
 כאןהדרך חזרה לישראל מתחילה 

 אקדמאיםהתכנית הלאומית להשבת 
 2013דצמבר , כנס האקדמיה



 ?מי אנחנו



 אקדמאיםהתכנית הלאומית להשבת 

 

  

 

 
 
 
 

 

 אקדמאיםייעודית לטיפול כולל בהשבת תכנית 

 ת"והותהעלייה קליטת , האוצר, הכלכלהמשאבים של משרדי איגום 

 הכלכלההתכנית כפופה ללשכת המדען הראשי של  

 פוטנציאליםלישראלים חוזרים ועולים מיועדת 



והסכם   1503על בסיס החלטת ממשלה  2012התכנית הוקמה באוגוסט  

עבור ישראלים  ת"וותאוצר , עלייה וקליטה, בין משרד הכלכלה בינמשרדי

 לאקדמיה והתעשייה בישראל* ועולים פוטנציאלים

בנוכחות המדען הראשי של משרד הכלכלה   2013התכנית הושקה ביוני  

 רב משתתפים בניו יורק בארועושרת הקליטה 

 :כיווני פעילות עיקריים

 

 התכנית הלאומית להשבת אקדמאים

סיוע במציאת  
עבודה ובתהליך  

 החזרה

מחקר וגיבוש  
 מדיניות

 תכניות ייעודיות



 "מוחות"אקדמאים ולא רק  

 הישראלילצרכי המשק התאמה  

 מיועדת לכלהתכנית  

שיכול  , תואר ראשון ומעלהבעל , אקדמאי  

מכוני המחקר  , באקדמיה, להיקלט בתעשייה
 בישראלוהמוסדות הרפואיים 

 בסקטורים אלומשרות  מציעי

 

ל נדרשת כחלק ממסלול  "בחוהשהייה  
חוויה אישית  , נסיוןצבירת , פיתוח קריירה

 .'וכו

שאתם צוברים יכול להועיל מאוד  הניסיון 
 למדינת ישראל

התכנית מסייעת בשלב בו בחרתם לחזור 
 ארצה

 שינוי גישה  

 

 :צילום

http://www.flickr.com/people/42805979@N00 
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 מה אנחנו מציעים לאקדמאים
 ?ואיך אנחנו עובדים



 סיוע במציאת עבודה 

 העבודה בתעשייה הישראלית למציעיגשר וקשר –
–Headhunting  הישראליתהמשרות בתעשייה  מציעיעבור 
 האקדמיהשיתוף פעולה הדוק עם מרכז הקשר של –

 מידע ופתרון בעיות בתהליך החזרה של המשפחה כולה 

, משרדי העלייה והקליטה)בשיתוף פעולה הדוק עם הגורמים המטפלים –
 (קופות חולים ועוד, ביטוח לאומי, צבא, חינוך

 ל"בחווקשר רציף עם השוהים עדכונים  

 ומשרות חמות עידכונים, הזדמנויות –דיוור חודשי –
 ל"מפגשים במרכזי הישראלים בחו–
 רשתות חברתיות–

 וצרכיםקשבת לרעיונות אוזן  

 :כלים נוספים בפיתוח 

 סדנאות הכנה להשתלבות בתעסוקה  –
 סדנאות הכנה לקליטה של  המשפחה כולה–
 השתתפות בעלות כרטיס טיסה להגעה לארץ לראיונות עבודה –

 

 

 ?מה אנחנו מציעים



 הרשמה לתכנית –שלב ראשון 

www.israel-braingain.org.il  

http://www.israel-braingain.org.il/
http://www.israel-braingain.org.il/
http://www.israel-braingain.org.il/


 טופס הרשמה לתכנית

 !!Explorer -פתחו את הטופס ב



 בחירה זמן חזרה מיועד –שלב שני 

 הקצאת מתאם קשר אישי



 משרות למציעיקישור   

 מתאם הקשר מנחה כיצד לאתר משרות מתאימות–
קורות החיים שלכם מועברים ישירות לאיש קשר בחברות השותפות  –

 לתכנית
 מעקב התקדמות תהליך המיון–
 עדכון–

 תהליכי החזרה והקליטה  

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

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

 הפנייה לתכניות ייעודיות  

 'ראשי וכותכניות מדען , תכניות יזמים, אקדמיה, קליטה במדע–

 

 הכתובת שלכם בחזרה לישראלאנחנו 

 

 תפקיד מתאם הקשר –קשר ישיר ואישי 



 19.11.13נכון ל  –מעסיקיםמאגר 

 

  

 

 
 
 
 

 

 בעיקר חברות גדולות, מעסיקים 60-כ קשר ישיר למעסיקים

 שירות למעסיקים שירות לאקדמאים

 סינון והתאמה הגעה לאיש קשר אישי אצל המעסיק

 Headhunting מאגר משרות

 Roadshows שירות ומעקב

 דיוור חודשי ודיוור ממוקד הכנה והתאמה

http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184052&PF=&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184069&PF=&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184522&PF=&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184520&PF=&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184024&PF=&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184703&PF=23&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184683&PF=23&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184704&PF=23&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=185558&PF=23&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=186352&PF=23&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184953&PF=23&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864
http://www.israel-braingain.org.il/web/8888/nsf/arcLookup.taf?_function=details&_ID=184955&PF=23&did=5307&G=16854&lang=HE&SM=16864


 19.11.13 -  רשומים לתכנית

 
 3,390כ "סה

 כ"סה אחוז

 מגזר עסקי  2,170 68%

 חבר סגל אקדמי 271 8%

 דוקטורנט-פוסט 371 11%

 ציבורי/עובד במגזר הממשלתי 144 5%

 סגל טכני באקדמיה 78 2%

 סטודנט לתואר שלישי 85 3%

 סטודנט לתואר ראשון או שני 66 2%

1% 37 
ר  "מלכ/ עובד בעמותה 

(N.G.O) 



 19.11.13תחומים רשומים לתכנית לפי 

Academic 
Faculty 

Member, 
229 

Social 
Sciences, 762 

ICT/Hi-tech, 
1609 

Life 
Sciences, 

403 

Exact 
Sciences, 156 

Humanities 
& Arts, 49 

Medical 126 



   19.11.13 יהיפיזור לפי ארץ שה
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UK 



 תהליך החזרה



קוד אינטרנטי בסניף ביטוח לאומי הקרוב   –ביטוח לאומי  

 למקום מגוריכם  

 כדאי ליצור יתרון יחסי –תחרות על כל מקום עבודה  

מומלץ לעשות השתלמות בתעשייה   –למעוניינים לחזור לתעשייה –
 ל"בחו

 סיוע של משרד הקליטה, מדען ראשי תוכניות –יזמות  

 טיפים ליוצאים ולחוזרים



 !תודה

 לתוכניתהירשמו 

 ותישארו מעודכנים


