 2דוגמאות להודעות לתקשורת )קומוניקטים(:

המכללה האקדמית של ] [XXXXתקיים מפגש בנושא:
"אמהות ועבודה ,האומנם דילמה בלתי פתירה?"
עם ד"ר ] [YYYYמביה"ס למדעי ההתנהגות במכללה
ועם הגב' ] [ZZZZמהעמותה להעצמה כלכלית לנשים
***
המפגש יתקיים ביום ששי בבוקר ,ה,10/11/09 -
בקמפוס המכללה האקדמית של ] [XXXXברח' ] [--------
המכללה האקדמית של ] [XXXXתקיי

מפגש בנושא "אמהות ועבודה ,האומנם דילמה בלתי

פתירה?" המפגש יתקיי ביו ששי ,ה  ,10/12בי השעות  ,12:00 9:45בקמפוס המכללה ב ][.
המפגש מתקיי במסגרת "קול לכול " סדרת מפגשי חודשיי בשישי בבוקר ע נשי בחברה הישראלית,
ביוזמת הסגל האקדמי של המכללה .המרצות ה ד"ר ] ,[YYYYסוציולוגית מביה"ס למדעי ההתנהגות
וגב' ] [ZZZZמעמותה להעצמה כלכלית לנשים .המפגש פתוח לקהל הרחב ללא תשלו .
ד"ר ] [YYYYתרצה על אמהות ,עבודה ומדינת הרווחה .בהרצאה תוצגנה גישות שונות כלפי השתתפות של
נשי בכלל ואמהות בפרט בשוק העבודה .אל מול תפיסות המתייחסות למשפחה ולשוק העבודה כ"תחומי
נפרדי " ,יועמדו גישות המתמקדות בשילוב בי עבודת משפחה ועבודת השוק בחייה של נשי  .בתו( כ( ,תבח
השאלה באיזו מידה הסדרי רווחה ממוסדי מאפשרי או לחילופי מגבילי שילוב זה .גב' ] [YYYYתציג את
הפרויקט 'עסק משל(' כאחת האפשרויות לעצמאות כלכלית .כמו כ ידונו הדרכי השונות שבה ארגוני הנשי
בישראל מנסי לעזור בשילוב שבי אמהות לעבודה.
למידע נוסף] :שם פרטי  +משפחה[] ,שם הארגון/עמותה[ ]מספרי טלפון ודוא"ל[
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ישראל ישראלי ,מנכ"ל ]:[XXXX
זו העת לממש את הדיאלוג של תעשיית מדעי החיים המקומית עם
המדענים הישראלים השוהים בחו"ל לטובת החזרתם ארצה!
ישראל ישראלי ,מנכ"ל ] [XXXXוחבר בהנהלת הפורום הבינלאומי של ] [YYYYקורא לראשי תעשיית מדעי
החיי כמו ג לראשי המוסדות האקדמאי  ,לנצל את המצב הכלכלי בארה"ב ובעול בכלל ע"מ לנסות ולהחזיר מדעני
ואנשי תעשיית ביוטק ישראלי השוהי בחו"ל .את דבריו השמיע ישראלי בכנס של פורו ]  [YYYYהפורו ל ][
שהתקיי בעיר ][ ,ועסק בשוק הביוטק הישראלי וההזדמנויות לשיתופי פעולה .ישראלי טוע שתקופת המיתו הקשה
אשר פוקדת את ארה"ב תביא לכ( שמדעני ואנשי תעשיית ביוטק ישראלי השוהי בחו"ל עלולי להיפלט ממקומות
עבודת  ,וכי מבחינתנו מדובר בהזדמנות לנסות ולהחזיר אות ארצה!
ישראלי סקר בדבריו את מצב התעשייה והאקדמיה וטע שבארה"ב בלבד שוהי כיו כ  2000מדעני ומנהלי ישראלי
המועסקי במיטב המעבדות ובחברות בתחומי מדעי החיי והביוטק .רוב הגדול יצאו לחו"ל לצור( השתלמות אקדמית
באוניברסיטאות המובילות בעול  ,מתו( מטרה לחזור לישראל בסיומה או לאחר תקופה מוגבלת של צבירת ניסיו אקדמי
או תעשייתי .כדי שיחזרו ארצה יש להציע לה כמוב תנאי עליה נוחי כמו ג להציע לה תעסוקה ראויה שהולמת את
כישוריה  .המשמעות של אלו כרוכה בהפשרת תקני ותנאי במוסדות האקדמאיי הראויי  ,כמו ג סביבת מחקר
ורמה אקדמית גבוהה" .אי לי ספק" מדגיש ישראלי ,שג אצלנו המצב אינו פשוט ,והמיתו בודאי שאינו עובר "מעל
לראשנו" ,יחד ע זאת ,חברות חזקות המתכננות מהלכי ארוכי טווח ישכילו לעשות א יאפשרו לרעיו זה להתממש!
מדובר בהשקעה לטווח רחוק ,ואי לי ספק שבעת היציאה מהמיתו החברות ייהנו בדיעבד מקבלת החלטה כזו.
ישראלי הציג בפני הנוכחי מידע ופרטי אודות תעשיית מדעי החיי הישראלית שלדבריו התקדמה רבות בשני
האחרונות ,הגיעה לשלב בו התפתחות נוספת מותנית בגיוס כח אד מחקרי וניהולי מוביל ברמה עולמית .המדעני
הישראלי השוהי בחו"ל יוכלו להביא אית ארצה את היכולות והניסיו הדרושי לחיזוק מעמדה של
התעשייה הישראלית בעול  ,הדגיש ישראלי .לדבריו ,כחלק ממסלול הכשרה האקדמיה הישראלית מייצאת את מיטב
חוקריה למעבדות מובילות בעול בתחו מדעי החיי  ,להשתלמות בפוסטדוקטורט .התפתחות האקדמיה הישראלית
בתחומי מדעי החיי מבוססת על קליטת של מדעני אלו ,אומר ישראלי .הגדלת מספר התקני למדעני חוזרי
תאפשר מצוינות אקדמית ישראלית ותתמו( בפיתוח תעשיית הביוטק .בסיו דבריו הזמי ישראלי את המדעני
הצעירי לכנס ]  [ שיתקיי בחודש יוני בתל – אביב ,הבטיח לבאי הזדמנויות מצוינות לפגוש את כל ראשי
התעשייה והאקדמיה בישראל.
על ] [XXXX
] [XXXXנוסד בארצות הברית בשנת  והוא ש לו למטרה להיות ] [ .הארגו עוסק ב ][ וממוק ב ]
[ .היק ,הפעילות השנתית שלו מוערכת ב ][ ושותפי לו ] [.

למידע נוסף] :שם פרטי  +משפחה[] ,שם הארגון/עמותה[ ]מספרי טלפון ודוא"ל[

דוגמא זו הוכנה על ידי ד"ר מיכל רו מומחית בתחו שיווק ,יח"צ ופרסו עבור שיתופי
מומל להעביר ,להפי ,ולהציג את החומרי לכל דורש/ת

