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הכינוס השנתי השישי של מרכז הקשר

קליטה במחקר בישראל באקדמיה ובתעשייה

מפגש ויריד תעסוקה 
ביום חמישי, 24 בדצמבר 2015

בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

רח‘ ז‘בוטינסקי 43, ירושלים )ליד בית הנשיא ומכון ון ליר( 

התכנסות כיבוד קל בבית האקדמיה 

מפגש באודיטוריום בהנחיית ד“ר מאיר צדוק, מנכ“ל האקדמיה

ברכות נשיאת האקדמיה, פרופ‘ נילי כהן

פרופ‘ יפה זילברשץ, יו“ר ות“ת: “אבני דרך לקראת עיצוב תכנית החומש“

דברי ברכה והצגת המרצה ד“ר נורית אייל, מנהלת התכנית הלאומית להשבת אקדמאים

מרצה אורח פרופ‘ אמנון שעשוע, חוקר וממציא

רב-שיח בהנחיית ד“ר מאיר צדוק

פרופ‘ מנחם בן�ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ‘ אבי דומב, נשיא עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה בירושלים

מר חיים רוסו, מנכ“ל אלאופ וסגן נשיא אלביט לשעבר, חבר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

ד“ר כנרת סביצקי, מנכ“לית BioLineRx, חברה לפיתוח תרופות

ד“ר נטע ליפמן, סמנכ“לית האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה;
לשעבר מנהלת “ממשק“ )תכנית יישום מדע בממשל(

הנחיות ליריד התעסוקה גב‘ בת�שבע שור, מנהלת מרכז הקשר

הפסקת צהריים בלובי
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היריד הוא גם למדעי הרוח והחברה וגם למדעי טבע

היריד הוא גם למשרות במוסדות להשכלה גבוהה וגם בתעשיות היי�טק וביו�טק

מפגש עם נציגי האוניברסיטאות, המכללות, החברות והארגונים המספקים תמיכה:
מרכז  אריאל,  אוניברסיטת  הפתוחה,  האוניברסיטה  בר�אילן,  אוניברסיטת  תל�אביב,  אוניברסיטת  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 
והמסלול  בגליל  מחקר  מרכז  מיגל  יהודה,  אזורי  מו"פ  מרכז  ירושלים,  הדסה  אקדמית  מכללה  להנדסה,  אפקה  מכללת  שלם, 
התכנית  בממשל,  מדע  יישום  תכנית   - ממשק  ות“ת,  של  עמדות  תהיינה  בנוסף   .I-CORE–LINKS ומרכז  למנהל  המכללה  האקדמי 
עזריאלי.  וקרן  ביואברוד  במדע,  לקליטה  המרכז  האירופי,  למו“פ  הישראלית  המנהלת   - איסרד  אקדמאים,  להשבת  הלאומית 

Teva, Cell-Cure Neurosciences Ltd., Alcatel-Lucent, VoiceITT, Intel, Microsoft, BioLineRx, J.P.Morgan

“כינוס מרכז הקשר“ שם לו למטרה לעודד חוקרים ישראלים לחזור ארצה ולהיקלט באוניברסיטאות 
במכללות האקדמיות, במכוני ובמרכזי מחקר, בתעשייה, במגזר הפרטי ובמשרדי ממשלה בישראל.

 18:00�13:00   יריד התעסוקה מתאים למסיימי תואר שלישי ומעלה

להשתתפות במפגש וביריד הירשמו דרך אתר האקדמיה
www.academy.ac.il טלפון לבירורים: 972�2�5676207

המפגש ישודר באינטרנט בשידור ישיר ויועלה לאתר האקדמיה 


