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רח’ ז’בוטינסקי 43, ירושלים

יריד תעסוקה 16:00-12:00

באודיטוריום מכון ון ליר
מנחה - ד”ר מאיר צדוק, מנכ”ל האקדמיה

ברכות -  פרופ’ נילי כהן, נשיאת האקדמיה  16:10–16:00

מרצה אורח   16:50–16:10
מר זהר זיסאפל, מייסד רד תקשורת מחשבים  

על ניהול מחקר מדעי בסביבה תעשייתית  

מפגש

משרות במחקר - בבית האקדמיה
משרות בתעשייה - במכון ון ליר

קליטה באקדמיה
17:30–17:00

פרופ’ מוטי שגב, חבר האקדמיה, הטכניון  
להיות מדען בישראל

19:00–17:30
שיחת פאנל, שאלות ותשובות - בהנחיית

פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר ות”ת, בהשתתפות נציגי 
האוניברסיטאות:

פרופ’ אשר כהן, רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ חגית עטיה, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, הטכניון

פרופ’ ירון עוז, רקטור אוניברסיטת תל�אביב
פרופ’ מיכל נאמן, סגנית נשיא מכון ויצמן למדע

פרופ’ צבי הכהן, רקטור אוניברסיטת בן�גוריון בנגב 
פרופ’ מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר�אילן

פרופ’ גוסטבו מש, רקטור אוניברסיטת חיפה
פרופ‘ אביעד חפץ, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, 

האוניברסיטה הפתוחה
פרופ‘ מיכאל זיניגרד, רקטור, אוניברסיטת אריאל

19:30–19:00
פרופ’ שלמה גרוסמן, יו”ר ור”ם – ועד ראשי המכללות

נשיא המכללה האקדמית אשקלון
הוראה ומחקר במכללות האקדמיות בישראל

קליטה בתעשיה
17:15–17:00

ד”ר נורית איל, מנהלת התכנית להשבת אקדמאים
דברי פתיחה: פעילות התכנית להשבת אקדמאים לקראת 

השתלבות בעלי תארים מתקדמים בתעשייה 

18:00–17:15
הזדמנויות בתעשייה

פאנל עם בעלי תואר שלישי העובדים בתעשייה

19:00–18:00
ד”ר ענת גייפמן�ברודר

סדנה למתן כלים לחיפוש עבודה אפקטיבי

19:30–19:00
ד”ר נורית איל

כל מה שצריך לדעת על היציאה מהארץ ועל החזרה
(מיועד לחוזרים והמתעתדים לצאת לחו”ל)
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החניה בתשלום ברחובות הסמוכים לאקדמיה
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   קישור להרשמה למוסדות

 קישור להרשמה למחפשי משרות


