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?ל"מתכנן פוסט דוקטורט בחו

למימון כרטיס טיסה לראיונות עבודה מלגות •
בישראל

נטוורקינגארועי, מפגשים מקצועיים וחברתיים•

מקווניםסמינרים •

מאגר מעודכן למשרות בישראל  •

מנוע חיפוש לאיתור חברים בארגון•

ייעוץ לקריירה•

הנחות קבוצתיות  •

חוקרים ורופאים , הרשת למדענים-BioAbroad.org.il-י אלינו עוד היום /הצטרף

:ל ותהנה מהטבות ייחודיות"ישראלים בחו



?מי אנחנו 
2006היא עמותה ללא כוונת רווח הפועלת מאז ביואברוד

ל  "ויזמים ישראלים השוהים בחו, רופאים, מדעניםכי שמירת הקשר עם אנו מאמינים 
.ישראלמחזקת את מדינת 

:מטרות
ל  "רופאים ויזמים ישראלים השוהים בחו, עידוד מדענים1.

הנסיון, לשוב לישראל על מנת להביא עימם את הידע
.והיכולות שצברו לאקדמיה ולתעשייה

מקצועית פעילה של מדענים  -טיפוח רשת חברתית2.
.ישראלים בעולם וחיבורה לאקדמיה ולתעשייה בישראל

חיזוק ושימור הזהות הישראלית של מוחות ישראלים  3.
ל"השוהים בחו



פרישה
היא הרשת הגדולה ביותר של מדענים ישראלים  ביואברוד

1700רשומים במאגר מעל , נכון להיום. ברחבי העולם
.  חברים המגיעים מתחומים מגוונים ומקומות שונים בעולם

:  קהל היעד

, מדענים

, חוקרים

רופאים ויזמים  

בעלי תואר  

שני ומעלה  

השוהים  

ל"בחו



פעילות במרכזים בצפון אמריקה

מקצועיים לחיזוק הקשר בין חברי סמינרים •
.  המדעיתהקהילה 

מפגשים עם בכירים מהאקדמיה •
.ומהתעשייה בישראל

ירידי תעסוקה ויזמות ומפגשים בנושאי  •
עידוד חזרה לישראל

הזהות  לחזוק תרבותיים -מפגשים חברתיים•
ובני אברודהישראלית של חברי ביו 

משפחותיהם

מרכזים בצפון אמריקה בהם  17מפעילה ביואברוד
:עניפהמתקיימת פעילות 



פעילות גלובלית מקוונת
אתר אינטרנט המחבר בין החברים ומאפשר חיפוש קולגות ומשרות



פעילות גלובלית מקוונת
שלנוהיוטיובבנושאים מגוונים המוקלטים ומועלים לערוץ ( ובינרים)סמינרים מקוונים 



פעילות גלובלית מקוונת
פעילות ברשתות חברתיות וניוזלטר חודשי



תכניות סיוע
מלגות לסבסוד כרטיס טיסה  1.

למדענים המבקשים להתראיין 
לעבודה בישראל

ירידי תעסוקה ויזמות2.

ייעוץ תעסוקתי פרטני–בקרוב 3.



תכניות העצמה לקריירה במחקר

פרויקט נשים  1.
במדע להעצמת 
חוקרות צעירות

פרס למדען 2.
צעיר מבטיח  

ל"השוהה בחו





השותפים שלנו



יוצאים ללימודים מתקדמים או  
?ל"עבודה במחקר בחו

! הצטרפו אלינו עוד היום 

צרו קשר עם מנהלי המרכז המיועד  
שלכם עוד לפני צאתכם מישראל  

וקבלו מענה לכל שאלותיכם לקראת  
המעבר

www.bioabroad.org.il


