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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תקיים ביום שני ( )31/12יריד תעסוקה
לקליטת מדענים וחוקרים כדי "להחזיר את המוחות"
הכינוס השנתי התשיעי של "מרכז הקשר" הפועל באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים יתקיים בסוף החודש (יום
שני .)31/12 ,במסגרת הכינוס יתקיים יריד תעסוקה המיועד לסייע למדענים ,חוקרים ודוקטורנטים השוהים בחו"ל
תקופות ממושכות לחזור לארץ ולהיקלט בעבודה באוניברסיטאות ,במכללות אקדמיות ,במכוני מחקר ,בתעשייה
ובמשרדי הממשלה.
"מרכז הקשר" החל את פעילותו לפני כעשור ,ומאז קרוב לאלף ישראלים נקלטו בסיועו בהצלחה מרובה
באוניברסיטאות בישראל בלבד .רבים נוספים נקלטו במכללות האקדמיות ובמכוני המחקר הלאומיים .החוקרים
נקלטו בתחומי ההנדסה ,הרפואה ,המתמטיקה ,המדעי הטבע ,המדעי החברה ומדעי הרוח ,מרביתם כחברי סגל
וחלקם בהכשרת בתר-דוקטורט ,בתקווה שבהמשך הדרך ייקלטו כחברי סגל.
במאגר מרכז הקשר רשומים כ 3,640-חוקרים מכל התחומים ,שליש מהם ממדעי הטבע וההנדסה ,שליש ממדעי
הרפואה וממדעי החיים ושליש ממדעי הרוח והחברה 2,756 .מהם בעלי תואר  MDאו  PhDו 688-הם
דוקטורנטים .זו העתודה של הסגל האקדמי במערכת המחקר בישראל!
מרכז הקשר נועד לסייע לחוקרים ישראלים מכל תחומי הדעת העובדים או לומדים בחו"ל לקשור קשרים ולמצוא משרה
בישראל כדי שיוכלו לחזור ארצה ולהשתלב בקהילה המדעית .לצורך כך מקיימת האקדמיה כינוס ויריד תעסוקה שנתי.
אמצעי נוסף ליצירת קשרים הוא הבאת חוקרים צעירים מצטיינים להצגת עבודתם בכינוסים מדעיים בישראל .כך ניתנת
להם ההזדמנות להיחשף מקצועית ,לקשור קשרים אישיים ולהתראיין למשרות .לפעמים קשרים אלו נוצרים בתיווכם
של חברי האקדמיה ,שהם בכירי החוקרים בישראל .באופן שוטף מעדכן מרכז הקשר את החוקרים במידע על משרות
בתחומי המחקר בישראל.
ביריד התעסוקה ישתתפו נציגי האוניברסיטאות ומכללות אקדמיות ,וכן חברות מובילות בתחומי ההיי טק ,הרפואה
והביו-טכנולוגיה ,האקולוגיה ועוד ,כל זאת במטרה להציע לחוקרים ולמדענים מקומות תעסוקה ההולמים את השכלתם
וכישוריהם.
בכינוס השנתי המרצים האורחים יהיו ד"ר יהודית וד"ר יעקב (קובי) ריכטר ,מקימי חברת מדינול ,שידברו על "קליטת
מדענים בתעשייה" .השנה יושם הדגש על הרצאות מעשיות ובהן עצות לקליטה מוצלחת באקדמיה ובתעשייה ,מפי
נציגי ות"ת ,איסרד ,קרן עזריאלי ,המרכז לקליטה במדע וסיינס אברוד ,ארגון המדענים הישראלים בחו"ל.
לדברי נשיאת האקדמיה ,פרופ' נילי כהן ,האקדמיה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בהשבת החוקרים לארץ" .עבור
האקדמיה זהו אתגר לאומי חשוב ביותר – לחבר ולקשר בין החוקרים המעוניינים לחזור ולמצוא תעסוקה במחקר
בישראל ובין מוסדות ההשכלה הגבוהה ומכוני המחקר".
כאמור ,הכינוס השנתי ויריד התעסוקה יתקיימו בבית האקדמיה ביום ב' .31/12 ,הם מיועדים למסיימי תואר שלישי
ומעלה בתחומי מדעי הרוח והחברה ,מדעי הטבע וההנדסה וכן בתחומי ההיי טק והביו-טכנולוגיה .ליריד צפויים להגיע
השנה מאות מדענים ,מרביתם מדענים המתגוררים בחו"ל ומעוניינים לחזור לארץ.
פרטים נוספים וסיפורי הצלחה נמצאים באתר מרכז הקשר של האקדמיה :אתר מרכז הקשר

