of Technology ‡ מכון טכנולוגי חולון
ראש המחלקה לפיזיקהפרופ׳ אמנון פרוכטמן

מתאמת מחקר ומנהלת פרוייקטים מיוחדיםגב׳ ברכה אינהורן
מרצה בכירד“ר אריאל בניס

30

The Open University ‡ האוניברסיטה הפתוחה
ראש תחום סגל בכירגב׳ עדי ברמן

המזכירה האקדמיתגב׳ נאוה סגל־ליכטנשטיין
רכזת גיוסגב׳ יפעת וויל

31

Bar Ilan University ‡ אוניברסיטת בר אילן
המזכיר האקדמיד“ר רחל לוי דרומר

מרכז קליטת מדענים עולים )קמע( ובתר־דוקטורמר דן רוטקוביץ
מרכזת לשכת מזכיר אקדמימר ליאת ברוק־גונן

32

Agricultural Research Organization (ARO) – Volcani Center ‡ מנהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני
חוקר סגלד“ר ספי ורניק

חוקר סגלד“ר יפתח קלפ
מנהל המכון להנדסה חקלאיתפרופ׳ אביטל בכר

33
Samaria & Jordan Valley R&D Center ‡ מו“פ אזורי מזרח

מנהל מדעיד“ר יונתן גורליק

34
IBM

Talent Acquisition Specialistגב׳ מיכל שנהב

35
Technologies of Voice Interface Ltd – VOICEITT

גב׳ מריה גודמן
מר אלי צנגוט

36
MERCK

מר נדב אסקרי

37
Bio-Technology General – BTG ‡ ביוטכנולוגיה כללית

גב׳ אולגה גלר

38
Primrose ‡ פרימרוז

מנהלת תוכניתגב׳ לאה פולצ׳ק

39
Teva Pharmaceutical Industries Limited ‡ טבע תעשיות פרמצבטיות

40
 Via

גב׳ אירית בר־און

41
The Sheba Medical Center ‡ בית החולים שיבא – המרכז לטכנולוגיות מתקדמות בשיקום 

The Center of Advanced Technologies in Rehabilitation – CATR

מנהל מדעיד“ר מאיר פלוטניק

42
The Afeka Academic College of Engineering ‡ אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

רכזת משאבי אנושד“ר תמר הרמן

43

Ariel University ‡ אוניברסיטת אריאל בשומרון
לשכת סגנית רקטורגב׳ ורד ויסברוט

מתאמת קשרי חוץד“ר חנה ארצי
לשכת סגנית הרקטורגב׳ יעל צור

Central Israel – מרכז הארץ

26
Tel Aviv University ‡ אוניברסיטת תל אביב

מנהלת מדור הסגל האקדמיגב׳ אורלי אבישר
ראש חוליית מינויים מדור הסגל האקדמיגב׳ עדית שלזינגר


