משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר
בבית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר
בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר פונה למועמדות/ים למשרה תקנית בתחום
החינוך החל מאוקטובר  2022שעשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת ניסיון.
מוזמנים/ות להגיש מועמדות חוקרות/ים מצטיינות/ים אשר תחום מחקריהן/ם הוא בינתחומי
המתמקדים במחקר בהיבטים מגוונים של החינוך ובעיקר מנהל ,ניהול ומנהיגות חינוכית,
הוראה והכשרת מורים .מצופה מן המועמדות/ים להיות בעלי/ות  Ph.D.במנהל ומנהיגות
בחינוך או בתחומים רלוונטיים אחרים הנמצאים לקראת סיום בתר דוקטורט או אחריו .על
המועמדות/ים לשלוט בתחומי התיאוריה והמתודולוגיה הרלוונטיים למחקר עדכני בתחומים
הרלוונטיים בקנה מידה בינלאומי .כמו כן על המועמד/ת לגלות נכונות לעסוק וללמד סוגיות
בעלות משמעות תיאורתית-אוניברסלית במטרה ליצור שיח ושיתופי פעולה מחקריים עם
תחומי דעת מגוונים בבית הספר לחינוך ,בפקולטה למדעי הרוח ,באוניברסיטה ובמוסדות
להשכלה גבוהה אחרים בארץ ובעולם.
המועמד/ת שיתקבל/תתקבל צפוי/ה לערוך מחקר בנושאים הנוגעים לניהול ומנהיגות חינוכית
ו/או להוראה והכשרת מורים ,בעל יכולת ונכונות לגייס כספי מחקר ,ללמד קורסים )בעיקר
בעברית( בתכניות התואר שני והכשרת מורים ,לייעץ לסטודנטים לתארים מתקדמים ,ולשרת
בוועדות של בית הספר .הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים
באוניברסיטה ,בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם .הדרגה
האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.
נדרש:
 .1מכתב פנייה הכולל תיאור קצר של המועמד/ת ומסלול חיים אקדמי )עד שני עמודים(.
 .2קורות חיים כולל רשימת פרסומים בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטת תל אביב
)קישור.(https://acad-sec.tau.ac.il/segelsite/tadrich :
 .3תיאור תמציתי של תכנית מחקר עתידית )בהיקף של עמוד(.
 .4תיאור )סילבוס מקוצר( של שלושה קורסים.
את מכתב הפנייה יש לשלוח לפרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א ,ראשת בית הספר לחינוך
ע"ש ג'ואן וחיים קוסטנטינר באמצעות הגב' כלנית פתאל ,לדוא"ל calanit@tauex.tau.ac.il
המועד האחרון להגשת המועמדות הוא יום חמישי ה 30 -דצמבר 2021
מועמדים/ות שיעברו לשלב השני יתבקשו לדאוג לכך ששלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות
בעלי מעמד אקדמי בכיר יישלחו ישירות על-ידי הממליצים/ות לכתובת הנ"ל.
אנו מעוניינים להגדיל את המגוון ,בהגדרתו הרחבה ,בפקולטה למדעי הרוח ,ולקלוט חברות
וחברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת.
המשרה פתוחה לכל המועמדים והמועמדות שעומדים בתנאים המצוינים לעיל .המשרה
תאויש בהתאם על פי כישורי המועמד/ת המתאים/ה ועל פי צרכי בית-הספר .בית הספר
לחינוך ,הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעת מועמדות כלשהי.

Senior Academic Position at the Haim & Joan Costantiner School of Education
at Tel Aviv University

Senior Academic Position at the Haim & Joan Costantiner School of Education
at Tel Aviv University
The Haim & Joan Costantiner school of education at Tel-Aviv University invites
applications for a tenure-track position in the area of education, effective October
2022.
The position is open to multidisciplinary candidates who focus on research from
various education perspectives, primarily educational administration, management,
leadership, teaching, and teacher education. Candidates who focus on researching
these areas are invited to apply.
Candidates must hold a Ph.D., have completed a postdoctoral program, or be nearing
completion and knowledgeable in relevant theoretical scholarship and worldwide
scholarly trends. Furthermore, the candidate is expected to engage with themes of
universal significance and establish an interdisciplinary dialog with scholars in the
School of Education, the Faculty of Humanities, the University, and other local and
international higher education institutes.

The successful candidate will be expected to research issues pertaining to either
education management and leadership and/or teacher education, has the ability and
readiness to recruit research funds, to teach courses (mainly in Hebrew) in the
master’s and the teacher education programs, to advise graduate students, and serve in
the school committees.
Salary and employment conditions will conform to Tel Aviv University regulations.
The appointment procedure will be carried out according to the rules and regulations
of Tel Aviv University and are subject to the approval of the University’s authorities.
The position will become effective starting from October 2022, and the academic rank
will be determined towards the beginning of employment.
To apply: Suitable candidates are invited to send their applications, including:
1. Cover letter referring to their academic trajectory (max two
pages).
2. An updated CV, which is written according to Tel Aviv University directions
including a list of publications (link: https://acad-sec.tau.ac.il/segelsite/tadrich)
3. A short description of their future research project (up to one page).
4. Three potential course syllabi.
To Prof. Fadia Nasser-Abu Alhija, Head, the Haim & Joan Constantiner School of
Education, Tel Aviv University, via Calanit Patel by email: calanit@tauex.tau.ac.il.
The deadline for submission is December 30, 2021
Candidates who proceed to the second stage of evaluation will be asked to have three
reference letters sent directly from senior scholars to the above address.

The Faculty of Humanities at Tel Aviv University is interested in increasing diversity,
broadly defined, and recruiting new faculty members representing a diverse,
multicultural society.
The position is open to all candidates. The appointment will be based on the
candidate’s qualifications and the needs of the school of education. The School of
Education, the Faculty of Humanities, and Tel Aviv University are not obligated to
appoint any candidates who apply for this position.

