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 ם את אפליקציות הורד ללא תשלוTheMarker: 

ל או שבו באחרונה לישראל "יריד תעסוקה המיועד לחוקרים ומדענים ישראלים השוהים בחו

 2 יתקיים ביום ראשון בירושלים בבניין האקדמיה הישראלית למדעים

אומרת שמטרת הכנס היא לגרום לחוקרים ומדענים , רות ארנון' פרופ, נשיאת האקדמיה

בארבע , לדבריה2 עים המדויקים לקבוע את עתידם המקצועי בישראלישראלים מתחום המד

אוסטרליה , קנדה, ב"מדענים חוזרים שעבדו בארה ..1השנים האחרונות נקלטו בישראל 

מרכז הקשר מסייע 2 מרכז הקשר שהקימה האקדמיה וזאת בסיוע, ומדינות מערב אירופה

 2 ל למצוא עבודה מתאימה בתוך הקהילה המדעית בישראל"למדענים ישראלים בחו

 
 מעבדת מחקר באוניברסיטת תל אביב

 כפרי ניר: צילום

חוקרים ומדענים  ..2-אמרה כי ביריד צפויים לבקר כ, בת שבע שור, מנהלת מרכז הקשר

הוצאות הנסיעה לישראל של אלה 2 ל או שבו באחרונה לישראל"ישראלים השוהים בחו
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2 ואינם ממומנים על ידי גוף כלשהו, ל הם על חשבון אותם חוקרים ומדענים"השוהים בחו

 2 היריד מתקיים כעת מכיוון שזו חופשת הסמסטר לרגל חג המולד, לדבריה

, ספיר)לות אקדמיות ביריד יוצבו דוכנים של כל האוניברסיטאות בישראל וכן של חמש מכל

שיציעו לחוקרים ולמדענים משרות , (אפקה והמרכז האוניברסיטאי אריאל, סמי שמעון, אחווה

גם האיחוד  -למרות שהיריד נועד למשוך אוכלוסייה זו לישראל 2 בתחום המחקר וההוראה

 2 האירופי יציב בו דוכן

המקצועי בישראל יש  לחוקרים ולמדענים הישראלים השוקלים לחזור ולבנות את עתידם"

הם חשים שהתנתקו מהמציאות הישראלית והם חוששים שהם 2 "טענה שור, "פחדים לרוב

ל החוקרים והמדענים הישראלים "בחו, לדבריה"2 בעמדה נחותה לעומת מועמדים ישראלים

בישראל יש להם לעתים תחושה שעושים להם 2 "זוכים לחיזור והיחס כלפיהם מכובד יותר

לא טורחים לאמר , לאחר הראיון במקום העבודה הפוטנציאלי2 דברים עמםטובה שבכלל מ

 "2 ל"דבר שלא קורה בחו, להם אם עברו לשלב הבא

 


