
 

 לאנשי הקשר שלנו במוסדות להשכלה גבוהה, במכוני המחקר ובארגונים שלום רב,

לוח מודעות אינטראקטיבי של כל אני שמחה לבשר לכם על תכנה חדשה המופעלת אצלנו, הכוללת 
ללוחות . מעתה תוכלו להעלות משרות ולערוך אותן בעצמכם, ואני אעביר אותן גם המשרות בכל המוסדות

האישיים של החוקרים שבמאגר מרכז הקשר לפי התחומים האקדמיים שלהם. בנוסף, מבקשי המשרות 
עצמם יוכלו להוריד מהלוח הכללי ללוחות האישיים שלהם משרות שלא נשלחו אליהם וגם יוכלו להגיש 

מוסד, תחומים מועמדות דרך הלוחות האישיים. הם יוכלו לחפש בלוח לפי חתכים שונים כמו אזור בארץ, 
 אקדמיים ותאריכי פרסום, ויש גם אפשרות לחיפוש לפי טקסט חופשי.

את לוח המודעות האינטראקטיבי יצרנו במענה לבקשות שהופנו אלינו מציבור החוקרים הרשומים במרכז 
המוסדות  בכלהמוצעות  המשרות כללוח מודעות המרכז את הקשר במשך השנים. חשוב להם 

 מכוני ומרכזי המחקר בישראל.להשכלה גבוהה ובכל 
 

 יהיה שווה רק אם הוא יהיה מעודכן! הוא הלוח יצליח רק עם השתתפותכם הפעילה! 

אשמח אם תיכנסו ותעדכנו את המשרות שכבר פרסמתם דרכי. אם הן מולאו, תוכלו לשנות את הסטטוס 
. Outdatedתוכלו לסמן (=ממולא בסיוע מרכז הקשר). אם פג תוקף המשרה,  Filled by CCאו  Filled-ל

 תוכלו גם לשנות את התאריך האחרון להגשה, דרישות ותחומים.

התוכנה החדשה ולוח המודעות כעת בשלב ההרצה, והמשוב שלכם חשוב לנו מאוד. ניסינו להכין תכנה 
לכם! אם אתם נתקלים בבעיות או בקושי, אתם מוזמנים לפנות אליי בדואר  –ידידותית למשתמש 

ואעזור לכם במהירות האפשרית. נשמח לקבל  center@academy.ac.il-contactבכתובת האלקטרוני 
 את הצעותיכם לשיפורים!

שבתוך אתר האקדמיה. תמצאו שם  אתר מרכז הקשרכיוון שזו תכנה חדשה, הכניסה אליה היא דרך 
אל תנסו להקליד קוביה שכתוב בה "כניסת מוסדות". כשתיכנסו תתבקשו למלא שם משתמש וססמה. 

שם המשתמש הוא כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, ואת  אם יש לכם!  את הססמה הישנה שלכם
 הססמה החדשה קבעו בעצמכם. שימו לב שהססמה צריכה להיות באנגלית. 

לניהול המשרות, ושם לחצו על פרסום מודעה חדשה. שימו לב לשדות החובה, שבלעדיהם לא  תגיעו
אתם נקראים אנשי קשר  תוכלו לסיים את מילוי המשרה. רצוי למלא לפחות איש/ת קשר למשרה אחד/ת. 

 כדי שהמשרה תגיע אליי למשלוח סופי. SENDבסיום אל נא תשכחו ללחוץ על  למוסד. 
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 יתוף הפעולה,בתודה מראש על ש
ובברכת חג חנוכה שמח!
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