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 השכלה

  ,מ.א בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מגמת סוציולוגיה ארגונית ויישומית, מסלול מחקרי 

 .2000אוניברסיטת חיפה 

  1988וסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה  ב.א. בכלכלה. 

 

 תפקידים עיקריים

 אחראי לניהולה השוטף ופיתוחה הכללי והפיזי  – אוניברסיטת חיפה ,ומנכ"לסגן נשיא      2002

 ₪. מיליארד  1.2 כמסתכם ב 2017/18. סך תקציבי האוניברסיטה לשנת של האוניברסיטה       

האקדמי, מנהל הוצאת הספרים,  מנהל הערוץמנהל רשות המחקר,  מזכיר אקדמי, 1991-2000

 אוניברסיטת חיפה

 מנהל היחידה ללימודי חוץ, אוניברסיטת חיפה 1991-1991

 

 

 רקע כללי על אוניברסיטת חיפה

 18,000אוניברסיטאות המחקר בישראל. באוניברסיטת חיפה לומדים  7אוניברסיטת חיפה היא אחת מ 

מכוני מחקר  69ר. לצד יחידות אלה פועלות עוד בתי ספ 8חוגים ו  12הכוללות  ,פקולטות 7סטודנטים לתואר ב 

באוניברסיטה תלמידים לא לתואר בלימודי חוץ והמשך.  2,100בנוסף, לומדים באוניברסיטה כ ומרכזי מחקר. 

 סטודנטים ועובדים. 26,000. קהילת האוניברסיטה מונה בסה"כ כ חברי סגל אקדמי ומנהלי 1,100כ 

בחומש הקרוב  במכון לחקר ימים ואגמים, קיבוץ שדות ים ועוד. לאוניברסיטה שלוחות בקמפוס הנמל,

מחקרית והפיזית. התפתחות זו תכלול הקמת בניינים -אוניברסיטת חיפה תאיץ את התפתחותה האקדמית

מיטות למעונות הסטודנטים בקמפוס, הקמת הרכבל  100חדשים באוניברסיטה ובקמפוס הנמל, תוספת של 

 בחיפה. ראודה בכרמיאל ומכללת ויצוומיזוגים עם מכללת אורט ב

 

 האוניברסיטה ומנכ"ל בתפקיד הנוכחי כסגן נשיא נושאים מרכזיים

 .פיתוח תשתיות לתחומי ידע חדשים בפקולטה למדעי הטבע ובית הספר למדעי הים 

  הכנת תכנית אב חדשה  שעיקרם:₪ בהיקפים של עשרות מיליוני תכנון והקמה של פרויקטים לבנייה

בניין המשכן טה, בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, תוספת קומות לבנייני רבין, לאוניברסי

לאמנויות, בניין בית הסטודנט, בניין הספרייה, בניין קמפוס הנמל, גדר היקפית לאוניברסיטה, שדרוג 

 מרכז אנרגיה, מעבדות למדעים ועוד.

  הטמעת מערכתERP  של חברתSAP באוניברסיטת חיפה 
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  הסגל האקדמי הבכיר,  ניחתימה על הסכמי עבודה קיבוציים עם ארגועל יחסי העבודה ואחריות

 האקדמי הזוטר והמנהלי

  ויצירת אזורי חיץ למניעת התפשטות אש. חרוםהאוניברסיטה למצבי היערכות 

  לתקן איכות בשירות ע"י מכון התקנים הסמכת האוניברסיטהISO 2000  ,בטיחות וגהות  תקןISO 

הסמכת האוניברסיטה ע"י המשרד לאיכות הסביבה ל"קמפוס ואיכות סביבה  12001, תקן   18001

 ירוק" 

 אבטחת מידע, הטמעת מערכת שעיקרם:  ומערכות מידע פרויקטים של מחשובGM  לניהול מחקרים

לסגל  ואתרי אינטרנט הקמת פורטלים ארגונייםלשיווק האוניברסיטה,  CRMוחוקרים, מערכת 

, Office 2007התאוששות מאסון, , IPTמרכזיית  ,בקמפוס רשת אלחוטיתמת הקולסטודנטים, 

  עוד.ומערכת קורסים מתוקשבים, 

 בעשרות מיליוני  הגדלת החיסכון וההתייעלות בארגוןשינויים ארגוניים ברמות שונות ל₪ 

  קשר עם משרדי ממשלה, ועדות הכנסת, עיריית חיפה, עיריית נשר, רשות הטבע והגנים, רשות

 ועוד קרקעי ישראלמ

 

 השתתפות בוועדות ובמוסדות האוניברסיטה

 הנהלת הועדה לפיתוח פיסי וועדת השקעות, ועדת כספים, ל, מנהחברות בחבר הנאמנים, הוועד ה

 האוניברסיטה

 דירקטור בבית הספר לתיירות בע"מ 

 הוק לטיפול בנושאים מיוחדים-ועדות הד 

 

 חברות ותפקידים מחוץ לאוניברסיטה

 :2004מ 

  האוניברסיטאות בישראלהמנכ"לים של פורום חבר 

 חבר האספה הכללית של המרכז הארצי לבחינות פסיכומטריות 

 חבר הועד המנהל של מחב"א )מרכז חישובים בין אוניברסיטאיים(, חבר ועדת כספים 

 חבר בחבר הנאמנים של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה 

 וחבר ועדת כספים, יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר  ע"מכרמל ב-דירקטור מטעם הציבור בתאגיד המים מי

 ועדת כ"א.

 חבר האסיפה הכללית של מכון התקנים הישראלי 

 חבר האסיפה הכללית של קרן ידע לעובדי המח"ר 

 האגודה הישראלית לסוציולוגיה 

 AAUA-American Association of University Administrators 

 SAP – HEAAC – Higher Education & Research Advisory Council 

 GU8 – Global U8 Consortium 
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 ERMA-European Association of Research Managers and Administrators 

 

 

 

 מלגות ופרסי הצטיינות

  ,פרס הנשיא למנהל המצטיין על תרומה ייחודית לניהול המשאבים האקדמיים 

 .2001אוניברסיטת חיפה 

 1998ימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה מענק הצעת תזה מ.א, הרשות לל. 

   1998מלגת הצטיינות מ.א, הרשות ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה. 

 

 שרות צבאי

 , דרגה רס"ן8200יחידת  1977-1982


