
 למדענים תעסוקה יריד
בעיר התקיים

 הלאומית האקדמיה
 היריד, את אירחה למדעים

מדענים 500 ה/׳זתתפו /׳ובו
 ישראלים וחוקרים מדענים 500־

 תעסוקה ביריד באחרונה השתתפו
האקד בבית הקשר מרכז של וכינוס

מט ז׳בוטיסקי. ברחוב למדעים הלאומית מיה
 היא לקיומו, השביעית השנה שזוהי הכינוס, רת

שפוע ישראלים, ולחוקרים למדענים לסייע
 ארצה, לחזור וברצונם העולם ברחבי כיום לים

האקד ביוזמת התקיים הכנס משרה. במציאת
 עם בשיתוף למדעים הישראלית הלאומית מיה

אקדמאים. להשבת הלאומית התכנית
 מוסדות מטעם דוכנים 33 הציגו בכינוס
 בהן מסחריות, חברות מטעם 20וכ־ אקדמיים

ואחרות. אוראקל מובילאיי, טבע, מוטורולה,
)10 בעמ׳ המלאה (הכתבה

 תעסוקה יריד למדעים: הלאומית האקדמיה
לישראל לחזור שמעתיינים למדענים

 בחו״ל /ץפועלים וחוקרים מדענים 500כ־ ה/ץתתפו שבו וכינוס, תעסוקה יריד האקדמיה בבניין התקיים באחרונה
בארץ לעבודה המגוונות האפשרויות הוצגו בכינוס בישראל. לעבוד לחזור ומעוניינים

 הש־ ישיאלים וחוקרים מדענים 500־ ך־
J— וכינוס תעסוקה ביריד באחרונה תתפו 

 הלאומית האקדמיה בבית הקשר מרכז של
 הכינוס, מטרת ז׳בוטיסקי. ברחוב למדעים

 לסייע היא לקיומו, השביעית השנה שזוהי
 שפועלים ישראלים, ולחוקרים למדענים

 ארצה, לחזור וברצונם העולם ברחבי כיום
האק ביוזמת התקיים הכנס משרה. במציאת

 בשיתוף למדעים הישיאלית הלאומית דמיה
אקדמאים. להשבת הלאומית התכנית עם

 מוסדות מטעם דוכנים 33 הציגו בכינוס
 בהן מסחריות, חברות מטעם 20וכ־ אקדמיים

 אי.בי. אוראקל, מובילאיי, טבע, מוטורולה,
 אינטל האווירית, התעשייה קמרה, אם.,

 אפשרויות של גדול מגוון שהציעו ואחרות,
בישראל. במחקי לקליטה

האק מנכ״ל של בהנחייתו התקיים האירוע
 הרצה ובכנס צדוק. מאיר ד״ר למדעים דמיה

 זהר מחשבים תקשורת רד מייסד היתר בין
בסבי מדעי מחקר ניהול על שדיבר זיסאפל,

באק קליטה בנושא בהמשך, תעשייתית. בה
בחקר ישראל פרס חתן דיברו ובתעשייה דמיה

 שגב. מרדכי פרופ׳ הפיזיקה ובחקר הכימיה
האוניבר של הרקטויים תשעת דיברו כן כמו

 להציע להם יש מה והסבירו בישראל, סיטאות
מהקהל. שאלות על וענו חוזרים למדענים
 ידי על 2007 בשנת הוקם הקשי מרכז

 לסייע במטי־ה למדעים, הלאומית האקדמיה
 למצוא בחו״ל, בעיקר ישי־אלים, לחוקרים

 בארץ המדעית הקהילה בתוך הולמת עבודה
 מאז, הממסד. בפני שלהם הצרכים את ולייצג

 מדענים 700כ־ של בקליטה המרכז סייע
כחב נקלטו 505 מתוכם, באוניברסיטאות.

 נקלטו אחרים האחיונה. בשנה 76ו־ סגל, רי
 כמו מעבדות. וכמנהלי דוקטורט במשרות

 אקדמיות במכללות נקלטו רבים חוקרים כן,
ממשלתיים. מחקי• ובמכוני

הקשר שבמרכז יצוין האזן, את לסבר כדי

יש חוקרים 3,270מ־ למעלה כיום רשומים
 ומעוניינים בחו״ל מועסקים שמרביתם ראלים,

שפוע מדענים 1,783 ביניהם לישראל, לשוב
 באנגליה, שפועלים 228 הברית, בארצות לים
 41ו־ באוסטרליה 48 בגרמניה, 104 בקנדה, 119

 מדענים 692 רשומים במרכז כן, כמו בצרפת.
משרה. מצאו וטרם בישראל שגרים חוזרים

 קשי על ש״השמירה מסבירים הקשר במרכז
 היות המרכז, של המרכזיות מהפעילויות היא

 תחושת ומעניקה נתק למניעת מסייעת והיא
 העיקריים החסמים שכן, שיבה. לקראת ביטחון

שו התנהלות סגנון הם ארצה חזרה שמעכבים
 שקיפות ומחוסר מביורוקרטיה חשש בארץ, נה

 קבועה, עבודה ימצאו שלא מכך ודאגה בארץ
 זמן שמתארך ככל עולה הביטחון חוסר כאשר

בחו״ל". השהייה

 הרוני מעיין
 יח״צ צילום

 יריד בתמונה
 למדענים התעסוקה

 באקדמיה ןרים71ח1
למדעים הלאומית


