
תיאור תפקיד המנכ"ל/ית
הליך איתור מועמדים/ות לתפקיד מנכ"ל/ית המכללה

המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(

עמוד 1

כפיפות
המנכ"ל/ית כפוף לנשיאת המכללה.

תחומי אחריות 
המנכ"ל/ית אחראי/ת על כלל הפעילות המינהלית של המכללה:

  אחריות כוללת על כל יחידות המינהל כולל תכנון ותקצוב העבודה שלהן ומעקב אחר ביצועה. במסגרת זו לדאוג לפעילות היחידות המינהליות: משאבי אנוש, כספים, לוגיסטיקה, 
תחזוקה, מערכות מידע, ספריות ושיווק וכל יחידה מינהלית אחרת במכללה.

  אחריות שוטפת על התקציב, עדכון ויידוע נשיאת המכללה ושותפות בהחלטות הנוגעות להשקעות, תזרים מזומנים, הקצאת משאבים לתקציב היחידות האקדמיות וכד'.
  אחריות על תפעול הקמפוס ופיתוחו: בינוי, שיפוצים, התאמות לצרכים, חזות הקמפוס וכל הפעילויות הקשורות להפעלה השוטפת )נקיון, גינון, וכד'(.

  אחריות לפיתוח ולקידום שירותים לסגל האקדמי והמינהלי ולסטודנטים.ות.
  אחריות ליזמות ולפיתוח כלכלי ועסקי של המכללה.

  ייצוג המכללה כלפי חוץ בפורומים כגון: ישיבות/כנסים של משרד החינוך, פורום מנכ"לים של המכללות הכלליות, מל"ג-ות"ת, כנסת, גורמים בחו"ל וכד'.

תחומי שותפות של המנכ"ל/ית
  קביעת מטרות המכללה וגיבוש האסטרטגיה שלה

  יישום ומימוש האסטרטגיה המוסדית בראייה מערכתית
  החלטות מדיניות

  תהליכי קבלת החלטות אקדמיות בעלות השלכות ארגוניות ותקציביות
  תכנון עבודה שנתי ורב-שנתי של המכללה

חברות בפורומים/ועדות
חבר נאמנים  

ועד מנהל  
מועצה אקדמית  

ועדת מכרזים  
ועדת כספים  

ועדת השקעות  
ועדות אד-הוק או קבועות כפי שייקבע מעת לעת  

ציפיות מהמועמד/ת
מחויבות וחזון לעולם החינוך   

יזמות, יצירתיות ומקוריות בניהול   
עבודת צוות עם הכפופים/ות לו/ה ועם צוות הניהול האקדמי  

יחסי אנוש מצוינים  
מנהיגות   

יושרה ואמינות  
למידה עצמית מתמשכת ודרישה לשיפור מתמיד  

מחויבות גבוהה לארגון גם כאשר הדבר מחייב שעות עבודה ארוכות ולא תמיד שגרתיות  



עמוד 2

כישורים 
השכלה וניסיון – תנאי סף

על המועמד/ת לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

  השכלה: בעל/ת תואר אקדמי מוכר בישראל באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, מדעי החברה, או תואר אקדמי אחר רלוונטי, 
על פי שיקול דעת המכללה, לפעילות מנכ"ל/ית במכללה.

  ניסיון מקצועי: בעל/ת ניסיון מוכח ומצטבר של חמש שנים לפחות באחד מאלה:
א.  שימש/ה בתפקיד ניהול בכיר בתאגיד בעל היקף עסקים שנתי של לפחות 180 מיליון ₪ המעסיק לפחות 50 עובדים/ות. ]ראו מה שכתבתי במסמך של המודעה[

ב.  שימש/ה בתפקיד ניהול בכיר או בכהונה ציבורית בכירה בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים או ניהוליים.
ג.  שימש/ה כמנכ"ל/ית או סמנכ"ל/ית של מוסד אקדמי )לרבות אוניברסיטאות ומכללות( או מוסד חינוכי גדול אחר.

כאשר:  

"תפקיד ניהול בכיר" הוא ניהול עסקי שנעשה במסגרת חברה או במסגרת ארגון ציבורי וכאשר:   
  הכפופים למועמד/ת הם מנהלים/ות של עובדים/ות נוספים/ות בעצמם/ן, או של ספקים חיצוניים בהיקף משמעותי;  

המועמד/ת כיהן כמנכ"ל/ית או היה כפוף/ה ישיר/ה למנכ"ל/ית הארגון    
התפקיד מביא להכרת הפונקציות הניהוליות השונות של הארגון כמו משאבי אנוש, כספים, תפעול ולוגיסטיקה, שיווק ומכירות.    

ידע בנושאים ניהוליים

למועמד/ת:  
ידע והבנה בנושאי תקצוב וכספים    

ידע בתכנון והוצאת התכנון מהכח אל הפועל    
ניסיון בפיתוח עסקי וכלכלי    

יתרון יינתן לבעלי/ת ניסיון ניהולי בכיר בתחומים הבאים

ניסיון ניהולי בעולם החינוך  
בהובלה והטמעה של מהלכים אסטרטגיים ושינויים ארגוניים  

היכרות טובה עם החברה הישראלית על כל מגזריה  
תחום בניה, תפעול ותשתיות  

בניהול משאבי אנוש בהיקף גדול  
בעבודה עם ארגוני/ועדי עובדים  

ניסיון בעבודה עם המגזר הציבורי, הממשלתי והמוניציפאלי )יתרון לניסיון עם המועצה להשכלה גבוהה/הוועדה לתכנון ולתקצוב(.  
ידע וניסיון בניהול מלכ"ר ובכלל זה ניהול כספי של מלכ"ר, יכולת הכנת תקציבים, ניהול ומעקב אחרי ביצועם  

הכרת תחום ההשכלה הגבוהה בישראל  

כמו כן, יינתן יתרון למועמד/ת: 
שהינו בעל/ת חזון חינוכי  

המקיים/ת תקשורת פנים ארגונית טובה במסגרתה מתפתחים ומטופחים:  
יחסי עבודה מצוינים עם עובדי/ות המינהל  והסגל האקדמי במכללה    

קשרים ויחסי עבודה גם בתנאים של חוסר וודאות ונוכח קשיים    
בעל/ת יכולת האצלת סמכויות תוך בקרה ושליטה  

בעל/ת יכולת לקיים יחסי עבודה טובים עם גורמי חוץ  

התרשמות

התרשמות כללית מן המועמד/ת לרבות אישיותו/ה, נסיונו/ה ובהתאם להמלצות שהתקבלו. 



עמוד 3

תהליך הבחירה

  מועמדים/ות הרואים/ות את עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד יגישו מועמדותם/ן בצירוף טופס מלא של הגשת מועמדות ושאלון למועמד/ת, אליו יצורפו קורות החיים של המועמד, 
.www.beitberl.ac.il :מכתבי המלצה וכן מסמך המפרט את החזון החינוכי-ערכי של המועמד. את הטופס ניתן להוריד באתר המכללה, בכתובת

,Yuval.Sh@Tadmor-Levy.com :נא להגיש את כל מסמכי הגשת המועמדות, כמפורט לעיל, לכתובת הדוא"ל הבאה   
בציון שם המשרה, לא יאוחר מיום 25.8.2021.

  לטופס יצורפו קורות חיים של המועמד/ת הכוללים אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים.
  מועמדים/ות שיתבקשו לעשות כן יצטרכו בהמשך התהליך, להציג תעודות השכלה מקוריות ודרכי קשר עם ממליצים/ות.

  תהליך הבחירה יכלול שלבי מיון שונים לרבות ראיונות אישיים, ראיונות עם ממליצים/ות ובמידת הצורך מבדקי התאמה לתפקיד. המכללה תהא רשאית להגביל את מספר המועמדים 
שיוזמנו לראיון, בהתבסס, בין היתר, על כמות הפונים.

  בכל שלב משלבי התהליך תהיה המכללה רשאית לפסול מועמדות של מועמד/ת שיתגלו לגביו/ה עובדות או מידע אשר גורם למכללה להעריך כי אינו/אינה מתאים לתפקיד בגינן.
  המכללה תהא רשאית להחליט על ביטול התהליך בכל שלב שהוא, אם לדעתה לא נמצא מועמד/ת מתאים/ה.


