SENIOR ACADEMIC POSITION IN THE DEPA RTMENT OF
SCHOOL COUNSELING AN D SPECIAL EDUCATION
The Department of School Counseling and Special Education at Tel Aviv
University, Israel, invites applications for a tenure-track faculty position in the area
of school counseling, effective from October 2020
Candidates should have expertise in one or more of the following areas:
 School counseling in various areas such as: social-emotional
development, educational intervention, organizational and sociological
aspects of educational organizations, educational treatment and consulting
 Early childhood counseling
 School counseling for individuals with disabilities
Preference is given to applicants with expertise in multiple disciplines.
Responsibilities include maintaining an active and successful program of research
(including research grant procurement), teaching undergraduate and graduate courses,
supervising graduate students, and contributing to cross-disciplinary research and
dialogue in the department and in the School of Education.
The position requires teaching in Hebrew and the ability to conduct independent
research in the relevant fields. Candidates must hold a Ph.D. and post doctorate or
receive a Ph.D. before filling the position.
Salary and conditions will conform to Tel Aviv University regulations. Appointment
procedures will be carried out according to the rules and regulations of Tel-Aviv
University and are subject to the approval of the University authorities.
To apply: Candidates should send their applications, including a CV, samples of
publication or other written work and a short research program for the coming years
to:
Professor Rachel Gali Cinamon, Head of the School of Education, Tel-Aviv
University by email to Calanit Patel: calanit@tauex.tau.ac.il
The deadline of submission is September 15th, 2019
The position is open to all qualified candidates. The appointment will be based on
candidate qualifications and the Department’s needs. The Department, Faculty or Tel
Aviv University are not obligated to appoint any of the candidates who apply for the
position.
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משרה פנויה לחבר סגל בכיר
בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי
החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטת תל אביב ,מודיע על חיפוש
מועמדים מתאימים בתחומים הבאים:





ייעוץ חינוכי  -בתחומים כגון :התפתחות חברתית-רגשית ,תהליכי למידה בהקשרים חינוכיים,
פיתוח ויישום התערבויות חינוכיות ,היבטים ארגוניים וסוציולוגים והתערבויות בהקשר
למערכות חינוכיות ,ייעוץ וטיפול בהקשרים חינוכיים
חינוך ויעוץ בגיל הרך
ייעוץ חינוכי עבור ילדים ,מתבגרים ומבוגרים עם לקויות

מועמד מתאים יידרש )1( :לפתח תכנית מחקר פורה (הכוללת גיוס מענקי מחקר) ( )2ללמד קורסי יסוד
וקורסים מתקדמים; ( )3להנחות עבודות מחקר לתארים מתקדמים; ( )4להשתתף בפעילות החוגית והבית
ספרית ולתרום לה.
המשרה מחייבת הוראה בשפה העברית ויכולת לבצע מחקר עצמאי ולפרסם בכתבי עת שיפוטיים בארץ
ובעולם .ההעסקה במשרה המוצעת תתחיל בחודש אוקטובר .2020
המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.
מועמדים מומחים באחד או יותר מתחומים אלה מוזמנים להגיש את מועמדותם .היכולת לתרום ליותר
מתחום אחד ,לקחת חלק בדיאלוג מחקרי ולשתף פעולה בסביבה רב-תחומית מהווה יתרון.
המשרה פתוחה למועמדים הנמצאים בתהליכי בתר-דוקטורט או לאחריו שיהיו בעלי תואר Ph.D.
בתחומים רלוונטיים או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני תחילת מועד העסקתם.
הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהל המינויים הנהוג באוניברסיטה ,בכפוף לאישור
המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם .הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של
המועמדות והמועמדים.
קורות חיים ,רשימת פרסומים ותכנית מחקר לשנים הקרובות ,יש לשלוח לפרופ' גלי צינמון ,ראשת
ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל -אביב
באמצעות כלנית פתאל ,לדוא"לcalanit@tauex.tau.ac.il :
המועד האחרון להגשת המועמדות הוא  15בספטמבר 2019
המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד ועל פי צורכי החוג .החוג ,הפקולטה או
האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.
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