
התכנית הלאומית  
 להשבת אקדמאים

 28.12.2014, כנס האקדמיה למדעים



 אקדמאים להשבת הלאומית התכנית

 אקדמאיםתכנית ייעודית לטיפול כולל בהשבת 

 1503על בסיס החלטת ממשלה  2013הושקה ביוני התכנית 

 ת"והותעלייה וקליטה , האוצר, משאבים של משרדי הכלכלהאיגום 

 הכלכלההמדען הראשי של מתנהלת בלשכת התכנית 

  לישראלים אקדמאים חוזריםמיועדת 

 

בעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב   –אקדמאי 
,  במוסדות המחקר והרפואה ובתעשייה הישראלית, באקדמיה

 .ובני משפחותיהם
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 עיקריים פעילות כיווני
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סיוע במציאת  
עבודה ובתהליך  

 החזרה

מחקר וגיבוש  
 מדיניות

 תכניות ייעודיות



 ?מציעים אנחנו מה
 

 קשר טלפוני עם נציגי התכנית  
 עבודהבמציאת סיוע 

 כולהמידע ופתרון בעיות בתהליך החזרה של המשפחה  
 ל"וקשר רציף עם השוהים בחועדכונים 

 ומשרות חמות עידכונים, הזדמנויות –דיוור חודשי 
 ל ועוד"בחומפגשים במרכזי הישראלים 

 עבודהטיסה לצורך הגעה לראיונות מלגות 
ל "קבלת מידע בעודכם בחו –מסלול ישיר בביטוח לאומי 

 הנחיתהוקבלת האישורים במייל לאחר 
 הכנה להשתלבות בתעסוקה  סדנאות 

 כולהסדנאות הכנה לקליטה של  המשפחה 
 וצרכיםאוזן קשבת לרעיונות 
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 איך זה עובד
 ?ומה צריך לעשות  
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 לאתר כניסה –I שלב
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www.israel-braingain.org.il  

http://www.israel-braingain.org.il/
http://www.israel-braingain.org.il/
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 לתכנית הרשמה -II שלב
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 מיועד חזרה זמן בחירה – III שלב
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 הקצאת מתאם קשר אישי



 לאקדמיה לחזור למעוניינים – IV שלב
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 הקשר מתאם תפקיד

 שיחה טלפונית לתאום ציפיות והסבר על כלי התכנית  

 משרות למציעיקישור 

 מתאימותמתאם הקשר מנחה כיצד לאתר משרות 

 עזרה בהתאמת קורות החיים

 קורות החיים שלכם מועברים ישירות לאיש קשר בחברות השותפות לתכנית

 מעקב התקדמות תהליך המיון

 עדכון

 תהליכי החזרה והקליטה  

 ל ומה בארץ"מה בחו, מה ראשון ומה אחרון, מידע וסיוע בהבנת התהליך

אנחנו מקבלים   –אפשר לשלוח שאלות כלליות או אישיות למתאם הקשר 
 את התשובות ישירות מהגופים המטפלים

 הפנייה לתכניות ייעודיות  

 'תכניות מדען ראשי וכו, תכניות יזמים, אקדמיה, קליטה במדע

 

 אנחנו הכתובת שלכם בחזרה לישראל
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 לתכנית שותפים מעסיקים 130-מ למעלה
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 PhDs ל מתאימות משרות



ככלי לקידום תהליך  , לאפשר הגעה לארץ לצורך ראיונות עבודה מרוכזים
 הקליטה התעסוקתית

 הראיונות צריכים להיעשות בשלבי מיון מתקדמים

ההגשה נעשית דרך מתאם הקשר והוא אחראי לבדיקת ההגשה ולהגשתה  
 לועדה

 בכפוף להגשת תכנית ראיונות מסודרת, לפני ההגעה לארץ, אישור מותנה ינתן

 כולל חתימות של המראיינים, לאחר הגשת הטפסים הסופיים ינתןאישור סופי 

 :  גובה ההשתתפות

ראיונות עבודה בתעשייה   4)$ 700-מעלות כרטיס טיסה ולא יותר מ 75%עד 
 (באקדמיה 2/ 

עם הצגת הסכם עבודה ( מבינהםהנמוך )או מלוא עלות הכרטיס $ 1,000
ללא תלות במספר  )חודשים מיום הטיסה חזרה מהארץ  3חתום בתוך 

 (הראיונות

 עבודה לראיונות טיסה מלגות
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הטפסים והנהלים נמצאים באתר  
 –ריכוז הטבות לחוזרים  –התכנית 

 השתתפות במימון כרטיסי טיסה



 במייל אישורים וקבלת מידע – לאומי ביטוח

התכנית להשבת אקדמאים והביטוח הלאומי חברו לייעול תהליך מתן המידע  
 .והחזרה לישראל לקהל התכנית

אקדמאי המטופל על ידי התכנית יכול לקבל מידע מעודכן דרך המייל לגבי  
 . הסטטוס שלו בביטוח לאומי

 הגשת הטפסים וקבלת אישורים באימייל –בעת החזרה לארץ 

 בירור סטטוס מול ביטוח לאומי באימייל  

 מילוי טופס מקוצר והגשה למתאם הקשר –שבועיים לפני החזרה לארץ 

 הטופס יועבר לביטוח לאומי

 שליחת אישורי ביטוח לאומי באימייל –לאחר הנחיתה בארץ 

 

השירות ניתן רק לאקדמאים המטופלים על ידי התכנית ולא לצורך הסדרת  * 
 ביטוח לאומי בלבד
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 החזרה לאחר מרוכז ומפגש וובינר – סדנאות

 התמודדות עם קשיי המעבר והקליטה  

 שאחריהחזרה הביתה והיום 

 הביתהבני הזוג בתהליך השיבה 

 ילדיםההכנה למעבר 

 

 ב"ארה –הכנה לקריירה בדגש הבדלי מנטליות ישראל 

 העבודהכתיבת קורות חיים והכנה לשוק 

 עבודהחוזים ודיני 

 עבודההכנה לראיונות 

 הכנה ליזמות
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 באתר מה
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 באתר מה
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 באתר מה
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 עבור התכנית ס"למסקר 
 רופאים ובעלי תואר שלישי – 2011ל בשנת "בחושוהים 
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 (חזרו וטרם חזרו)לא מצאו עבודה 
15.12.14 
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First 
Degree 

Second 
Degree 

PhD MD Total 

Humanities & Arts 1 5 4 10 

Social Sciences 17 41 5 63 

Exact Sciences & 
Engineering 

42 23 28 93 

Life Sciences 4 5 30 39 

Medicine and Paramedicine 13 1 2 6 22 

Total 77 75 69 6 227 

 חזרו ולא חוזרים ללא עבודה, מעוניינים במציאת עבודה



 ?לאן מעוניינים לחזור בעלי תארים מתקדמים



 ל"הפנייה להשתלמויות בתעשייה המקומית ובחו

 תכניות הכשרה והשתלמות לתעשיות השונות

 מלגות קליטה בתעשייה

 מעמד עמיתי מחקר באקדמיה

 

 תכניות וייסוד המדיניות לקובעי המלצות
 (דוגמאות)
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 הירשמו לתכנית
 ותישארו מעודכנים

 
BRAINGAIN.ORG.IL-WWW.ISRAEL 
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