הזמנה להירשם למאגר מידע על אודות
חוקרים בהכשרה להוראה ולחינוך
מטרתו של מאגר החוקרים היא לשמש בסיס ליצירת שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים
מקרב סגל המכללות להכשרת עובדי הוראה ובינם לבין אנשי אקדמיה אחרים ,המעוניינים
במחקר בתחומי חינוך והכשרה להוראה.
המאגר מרכז דיוקנאות מחקריים של חוקרים במכללות להכשרת מורים בישראל :תחומי
העניין שלהם ,נושאי מחקריהם ,ופרסומים שהגיעו למרכז המידע במכון מופ"ת .המאגר
פועל בשני ממשקים מקבילים :מקומי ,בשפה העברית ,ובין-לאומי ,בשפה האנגלית.
רשות המחקר במכון מופ"ת שמחה להודיע כי מאגר המידע על אודות חוקרים בהכשרה
להוראה וחינוך מחדש את פניו .מעתה ,די במילוי טופס הרשמה קצר כדי להיכלל בו .בטופס
יהיה עליכם למלא מידע על תחומי ההתעניינות שלכם ,ההשתייכות המוסדית ודרכים ליצירת
קשר .נוסף על כך – תוכלו לשלוח את תמונתכם וקובץ עם רשימת פרסומים ,והם יתווספו
לדף הדיוקן.
מיתרונותיה של המערכת החדשה:
חוקרים שהיו פעילים במכון מופ"ת בשנים האחרונות נכללים אוטומטית במאגר ,והפעילויות
שבהן הם השתתפו (כגון :הגשת דוחות מחקר ,השתתפות בפורומים או הוצאה לאור של
ספר) מופיעות בו .כל לחיצה על שם של חוקר או מחקר בכל מקום באתר מופ"ת תעלה את
הקישור לדף הדיוקן האישי שלו.
המערכת מאפשרת לכם לשתף את חבריכם לרשתות החברתיות במידע שבדף הדיוקן.
אין צורך בהקלדה ממושכת של רשימת הפרסומים שלכם :בכל שנה נציע לכם לעדכן את
קובץ רשימת הפרסומים שלכם ונקבל ונציג קבצים מעודכנים בכל עת.
המערכת מאפשרת לכם להוסיף כל מידע על אודותיכם שנראה בעיניכם חשוב ורלוונטי.

המאגר כולל חוקרים שהיו פעילים במכון מופ"ת בשנים האחרונות,
וחוקרים שנרשמו מיוזמתם למאגר החוקרים במתכונתו הישנה.
אנא היכנסו למאגר ובדקו אם דיוקנכם מופיע בו .אם כן – הנכם מוזמנים לעדכן את
המידע על אודותיכם ,ואם לא – הנכם מוזמנים להצטרף!
כתובת מאגר החוקרים:
http://researchers.macam.ac.il/
כדי להצטרף או לעדכן מידע קיים יש להיכנס לאתר של מאגר החוקרים ולמלא את טופס
ההרשמה (יש למלא טופס נפרד בעברית ובאנגלית) .הטופס מאפשר לחוקרים גם להסיר את
דיוקנם מהמערכת.
חוקרים שמעוניינים שתמונתם ו/או רשימת הפרסומים שלהם יופיעו במאגר מתבקשים
לשלוח אותם לכתובתresearchers@macam.ac.il :

בברכה,
רשות המחקר ,מכון מופ"ת

