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הכינוס הוא גם למדעי הרוח והחברה גם למדעי הטבע וההנדסה וגם

לתעשיות ההיי־טק והביוטק

יריד תעסוקה ( 15:00 -12:00מתאים למסיימי תואר שלישי ומעלה)
מפגש 18:00 – 15:00
ברכות – פרופ' נילי כהן ,נשיאת האקדמיה
פרופ' מרדכי (מוטי) שגב ,חבר האקדמיה ,הטכניון
להיות מדען בישראל
ד"ר יוסי ורדי ,ממובילי תחום האינטרנט וחברות ההזנק בישראל,
דוקטור לחקר ביצועים ,חתן פרס ראש הממשלה למפעל חיים בתחום ההיי־טק
תרומת האקדמיה לתעשייה בישראל
פרופ' רועי קישוני ,חבר האקדמיה הצעירה ,הטכניון
מפרופסורה בהרוורד לפרופסורה בטכניון
פאנל חוקרים שנקלטו בישראל במסגרות מחקר שונות

בהנחיית פרופ' מוטי שגב

כינוס מרכז הקשר שם לו למטרה לעודד חוקרים ישראלים בחו“ל לחזור ארצה ועוזר להם להיקלט
באוניברסיטאות ,במכללות אקדמיות ,במכוני מחקר ,בתעשייה ,במגזר הפרטי ובמשרדי ממשלה.

יריד התעסוקה בהשתתפות נציגי המוסדות והארגונים האלה:

האוניברסיטה העברית בירושלים ,אוניברסיטת תל אביב ,הטכניון ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת בר־אילן,
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,האוניברסיטה הפתוחה ,אוניברסיטת אריאל בשומרון ,המכללה האקדמית הדסה,
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ,המכללה האקדמית לחינוך חמדת
הדרום ,המכללה האקדמית כנרת ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן ,המרכז האקדמי שלם ,המרכז
למחקר גרעיני שורק (ממ"ג) ,הקריה למחקר גרעיני נגב (קמ"ג) ,מו"פ מזרח HIT ,מכון טכנולוגי חולון ,מכללת אחוה,
מכללת אפקה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,מכללת תל־חי ,עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ,משרד העלייה
והקליטה – המרכז לקליטה במדע – ScienceAbroad ,ארגון המדענים הישראלים בחו"ל,The Azrieli Fellows Program ,
 – ISERDהמנהלת הישראלית למו"פ אירופי ,האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה – תכנית ממשק ,מרכז התעסוקה
לאקדמאים של עיריית ירושלים ,רשות החדשנות ,טאבולה,BTG – Bio Technology General ,Akamai Technologies ,
Yahoo Research ,Voiceitt ,Motorola Solutions ,Merck ,Medtronic ,ILC Net – Import Low Cost ,IBM ,FreeMind
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