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ניתוח איכותני של ראיונות עם מנהיגים ומנהיגות באקדמיה  

 בישראל

יולי   עד  מאי  החודשים  נאמן    2021במהלך  מוסד  צוות  שונים   23ראיין  בתפקידים  מנהיגים 

(. מטרת הראיונות הנה תיאור המצב  1טבלה  מהאוניברסיטאות השונות בארץ )רשימת המרואיינים ב

 הקיים באוניברסיטאות בארץ בנושאים שונים כגון: 

 תהליך הבחירה לתפקיד  •

 תהליכי הכשרה והערכה   •

 אתגרים ויתרונות בתפקיד   •

 נקודות לשימור ולשיפור  •

ונות נוהלו בצורה חצי מובנית. המרואיינים ענו לשאלות צוות המחקר וגם הוסיפו תיאורים ותובנות  הראי

 משלהם. 

 השאלונים ששימשו את צוות המחקר בראיונות נבנו במתודולוגיה הבאה: 

מציאת עבודות דומות שנעשו בעולם ובחינת התאמת השאלות שנשאלו במסגרתן לאקדמיה   .1

 בישראל.

ראיונות מקדימים עם שני מנהיגים אקדמיים: פרופ' עירד יבנה )דיקן הפקולטה למדעי  ביצוע   .2

המחשב בטכניון בעבר וראש מוסד שמואל נאמן בהווה, בוגר תכנית "מובילים לאקדמיה"(  

 ופרופ' משה סידי )בעבר משנה בכיר לנשיא בטכניון ומנהל מוסד שמואל נאמן(. 

 ם לאקדמיה" והוספת שאלות לבקשתם. קבלת משוב מהצוות המקצועי מ"מובילי .3

 להלן ניתוח הראיונות: 

 מדוע חברי וחברות סגל לוקחים על עצמם תפקידי ניהול ומנהיגות? 1.1

על מנת לברר מה המוטיבציה שמביאה חבר או חברת סגל לקחת על עצמם תפקידי ניהול ומנהיגות  

מנהיגותי, מה היו השיקולים בעד ונגד להגיש נשאלו המרואיינים מדוע החליטו לקחת על עצמם תפקיד  

 ?1מועמדות/ להיענות לבקשה

 שיקולים נגד מילוי תפקידי מנהיגות אקדמית ניהולית  
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לעולם   לכניסה  וחוקרות  חוקרים  עבור  העיקרית  שהמוטיבציה  לציין  לנכון  ראו  מהמרואיינים  רבים 

 להתקדם לתפקידי מנהיגות:  האקדמי היא המחקר. חוקרים אינן נכנסים לאקדמיה כדי לנהל או

"יש פה קצת חתירה תחת עצמנו כי רוצים שחוקרים יתעניינו ויעסקו רק  

במחקר... באקדמיה הניהול פחות נחשב כי הוא פחות אתגר אינטלקטואלי. 

החשיבה היא ברמות הרבה פחות גבוהות ממה שנדרש כחוקר והחלטות  

דע חסר או לא מבוסס. זו  נלקחות הרבה פעמים באופן אינטואיטיבי ועל סמך מי

פעילות מנוגדת לאינסטינקט של מדען שתמיד מנסה להימנע מהחלטות כאלו. 

מנהל תמיד מחליט על סמך מידע חלקי בניגוד לאינסטינקט של מדענים. במובן  

הזה זה לאו דווקא דבר רע שיש חוקרים שלא רוצים להיות מנהלים. זה לא  

הכרחי". לא לכל החוקרים המעולים "הדבר שלשמו התכנסנו" אלא יותר "רוע 

באוניברסיטאות יש את חוכמת הניהול, את התקשורת, הדרך לדבר עם אנשים 

ולא כולם מתאימים להיות מנהלים, גם אם מדובר בחוקרים מבריקים ומוערכים 

 בתחומם..." )האוניברסיטה העברית(

ולא לנהל,  "הדבר הכי חשוב שצריך לזכור זה שחברי סגל באים לעשות מחקר 

וקשה למצוא פרופסורים שרוצים ויודעים לנהל. בלי הנהגה אקדמית טובה  

יכולים ללכת לאיבוד, לכן הבעיה קשה. כאשר באים למנות את ראשי המחלקות  

רואים שאין הרבה קופצים, תמיד יש בודדים או לפעמים אפילו לתפקיד ראש  

ים, אבל אי אפשר  בית ספר יש מועמד בודד. לפעמים אלה שרוצים לא מתאימ

 להאשים אותם." )אוניברסיטת תל אביב( 

"היה ברור מההתחלה שלכהן בתפקיד ראש מחלקה זה לא צ'ופר. התפקיד לא  

מעניק למכהן בתפקיד יוקרה, הכנסה או מעמד גבוה יותר. זה תפקדי שצריך 

למלא, והוא כרוך בהרבה עבודה ניהולית ומאבק עם הדיקנים וראשות 

 )אוניברסיטת בן גוריון(  האוניברסיטה..."

"מבחינת עולם האקדמיה התפקיד "לא נספר". חבר סגל מקודם רק על פי 

השגי המחקר, תפקידי ניהול לא נחשבים לקידום בכלל, אפילו לא כשורה  

 בקורות חיים." )בר אילן( 
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ת  חברי וחברות סגל צעירים נדרשים להוכיח מובילות מחקרית בתחילת דרכם, שאיננה זהה למנהיגו

 אקדמית ניהולית.

"אצל מדענים חייבת להיות מובילות, כי האוניברסיטאות מחפשות מובילים 

בתחומם, וזה משהו שבודקים אצל מועמדים לסגל צעיר. בודקים האם 

המועמד/ת הצליח/ה להתבלט בתחום בו הוא/היא עוסק/ת... התכונות 

המצומצם של  הבולטות הן מקוריות, עצמאות, יכולת ביצוע וכן הלאה בתחום 

המחקר. לא נבדקת למשל מידת השתלבות במערכת. הציפיות מאנשי סגל  

שיהיו מובילים בתחומם, יגייסו סטודנטים סביבם, יכתבו מאמרים על הרעיונות  

המקוריים שלהם ושל הקבוצה שלהם. חוקרים ניסיוניים, למשל נדרשים להקים  

שים שלא מוכיחים את  מעבדה באופן עצמאי )מקבלים מימון אבל לא סיוע(. אנ

הסוג הזה של מובילות )וזה נדיר(, לרוב לא מקבלים קביעות. המובילות 

שנדרשת היא לטווח ארוך, לאורך כל הקריירה )לא לפרויקטים ספציפיים כמו  

 שזה לפעמים בתעשייה(." )הטכניון(

"בקריטריון לגיוס )חברי סגל חדשים( יש איזשהו ערך לזה שאומרים על מישהו  

"יום אחד הוא יהיה דיקן". אבל הם לא מתכוונים שכרגע יש לו כישורי ניהול  

אלא שיש לו איזושהי כריזמה או יכולת לדבר מול אנשים. אבל זה לא באמת  

 קריטריון משמעותי להחלטה על גיוס ובטח שלא להחלטה על קידום." )הטכניון(

לק בלי כישורים  "יש כאן בעיה כפולה. חלק מהאנשים באים בלי מוטיבציה וח

ניהוליים. הם הוכשרו להיות חוקרים מצוינים, אולי ניהלו מעבדה במקרה הטוב,  

ברוב המקרים הם תיאורטיקנים וללא נסיון ניהולי מינימלי. ופתאום צריכים לבוא  

ולנהל הרבה אנשים, ולא רק זה, אלא גם קולגות שלך וחלק מהם אף בכירים 

וצריך לקבל החלטות לא קלות."  ממך והיו מנחים שלך או קלטו אותך

 )האוניברסיטה העברית(

לעיתים חברי סגל אינם מעוניינים בתפקידי מנהיגות, וממלאים תפקידי מנהיגות בעיקר מתוך תחושת 

"תפקיד לא נחשק" ובמטפורות כמו 'מילואים' -חובה. נעשה שימוש בראיונות במילים כמו "מטלה" ו

 את התחושה כלפי התפקידים הללו.או 'חניך/ת תורנ/ית' על מנת לתאר 
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"יש מובילות באקדמיה שהיא קצת אחרת. יכול להיות איש סגל מצוין שמעולם  

לא מילא אף תפקיד, אנשים שלא רוצים להוביל מעבר להובלה בתחום המחקר.  

רק מיעוט מחברי הסגל מתאימים ורוצים או מוכנים לעסוק בתפקידי ניהול 

 אקדמי." )הטכניון( 

בתעשייה אם אתה טוב אתה מתקדם לניהול   -ה הפוך מהתעשייה"באקדמיה ז

צוות וניהול פרויקט וניהול מוצר, מחלקה, חטיבה וכן הלאה. באקדמיה זה הפוך:  

תפקיד של ניהול דומה למילואים. זה דבר חשוב וגם יש הכרה שמדובר בדבר 

חשוב אבל אף אחד לא רוצה במיוחד להתנדב. זה מייצר סלקציה כך שמי  

לך לתפקידי ניהול באקדמיה אלו אנשים בעלי "מצפון ניהולי". אנשים שהו

שמבינים שזה חשוב, שאין הרבה שרוצים ומוכנים לפנות מזמן המחקר היקר 

 שלהם שאליו הם נאמנים באדיקות כדי למלא תפקיד." )הטכניון(

"מפתיע כמה אנשים באוניברסיטה לא רוצים לנהל. הרי כל חוקר מנהל את  

ו. אולי הם חושבים שמדובר במשהו שבלתי ניתן לניהול, וזו המעבדה של

שגיאה, כי בפועל למנהל יש הרבה כוח לשנות ולהשפיע." )האוניברסיטה  

 העברית(

"זה גם נתפס...כחלק מהמטלות שלו, כלומר חלק מהתפקידים של חבר סגל זה  

נית,  גם, בין היתר, להוביל את המחלקה לזמן מסוים. זה עניין של תרבות ארגו

 התור שלך לעשות את זה..." )האוניברסיטה העברית(

"הבחירה של ראש מחלקה נעשית על ידי פורום הקבועים של המחלקה. לפי  

בד"כ  תקנון האוניברסיטה, כל חברי הסגל עם קביעות במחלקה בוחרים, 

זה לא נחשב תפקיד נחשק. רוב חברי הסגל לא מגיעים לתפקיד כדי   כרוטציה, 

אלא כדי לעסוק במדע ובמחקר. ראש מחלקה חווה חוויות שאולי  להיות מנהלים

היה מעדיף לא לחוות כמו אובדן חברים במחלקה. יש החלטות שראש מחלקה  

ולמריבות  לקונפליקטים צריך להחליט שלא בהכרח מטיבות את כולם וזה גורם

אין סיבה לחבר סגל להיכנס לזה כשהוא עצמאי   שנמשכות אחר כך הרבה זמן. 

ראש מחלקה מתעסק עם בעיות כמו   יד שלו ועוסק במה שהוא מעדיף. בתפק

יש אנשים    לכן עושים רוטציות.  תקציבים שהוא לא היה ער להן קודם. 

ויש אנשים שיותר מרגישים  שאוהבים את האתגר של להיות ראש מחלקה
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מחויבים למערכת ויותר רוצים לתרום לכלל. יש אנשים שלא עושים רק שנתיים  

 שנים סה"כ(." )אוניברסיטת בן גוריון(  4לא שנתיים נוספות )בתפקיד א

" אדם שמבצע את התפקיד שנתיים, משמש מעין "חניך תורן" שאמור להחזיק 

את המערכת שלא תיפול, אף אחד לא מצפה ממנו לדברים גדולים. הרבה חברי  

מסוימים, סגל אכן מתייחסים ככה לתפקיד. כאשר מגיע תורם של חברי סגל 

בגלל שנגמרו אנשים שיכולים לעשות את התפקיד מבחינת הדרגה המתאימה,  

הם מעבירים שנתיים בניסיון לא לנענע את הסירה, בתקווה שלא יהיה שום  

משבר גדול בתקופתם ויוכלו אחרי שנתיים להניח את המפתחות ולחזור  

 למעבדה והסטודנטים שלהם." )הטכניון( 

ל נבחר לקדנציה קצרה וחוזר אחר כך להיות חבר "אין ספק שמודל שבו מנה

סגל מן המניין יש יתרונות אבל גם הרבה חסרונות. כשבן אדם בא לקדנציה  

קצרה ולא תמיד מעניין אותו התפקיד וזו סוג של מטלה שחייבים לעשות, הרבה 

 פעמים זה גם נראה ככה." )האוניברסיטה העברית(

ם ממש שרוצים להפוך ל"יצורים חצי  "יש גם את עניין המוטיבציה. יש מעטי

 מנהליים". רוב האנשים באים לשלוש שנים ונעלמים." )אוניברסיטת בר אילן(

 שיקולים בעד מילוי תפקידי מנהיגות אקדמית ניהולית  

לרוב המוטיבציה נובעת מהרצון לתרום למוסד/ פקולטה, לפתור בעיות, להשפיע על העתיד ולשפר  

 תהליכים

רוצים לשנות, שלפעמים הם רוצים שיהיה אחרת כי הם סבלו  "... יש אנשים ש

קודם או שיש להם אג'נדה אחרת ורוצים לשנות לחלוטין כדי שיתאים יותר למה  

 שהם מאמינים בו." )אוניברסיטת חיפה( 

"זה לא עניין של תגמול כספי, למרות שאולי כן יהיו אנשים שירצו את התפקיד 

שוב על משהו כזה...כנראה שמה שצריך זה  יהיה בו יותר כסף.... קשה לח אם

קצת   סוג אישיות עם רצון לעזור לאחרים. כדי להיות מנהיג באקדמיה צריך

הכוח, כמו להיות הגורם  אלטרואיזם. מצד שני יש גם כאלו שאוהבים את

 המחליט על כל הקליטות בפקולטה." )אוניברסיטת בן גוריון(
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זון, הם חושבים שהם יודעים יותר  "ישנם אנשים שאוהבים להנהיג, יש להם ח

טוב מאחרים והם מנהיגים מטבעם. אולי הם גם רואים עוולות או דברים לשיפור 

 והם רוצים לתקן אותם..." )אוניברסיטת בן גוריון( 

"...עניין של מוטיבציה אישית: לחוקר הבודד לא תמיד יש השפעה גדולה. לרוב 

טברת מהרבה חוקרים. יש המדע מתקדם בצעדים קטנים וההשפעה היא מצ

השפעה דרך הסטודנטים אבל באופן כללי יכול להיות תסכול מזה שההשפעה  

על העולם היא קטנה מידי. תפקיד ניהולי מאפשר יותר השפעה על העולם...  

יש פוטנציאל השפעה גדול על נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי והם בעלי  

ות רבה להשפיע בתוך האקדמיה  אוזן קשובה לאקדמיה. וכמובן שיש אפשר

 עצמה...." )האוניברסיטה העברית( 

"אדם שרוצה להיות דיקן הוא לרוב אדם שרוצה לשנות, שחושב שהמערכת לא  

 עובדת בצורה יעילה וחושב שאפשר לשנות את זה." )האוניברסיטה הפתוחה( 

שצריך לאהוב "להצליח כדיקן זה פחות עניין של הכישורים הניהוליים ויותר זה 

את הפקולטה. איך יודעים שאוהבים את הפקולטה? כשמאוד משמחת  

כי אוהבים   -ההצלחה של כל אחד מהמדענים. זה מגדיר למה רוצים להיות דיקן

וגאים בפקולטה ורוצים לתרום להצלחות של המדענים. זו השפעה שיש לדיקן... 

 )מכון ויצמן( ..."אפשר לעשות דברים טובים ולהפוך את הפקולטה ליותר טובה

"הגעתי לאוניברסיטה במטרה לחקור, אבל האחריות שלנו היא גם למלא  

תפקידים ניהוליים. ברגע שנתבקשתי למלא תפקיד ולתרום לבית הספר,  

נעניתי. כמובן חשבתי שיש לי מה לתרום ותכונות מתאימות לכך." 

 )האוניברסיטה העברית(

סיף כמה שעות של אדמיניסטרציה.  "תפקיד ראש תכנית זה סוג של סבב. זה מו 

בודדים אלה שרוצים להיות אחר כך ראש מחלקה.  זה המון עבודה. אני  

הסכמתי כי חשבתי שיש הרבה דברים שיש לעשות במחלקה, זה היה חשוב לי,  

 חשבתי שאולי אוכל לעשות את זה בצורה טובה ולכן הסכמתי." )בר אילן(

"מדעי הרוח זה ענף שנמצא במצוקה, לא רק בארץ ואני חושב שכל אחד מאנשי  

מדעי הרוח צריך לעשות הכול כדי לקדם את הנושא הזה. לכן כשפנו אלי וביקשו 
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לקחת תחת אחריותי את תחום מדעי הרוח, הסכמתי ואז חשבתי על איך לישון  

תי שזו  ראי –שעה אחת פחות ביום... הרגשתי חובה להתגייס למשימה 

 הזדמנות נדירה להשפיע." )אוניברסיטת אריאל(

"הייתי לפני הפרישה, אך בחרתי לקחת את התפקיד בגלל האתגר וגם בגלל 

 הרצון לשנות כמה דברים שהתקבעו." )מכון ויצמן( 

"חלק מהאנשים רוצים להשלים איזשהו תהליך. שנה ראשונה לומדים את   

ר לעשות, בשנה שלישית  התפקיד, בשנה שנייה אפשר לחשוב מה אפש

מתחילים לעשות וכך. אנשים שרוצים להמשיך רוצים להשלים תהליך. יש 

 אנשים שמוקסמים מניהול, מהכוח לשנות, להזיז דברים." )בר אילן(

 לעיתים המוטיבציה נובעת מתחושה של כוח וכבוד

"יש מספר מוטיבציות: יש אנשים שצריכים את הכוח והשליטה..."  

 יפה( )אוניברסיטת ח

של כבוד שזה לאו דווקא לא טוב, זו יכולה להיות   בטייטל "חלק מעוניינים לשאת

 " )אריאל(.מצוין להיות מוטיבציה

הכוח "...מצד שני יש גם כאלו שאוהבים את כמו להיות הגורם המחליט על כל   ,

  הקליטות בפקולטה." )בן גוריון(

 וגיוון הקריירהמוטיבציה נוספת היא הרצון בקידום אישי 

"המוטיבציה היא לעזור לחוקרים אחרים, לאוניברסיטה וגם קידום אישי. למשל  

להיות חלק מפורומים כמו פורום סגני נשיא למחקר. ככה אפשר ללמוד על  

בעיות והסתכלויות רוחביות של בעלי תפקיד מקבילים באוניברסיטאות שונות 

 במערכות גדולות." )האוניברסיטה הפתוחה( 

יות דיקן זה משהו אחר. בתפקיד הזה, הצד היותר דומיננטי, הוא לראות כבר "לה

את השלב הבא בקריירה, כי סביר להניח שלא תהיה רקטור אם לא כיהנת  
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כדיקן. כלומר, זה תפקיד שיכול לשנות את כל מסלול החיים שלך. למרות 

שישנם דיקנים שסיימו את התפקיד וחזרו למחקר פעיל. מידת ההכרה של  

מאשר בתפקיד ראש מחלקה, מכיוון  5הבעיות והמורכבויות מוכפלת פי 

שהדיקן רואה את המורכבויות ברמה הכלל מוסדית ואפילו הכלל ארצית. זה  

פותח עולם חדש ומעניין וזאת אחת הסיבות לכהן בתפקיד. לפעמים הדיקן יכול  

 בן גוריון(  להשפיע או לדאוג שדברים מסוימים יקרו או לא יקרו."  )אוניברסיטת

"אנשים מגיעים לסף מסוים בגילאים שונים. חלק מהדבר שמושך אותי בניהול  

 זה הגיוון, לחשוב על דברים נוספים." )בר אילן(

ניהול   על עצמם תפקידי  סגל לקחת  חברי  מוטיבציה בקרב  לשיפור  דרכים 

 אקדמיים: 

ת המנהיג/ת האקדמי/ת  הסברה לגבי האפשרות לשנות ולהשפיע כחלק מהתפקיד, וכן שינוי תדמי

 מ"פקיד/ה" לשליח/ת ציבור. 

"מה שצריך זה להחדיר בהם זה את הידיעה שהם יכולים להשפיע ולשנות יותר 

ממה שהם חושבים וחבל לפספס את ההזדמנות הזו לשנות." )האוניברסיטה  

 העברית(

"יש פה דואליות: מצד אחד גם אם המנהל לא יעשה שום דבר הספינה תמשיך  

ם כבר קשה דווקא להסיט אותה מהכיוון. ועם זאת מנהלים יכולים  לשוט, א

לעשות שינוי ולא תמיד הם מודעים לכמה הם מסוגלים לעשות שינוי." )מכון  

 ויצמן(

"... הבעיה היא שלא מסבירים את החשיבות של התפקיד בצורה נכונה. אנחנו  

מנסים להציג להם את היכולת של ההשפעה שלהם, שהם בעצמם לא מבינים  

שנים לעבור, כדאי  3עד כמה היא כן גדולה על אף כל המגבלות. יש לך 

תקדם מחקר, הוראה, תוכניות  –שתהפוך אותן למשמעותיות ותקדם דברים 

מוד, תקציבים, אבל אל תעביר את שלוש השנים בלא לעשות כלום.  ממילא  לי

התפקיד ידרוש ממך מאמץ, יבקשו ממך דברים ותצטרך לשבת בוועדות וכו'. לא  
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תוריד את העומס אם לא תעשה כלום, עדיף לנסות להתחבר ולפעול." 

 )אוניברסיטת בר אילן(

דמי. איך נתפס מישהו  "צריך לבחון מה התדמית של אדם שהולך לניהול אק

שהיה חוקר ועכשיו הפך למנהל אקדמי. האם הוא נתפס ככישלון?  לא הצלחת  

במחקר אז הלכת לניהול? או שיודעים להעריך את היותו סוג של שליח ציבור, 

שמוכן לספוג לא מעט למען הכלל? צריך לשפר את התדמית של המנהל  

עית? להתייחס לזה כשליחות, האקדמי בעיניי העמיתים. איך בונים גאווה מקצו

כאפשרות לשפר ולבנות את המערכת. יש הבדל בין לקרוא למישהו "פקיד"  

בצורה מזלזלת או כ"משרת ציבור" עם משמעות שמתלווה לזה.  מה שחשוב זה  

לבחור אנשים נכונים לתפקיד. כאשר נבחרים אנשים לא ראויים לתפקיד הם  

, זו פגיעה בתדמית.  ברור שצריך גורמים לכך שהתפקיד לא ייראה אטרקטיבי

לשפר את תכנית ההכשרות גם לפני וגם במהלך התפקיד ולשפר משמעותית  

 את מעגל הפידבק." )האוניברסיטה העברית(

 מתן תמריצים וכלים לניהול זמן

"חבר סגל שכראש תכנית ראה את המחקר שלו נפגע משמעותית, אולי בגלל 

תפקידים כאלה. צריך לחשוב איך לעזור העדר כלים, יפסיק לקחת על עצמו 

לאנשים לנהל זמן נכון וצריך לתגמל, לאו דווקא כלכלית.")האוניברסיטה  

 העברית(

"תמריץ של הקלות בחובת הוראה הוא הקלה גדולה. אפשר לתת לו עוד שנת  

 שבתון כדי להשלים את המחקר." )תעשייה(

בחון כמה זמן הוא משקיע  "אולי כדאי למצוא הקלות לדיקן או ראש חוג. צריך ל

במחקר וכמה בניהול ולעזור לו. צריך לשמור שיעשו מחקר כדי לא לעשות  

רתיעה מהתפקיד. צריך לשחרר אותם ממשימות שונות." )האוניברסיטה  

 העברית(

"כאשר אני בתפקיד הזה יש לי מנהל מעבדה במשרה מלאה. זה לא כמו שאשב  

ואני סומך עליו. זה משהו שהוא  שם בעצמי, אבל זה מישהו שבחרתי בעצמי 
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משולם על ידי האוניברסיטה. אצל התיאורטיקנים יש פגיעה יותר חזקה. דיקנים  

חייבים ללמד. אמנם יש חובה מופחתת אבל עדיין יש לא מעט ללמד."  

 )אוניברסיטת אריאל( 

"צריך ביחד עם האוצר לעשות חשיבה על מבנה השכר. האם אנחנו מתגמלים 

רת בעלי תפקידים ניהוליים. היום מבנה השכר הוא כזה שיש  בצורה זו או אח

תוספת משמעותית למי שמביא גרנטים, תוספת מחקר. מי שבתפקיד ניהולי יש  

 לו פחות זמן להגיש." )האוניברסיטה העברית( 

"יש מוסדות שעוזרים בכסף או בטכנאים לבעלי תפקידים... חושב שבפקולטות  

בה משאבים וזמן יכלו לתת עזרה כך שהדיקן הגדולות והמורכבות שדורשות הר

תוספת   30%יוכל להמשיך לנהל את המעבדה שלו. דיקן מקבל לשכר 

שנדרש כדי לעודד אנשים לקחת על עצמם תפקידי   למשכורת, אבל התמרוץ

 מנהיגות הם לא תמריצי שכר אלא תמריצי מחקר." )אוניברסיטת תל אביב( 

הוספת תרומה למערכת בתפקידי מנהיגות כגורם מוכר לצורך קידום ומאמץ למנוע פגיעה בקידום 

יעוץ חיצוניים( יכולים  )לאחר קבלת הקביעות( או בהכנסה )למשל זמן שיכול להיות מוקדש לתפקידי  

 : להוות מוטיבציה להתנדבות לתפקידי ניהול אקדמי

קהילתי  -"אחד הדברים שצריך לשנות היא הוספת הפן ההתנדבותי, חברתי

כמשהו שנחשב לקידום. זה יהווה תמריץ לחברי סגל צעירים להתנדב לתפקידי 

דום ויש  ניהול. כרגע לא רק שאין תמריץ אלא ההפך, קיים חשש שזה פוגע בקי

 מקרים כאלה." )בר אילן( 

"נוצר מצב שאתה משלם כדי לעשות את התפקיד, וזה לא תקין. תוספת השכר  

של דיקן היא תחת מגבלה. אותה תוספת תתקבל במילא לחוקר שמביא 

גרנטים. ככה שאין בפועל תוספת לשכר, ולעומת זאת יש פחות זמן שאפשר  

ואת זה כדאי היה לשנות."   לעבוד בחוץ כיועץ. זה למעשה תגמול שלילי

 )הטכניון( 
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 דרישות מהמועמדים והמועמדות לתפקיד מנהיגותי  1.2

. בראיונות נבחנו 1תהליכי המינוי משתנים באופן טבעי מתפקיד לתפקיד, ומאוניברסיטה לאוניברסיטה

מהם הכישורים והמיומנויות שנדרשות לצורך הבחירה לתפקידים השונים. למשל: האם נדרש ניסיון 

ראשי   כמו  לתפקידים  מסוימות  תכונות  נדרשות  האם  רקטור,  או  דיקן  כמו  בתפקידים  קודם  ניהולי 

 תחומים או יחידות וכן הלאה.  

 תהליכי מינוי 

ני בדרג  )בעיקר  מהתפקידים  גם  בחלק  סבב.  או  תורנות  של  בפורמט  נעשית  הבחירה  נמוך(  הולי 

כשהבחירה מתבצעת על ידי הצבעה בחלק מהתפקידים מדובר במרבית הפעמים על מועמד מוסכם  

 אחד.

הכרוכות בעבודה רבה   "ועדות: לא תמיד אנשים רוצים לכהן בוועדה. יש ועדות

לתואר   דות הוראהוע כגון ועדות סטטוטוריות ואי אפשר להתחמק מהן, למשל, 

וועדת דוקטורנטים. מבקשים מאנשים   ועדת תלמידי מחקר ראשון ולתואר שני, 

לוחצים על אנשים לכהן בוועדה..."  לפעמים בוועדות, אם אין הסכמה, אז לכהן

 )אוניברסיטת תל אביב( 

בדרך כלל התפקיד נחשב כ"תורנות" ולא   -"בחירות לתפקיד ראש מחלקה 

יך בחירה באמצעות ועדת חיפוש במחלקה. מבין כ"צ'ופר". מתקיים תהל

 המועמדים, בדרך כלל נשאר בסוף מועמד אחד." )אוניברסיטת בן גוריון( 

"דיקנים ברמת הניהול זה סבב של שלוש שנים וחלק מתייחסים לזה כאל  

תפקיד "החניך התורן". בפקולטות מסוימות בהן נעשה איחוד מחלקות יש בכלל  

בין דיקנים פעם מפקולטה אחת ופעם מפקולטה שנייה כל  הסכם של רוטציה 

 שנתיים." )אוניברסיטת בר אילן(

 

 בתפקידים אחרים קיימת ועדת איתור

 
 מיפוי תהליכי המינוי אינו חלק ממטרת הראיונות. קיימת התייחסות לנושא בסקר הספרות.  1
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"דיקן הוא תפקיד שהפקולטה בוחרת, כל חברי הסגל בפקולטה בוחרים...  

ישנה באופן פורמלי ועדת איתור, אבל לרוב מדובר במועמד יחיד. לתפקידים של 

 ד"כ 'התנפלות'". )האוניברסיטה העברית(דיקן אין ב

"יש ועדת חיפוש שדיקן עומד בראשה. מגישים מועמדויות והוועדה מחליטה.  

בדרך כלל לראש בית ספר או מחלקה יש מועמד אחד או שניים. מינוי דיקן זה 

 תהליך יותר יצרי או תחרותי."  )אוניברסיטת תל אביב(   

תפקיד מרמת בית ספר ומעלה יש ועדה  "המערכת בנויה ככה שכל בעל 

שבוחרת אותו, שבראשה עומד מי שמעליו בתפקיד, שיש לו זכות וטו. ועדת  

האיתור מונעת מקרים של "חבר מביא חבר", כי יושבים בה גם נציגי ציבור גם 

מחוץ לאוניברסיטה. לדיקן יש ועדת איתור שבראשה עומד הרקטור ושיש בה  

 (יגים של פקולטות אחרות."  )אוניברסיטת תל אביבאת נציגי הפקולטה ושני נצ

 יש לציין שלהנהלה הבכירה לא תמיד יש השפעה על מינוי דרגי ביניים: 

העניין כאן הוא שלנשיא ובכלל להנהלה אין כמעט השפעה על מינויים של דרג 

ביניים, על דיקן עוד יש מעט השפעה, על ראש המחלקה אין בכלל. 

 )אוניברסיטת בר אילן(

 קריטריונים למינוי מנהיג אקדמי 

ניהולי    לא    - ניסיון  ולעיתים גם  ודרגי הביניים  לרוב לא דרישת חובה בדרגי המנהיגות ההתחלתיים 

 בדרגים גבוהים יותר 

" יש מקרים שבהם נבחרו רקטורים בלי שהיו דיקנים. זה אומר ששנה שלמה  

יקנים."  רקטור כזה צריך ללמוד מה זה להיות דיקן ולהתמודד מול הד

 )אוניברסיטת חיפה(  

"באופן רשמי, ניסיון ניהולי קודם אינו מהווה תנאי סף לבחירה לתפקיד, אבל אם  

המועמד ]לדיקנות[ לא היה ראש מחלקה ולא מילא אף תפקיד, כנראה יפסלו  
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אותו והוא לא יבחר. מחפשים אנשים שהיו לפחות ראשי מחלקות ומילאו שדרת 

 וניברסיטת בן גוריון( תפקידים באוניברסיטה." )א

"בתפקידים הבכירים כמו נשיא אנשים מעמידים את עצמם כמועמדים, 

וההחלטה מתקבלת על סמך מה שהם מתכננים לעשות. אבל בוועדות האיתור  

ההחלטה מתקבלת הרבה פעמים על סמך ההתרשמות מהאדם, האם הוא  

 מסוגל להוביל את המערכת קדימה וכו'..." )הטכניון(

לבחור דיקן, אין כמעט הכשרה פורמלית משמעותית בתחום זה. אין "כשבאים 

מטריקות, זה תהליך אינטואיטיבי. מי שבוחר זו מועצת פקולטה. לפעמים  

בוחרים אדם שהוכיח יכולות בניהול של מכון למשל ורוצה להתקדם או אדם  

שאיכפת לו או לפעמים כי אין ברירה, ניהול זה לא אחד מפרמטרים."  

 סיטה העברית()האוניבר

"פה ושם מגיעים אנשים עם רקע, חלקם עם רקע מהצבא, אבל הרוב מגיעים  

 ללא רקע בכלל, ולעיתים גורמים לכשלים וטעויות." )הטכניון(

הקריטריונים להצטיינות בניהול ובמחקר שונים. אין לך שום ידע על כישורי  

 יים. )תעשיה( ניהול ]לפני בחירה לתפקיד[... פרט לכל מיני תפקידים פקולט

"אני חושב שהבעיה המרכזית היא בחירת מנהלי מחלקות ודיקנים ממאגר 

סגור. זה לא כמו במינהל, שם אני שולח קול קורא ומקבל עשרות קו"ח ויכול 

לבחור מבין מועמדים ראויים עם ניסיון ניהולי. בחלק האקדמי בוחרים אנשים 

 )מכון ויצמן( ללא ניסיון, ללא הכשרה ולפעמים גם ללא התאמה."

"במקרה שלי ישבו ועשו רשימה של התכונות שנדרשות מדיקן הפקולטה 

והראיונות עם שלושה המועמדים שהגישו את עצמם בוצעו על סמך זה... בין 

התכונות נדרשו ניסיון בניהול, יכולת מוכחת לנהל, רקורד אקדמי מוכח, ותכונות  

 אישיות כמו יושר." )אוניברסיטת תל אביב( 

"כדי להיות מנהל בית חולים, אתה יכול להיות רופא הכי מוכשר, אבל אתה חייב 

MBA   בניהול מערכות בריאות. סגן מנהל בית חולים לא יכול לכהן בלי תואר



14 
 

בניהול. נשיא אוניברסיטה לא רק שלא צריך תואר בניהול, גם לא צריך ניסיון." 

 )אוניברסיטת בר אילן(

רצוי    כאשר אחת  -מצוינות מחקרית   סגל,  בקידום חברי  לעסוק  היא  מנהיג אקדמי  מסמכויותיו של 

 שהמנהיג עצמו יהיה חוקר מוערך ויהווה דוגמא אישית, אם כי לא מדובר בדרישה פורמלית. 

"אחד הדברים החשובים ביותר היא דוגמא אישית. יש אנשי סגל שלא ששים  

הם רואים  להגיש הצעות מחקר, מתעצלים או שיש להם מספיק כסף. כאשר

שהדיקן ממשיך להגיש גרנטים על אף העיסוקים הרבים, גם הם יכולים להגיש.  

זה כלי שעוזר להנהיג, זה לא יכול לבוא כדרישה. חברי סגל לא ילכו גם אחרי 

דיקן ורקטור שלא מהווים דוגמה למצוינות אקדמית, כי הם גם עומדים בראש  

מנהיג אקדמי חייב להיות חוקר  ועדת המינויים ואחראיים על קידום חברי סגל. 

סטארים לא יכולים להנהיג." -סטאר. חלק מהסופר-מצוין, לאו דווקא סופר

 )אוניברסיטת תל אביב( 

"הוא יכול להיות גאון בתחומו אבל עם אפס יכולות ניהול פיננסים או ניהול בני  

אדם או אפילו מרצים גרועים מאוד. זה דורש סט כלים שאין לאף אחד, יש  

ים שהם טובים בכל: גם חוקרים מצוינים וגם יודעים לנהל וגם יודעים לגייס מעט

 כסף וכו'." )אוניברסיטת חיפה(

חלק מהסגל לא מתאים לתפקידים כאלה. חלק סגל צעיר וחסר ניסיון עדיין. 

צריך למצוא אנשים שפרסמו כבר, זכו בגרנטים, שימשו ששופטים, כמרצים  

 בקרב עמיתים )אוניברסיטת אריאל( בבמות מכובדות שזוכים להערכה 

"הקריטריון הפורמלי היחיד הוא שהדיקן חייב להיות פרופסור מלא )פרופסור  

מלא חייב להוכיח מנהיגות מדעית בינלאומית, שזו הגדרה רחבה ולא חד 

 משמעית(." )מכון ויצמן( 

"ראשי מחלקות הם יותר אנשים שמוכרים בתוך הפקולטה. הם לא חייבים  

ופסורים מלאים )אם כי יש השתדלות שהם יהיו פרופסורים  להיות פר

מלאים...רק אצל הדיקן זה הכרח להיות פרופסור מלא( הכישורים צריכים 
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להיות: מדען עם רקורד מדעי מוצלח ומקובל שהניתוק שלו מחיי היום יום ורמת 

 יחסי האנוש שלו היא לא חריגה לרעה." )מכון ויצמן( 

 תהליכי הכשרה  1.3

נשאלו לגבי ההכשרה בתחום המנהיגות, הניהול והכישורים הרכים ניתנים לחברי סגל   המרואיינים

בכלל ולמנהיגים אקדמיים בפרט והאם לדעתם יש צורך בהכשרות מסוג זה. בנוסף, נשאלו המרואיינים 

 האם הם מרוצים מההכשרה שניתנה להם ומהם הדרכים לשיפור, אם קיים לכך צורך.

 למנהיגים אקדמיים הכשרות  

 בעבר כמעט ולא היו הכשרות בתחום הניהול והכישורים הרכים

"אנשים שמקבלים החלטות מאוד חשובות עושים זאת ללא שום הכשרה. אי  

אפשר להיות מנהל בי"ס ללא תואר שני בחינוך אבל אפשר להיות מנהל בכל  

 יב( רמה באוניברסיטה ללא הכשרה בתחום הניהול." )אוניברסיטת תל אב

"]לראש מחלקה[ אין הכשרה... לרוב ראשי מחלקות היו ראשי תחומים )נדיר 

מאוד שלא( ... צריך שתהיה הכשרה. ...גם הדיקנים לא מקבלים הכשרה  

ניהולית. בנושא של תקציבים זו בעיה. רק מי שמגיע מבחוץ ויש לו ניסיון בנושא  

 יודע באמת איך לנהל תקציבים." )האוניברסיטה הפתוחה( 

לא הייתה שום הכשרה לתפקיד ניהולי, חלק מהדברים נלמדו תוך כדי עשייה."  "

 )מכון ויצמן( 

"כשלוקחים חבר סגל לאקדמיה יודעים שבעתיד הוא יעסוק בתפקידי ניהול. 

אבל ההכשרה שלו מזוקקת לאיזה תחום ידע מאוד ספציפי, ולא יודע דבר על  

להיותו חלק מקבוצת  נושאים כמו ניהול קבוצת מחקר )ניהול כ"א( מעבר

סטודנטים... מפה לעשות את הקפיצה להיות אחראי על קבוצה של סטודנטים  

זה מרחק גדול. בפוסטדוקטורט החוקר נבחן על היכולת שלו לעשות מחקר  

עצמאי, וזה עוד יותר עבודה לבד ובמנותק. אז מאיפה תבוא ההכשרה  

לסגן נשיא ונשיא.   הניהולית?...  אחר כך חבר הסגל גם מטפס ויכול להפוך

להגיד שמספיק רק הניסיון זה לא נכון. זה בסיס רעוע שאולי עוזר להתמודד אבל  

 לא עוזר לפתור בעיות ולא נותן כלים לפתרון בעיות." )האוניברסיטה הפתוחה( 
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"]הדיקן המרואיין[ לא עבר הכשרה רשמית במהלך הקריירה אלא למידה  

נעזר רבות בניסיון של קודמיו בתפקיד,  "...הואlearning by doing" -שנובעת מ 

ראשי מחלקות, חברים בוועדות ודיקנים קודמים. הפתיחות והנכונות לעזור של  

כל השדרה המנהלית, אם זה משאבי אנוש ואם זה אגף תכנון, תקצוב וכלכלה  

גם עזרו. כמו כן ישנם כל הזמן מגעים עם נשיא האוניברסיטה, הרקטור 

 ניברסיטת בן גוריון( והדיקנים האחרים." )או

"עד להופעת תוכנית "מובילים באקדמיה" אף אחד במערכת לא חשב שצריך  

להדריך ולתת כלים ניהוליים לדרג הביניים הניהולי ולבכירים. ולכן הרוב המכריע  

ללא ידע בבניית תוכניות   –מגיע ללא כל רקע והבנה בסיסיים בתורת הניהול 

 "א, פיתוח אסטרטגיה, שיווק ועוד." )הטכניון(עבודה, תחזיות תקציביות, ניהול כ

"חלק מהאנשים מבינים רק אחרי שנכנסו לתפקיד כמה חסרה להם הכשרה  

מתאימה וכלים פרקטיים כמו בניית תקציב, בניית תכנית פרישה, גיוס או טיוב  

 תהליכים מובנים שקיימים במשאבי אנוש ולא מועברים." )הטכניון( –עובדים 

ניסיונות באוניברסיטה לעשות הכשרות שונות, לא תמיד הניסיונות  "היו כמה 

צלחו, אבל מכל סדנא לומדים משהו וזה עדיף מכלום... אם הייתי נחשפת  

לניהול של דיקנים אחרים אז אולי הייתי לומדת מהניסיון שלהם." 

 )האוניברסיטה העברית(

ם אנשים שלא  "אוניברסיטאות לא מספיק טובות במתן כלים, בהכשרה. לוקחי

נבחרו בגלל כישורי הניהול ולא מלווים אותם מספיק. יש פה ושם מנהלים  

מצוינים בעולם אקדמי, כאלה שזה טוב להם ומבינים את החשיבות של ניהול  

איכותי לפעילות האקדמית. במגזר הציבורי באופן כללי ובאוניברסיטה בפרט  

וכישורים, אז אם אתה  קשה מאוד לעשות שינויים גם אם אתה בעל מוטיבציה 

מתייחס לזה כאל מטלה, אתה מעביר כמה שנים בלשמור על הקיים. אם המצב  

 היה בינוני, יישאר בינוני." )האוניברסיטה העברית( 

"לקחנו דיקנים נכנסים ונתנו קצת הרצאות העשרה, להכיר את עולם הות"ת,  

 on theדים את המערכות. עושים את זה קצת, אבל בסופו של יום הדיקנים לומ
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job  אחרי שנה שנתיים רואים מי המאוד טובים ורואים את אלה שזה לא .

 מתאים להם."  )האוניברסיטה העברית( 

מספר מרואיינים ציינו שלדעתם העדר מתן ההכשרה נובע מההנחה לפיה "אם הוא חבר סגל טוב  

 וחוקר טוב אז הוא גם יודע לנהל."

ראל, לא נתנו את דעתם על הכשרת  "האקדמיה בעולם, ובמיוחד האקדמיה ביש

מנהיגים או מובילים. תפיסת העולם הייתה מאז ומתמיד שכאשר ממנים חבר  

סגל לתפקיד הנהגה אקדמי הוא צריך להיות גאון ומוכשר בין אם עבר הכשרה  

כלשהי או בין לאו... תפיסה רווחת היא שזה משהו שלומדים על הדרך, לאחר 

 ."  )הטכניון(on the job trainingכניסה לתפקיד  

"כנראה שיוצאים מתוך ההנחה שאם אתה חוקר ויש לך תקציבים, כמו 

התקציבים של האיחוד האירופאי, שיכולים להיות לפעמים מיליוני יורו, זה גם 

 סוג של ניהול תקציבי." )האוניברסיטה הפתוחה( 

תפקידים מקבלים הכשרות, לרוב בעשור האחרון, ובשנים האחרונות במיוחד חל שינוי בגישה, ובעלי  

 קצרות וממוקדות

וחצי שנים התחילו גם לתת הכשרה לדיקנים…הוציאו אותם...  4"החל מלפני 

ונתנו להם קורס של חברה בינלאומית. ההכשרה הייתה מצוינת. לאחר מכן  

נערכו עוד מספר פגישות של יום )במשך שנתיים(. אלו היו סדנאות מצוינות  

וגם התנסות. ההכשרה גם מאוד איחדה את הדיקנים והם  שכללו גם תיאוריה

 הקימו קבוצת וואטסאפ לדיקנים, דבר שלא היה לפני כן." )אוניברסיטת חיפה( 

באחת הכהונות היה מצב של פיטורין של   - "יש הדרכות בנושאים שונים. למשל

ו  חבר סגל. לצורך העניין ניתנו הדרכות על ידי עורכי דין על נושאים חוקיים כמ

שימוע, אלו פרוטוקולים צריכים להיות רשומים בוועדת מינויים כשהועדה  

מחליטה להפסיק את ההעסקה של חבר סגל. אין הכשרות לכל ההתמודדות  

שנים,   10 היום עושים יותר הדרכות ממה שעשו לפני  הרגשית עם הנושא הזה. 

ו  בנושא הזה. יש הדרכות למשל על ניהול שלא הי השתדרגה האוניברסיטה

 בזמנו. לא בטוח שההדרכות זה מה שעוזר." )אוניברסיטת בן גוריון( 
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"באוניברסיטת תל אביב הנהיגו הכשרות לחברי סגל צעירים, סדנאות מנהיגות  

וניהול. מלמדים אותם דברים בסיסיים כמו איך לעבוד מול רכש, מול מדור 

ד זה  כספים, איך לנהל קבוצת מחקר. אחד הדברים שחוקרים שונאים במיוח

להתעסק עם ביורוקרטיה, אבל כשאתה חבר סגל אין לך ברירה." )אוניברסיטת  

 תל אביב(

"בבר אילן בדיוק התחילו ביוזמה... ממש קורס לראשי מחלקות ודיקנים חדשים,  

משהו כמו שישה מפגשים של שעתיים או שלוש. זה יותר קורס חשיפתי 

מוע, חוזים, סדרה על  ענייני שי -לאספקטים שונים של ניהול, סדרת כ"א  

תקציב, מפגש על לוח שנה אקדמי ולוחות זמנים רלוונטיים. יותר חשיפה לפן  

של ניהול, פחות סדנתי, פחות איך לעשות את זה. כדאי להוסיף לימוד ממקרי  

 בוחן, לעסוק יותר בפרקטיקה, לקבל כלים פרקטיים."  )אוניברסיטת בר אילן(

אחת לחודש עם ההנהלה הבכירה... בין  "יש פורום של ראשי מחלקות שנפגש  

היתר עלה שם נושא הכשרה של ראשי המחלקות. לרוב החוקרים אין הכשרה  

ניהולית ויש צורך. כרגע מתחילים להעביר אותם הכשרה מסוימת בסיסית."  

 )אוניברסיטת אריאל(  

"לפני הכניסה לתפקיד, היה אירוע של יומיים בבית מלון. זה היה מאוד מועיל,  

אתה נכנס לקבוצה של אנשים באותו המצב. זה עוזר מבחינה חברתית. יש  כי 

אנשים שעוזרים לך ונוצרו קשרים. בנוסף, ניתנו כלים והדרכות. הייתה סדנה  

 של מכון וייצמן, של חברה מחו"ל שמתמחה בניהול." )טכניון(                                                           

כיום יש את מנהל מדור הדרכה   תפקיד לא קיבלתי שום הכשרה. "כשנכנסתי ל

ורווחה שעושה הדרכות... המנהל לווה אותי תקופה מסוימת, ישבו איתי, דנו 

בבעיות. הליווי היה על ידי מישהו חיצוני. הכניסה לתפקיד דיקן הייתה קשה, וזה  

 אפשר לדבר עם מישהו על הקשיים." )אוניברסיטת תל אביב(

 סדנאות אלו איננה חובה, ולעיתים נדרש שכנוע על מנת שבעלי התפקידים יגיעו להדרכות. ההגעה ל

"זה לא חובה כמו הדרכת אש, )אלא( על בסיס שכנוע. מעטים הדברים שאפשר  

לכפות על חברי סגל. אם בהייטק מנהל יכול להוריד לך משכורת, באקדמיה זה  
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היגות... הם מגיעים באחוזים  בלתי אפשרי ולכן הכול עובד על בסיס שכנוע ומנ

 גבוהים, כי זו הכשרה של כמה ימים כיפיים." )אוניברסיטת תל אביב( 

"ברור שיהיו כאלה שיסרבו... הזמן שלהם יקר ומבחינתם זה בזבוז זמן. גם אם  

תוכניות מסוג זה יהיו קיימות זה בהחלט לא אומר שעבודת שכנוע תהיה קלה. 

שימות הניהול הבכיר בחינם וכן מקבל ובכל זאת חבר סגל לא עושה את מ

 תוספת שכר כאשר מתמנה לתפקיד ניהולי." )הטכניון(

למי שמגיע מחוץ לאקדמיה, מהתעשייה, בתי החולים או השירות הציבורי היעדר הכשרות לתפקידי  

 מנהיגות יכול להיתפס כעניין מוזר ויוצא דופן: 

האקדמיה. אצל   "עצם השאלה על הכשרות היא מוזרה למי שלא בא מעולם 

הרופאים )למשל( קיימת עתודה ניהולית. כשרופא נכנס לתפקיד יש הכשרה  

. יש בדיקת אישיות לרופאים, גם בכניסה לעבודה וגם בכניסה לתפקיד   2מובנית

 ניהולי." )בר אילן(

ולמנהיגים  בכלל  סגל  לחברי  הניהולית  ההכשרה  של  ביותר  והמובנות  המקיפות  התוכניות  אחת 

אקדמיים בפרט פותחה באוניברסיטת בר אילן לפני מספר שנים. יוזמה זו היא פרי שיתוף פעולה של  

 אגף כ"א באוניברסיטה ושני הרקטורים האחרונים והיא מובעת להלן בצורה סכמתית: 

  

 
 למשל ב"שירותי בריאות כללית" הכשרת מנהלים שנקראת "תובנה" והכשרת המשך שנקראת "מפנה"  2
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 באוניברסיטת בר אילן : הכשרה ראשונית והכשרת המשך למנהיגים אקדמיים  1איור 
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 : הכשרה משלימה לחברי סגל ומנהיגים אקדמיים באוניברסיטת בר אילן 2איור 
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 הצורך בהדרכה ניהולית למנהיגים אקדמיים 

בנושאים   באקדמיה  למנהיגים  הדרכה  של  והיעילות  הצורך  לגבי  בדעותיהם  חלוקים  המרואיינים 

ולפורמט  מנהליים,   הדרכה  למתן  הנכון  התזמון  לגבי  בדעותיהם  גם  כמו  רכות,  ומיומנויות  ניהוליים 

 ההדרכה המיטבי. 

 סיבות להעדר צורך בהדרכות 

יש שסבורים שמכיוון שבאקדמיה ההגעה לתפקידי מנהיגות מתבצעת אחרי מסלול ארוך במיוחד ובגיל 

במקרה כזה סדנאות והשתלמויות, בעיקר  מבוגר יחסית יעילותו של קורס ניהול ממושך מוטלת בספק  

 אם הן חלק מפעילות גדולה ומגוונת יותר עשויות להתאים יותר.

הן קיומה של מערכת תמיכה אדמיניסטרטיבית שמייתרת את   רצון בהדרכה  נוספות לחוסר  סיבות 

 .הצורך בהדרכה בנושא, חוסר יכולת ללמד ניהול ומנהיגות למי שלא נולדו עם כישורים מתאימים

"אנשים מגיעים לתפקידי ניהול באקדמיה בגיל די מבוגר, כך שכבר יותר קשה  

להכשיר ולשנות. מה גם שהניהול הוא לא התפקיד העיקרי, אלא תמיד תפקיד  

נוסף או משני, ולכן לא בטוח שהוא ירצה להשקיע בהכשרה בשיטות ניהול..." 

 )הטכניון( 

"לא בטוח שמשהו כמו סדנת אוריינטציה לדיקנים חדשים תעזור, בטח לא אם   

היא תהיה חובה. הרבה מהלימוד נעשה בצורה קולגיאלית. אם יהיה מפגש של  

דיקנים ותיקים וצעירים, אולי גם עם עובדי מנהל, כחלק מתוכנית שהיא יותר 

לק ממנגנון של  מעניינית )לא תחת הכותרת של יום עיון בנושא כספים( או כח

 העברת ידע בין דיקנים, אז ניתן לעשות את זה." )הטכניון(  

" אין הכשרה בתחום הפיננסי. זה הכי בולט אצל חוקרים צעירים שיכולים... 

לקבל תקציב מחקר גדול בסדר גודל שלא ניהלו אף פעם, בלי הכשרה מתאימה.  

ה הייתה יכולה  כדיקן זה פחות חמור כי יש צוות מנהלי. הכשרה בתחום הז 

לעזור לדיקנים שהצד האדמיניסטרטיבי בפקולטה שלהם חלש, ואז הם צריכים  

להבין מאוד בנושא הכספים. אבל רוב הסיכויים שהדרכה כזו לא תעניין את  

הדיקנים. הדיקנים הם לא אנשי כספים ובסוף הם סומכים על אנשי הכספים.  

 )הטכניון( 
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יש לי כישרון לציור, קורס ציור יעזור לי  "אפשר לשפר יכולות אבל לא ללמד. אם 

אם אין לי כשרון גם שני קורסים לא יעבדו.  אם אתה יודע לעשות 'סוויטשים' 

מהירים בראש ולעבור מנושא לנושא. אם אין לך את התכונה הזו, אתה לא תוכל  

לנהל כי לא תוכל לפתור בעיות מרובות. אפשר לתת סדנאות לשיפור הכישורים  

ייב להיות על בסיס רצוני, לא חובה. הקורס יהיה מוצלח לאלה עם  הקיימים. ח

 ניצנים." )תעשייה(  

יש ערך בלא לעשות הומוגניזציה של דיקנים ושל דרכי הניהול...  קורסי הכשרה  

הם לא אותו הדבר כמו הומוגניזציה, אבל זה צעד בכיוון. כל דיקן הוא שונה  

לו שהוא רוצה להשיג בתפקיד. נכון  באישיותו, בדגשים שלו, במטרות הגדולות ש

יהיה לתת לכל אחד לעבוד בדרכו על נקודות החוזק והחולשה שלו. זה לא סותר  

תהליכי הכשרה, אבל אם היה מקבל קורס הכשרה הוא לא היה ממלא את  

 תפקיד הדיקן בצורה הרבה יותר טובה. )מכון ויצמן( 

 כשרות חשיבות הדרכות ותמריצים לשיפור המוטיבציה להגיע לה

מרואיינים רבים רואים חשיבות גדולה בהדרכות, ומציעים מתן תמריצים על מנת להגדיל את הביקוש 

 להכשרות אלו והצעות למיקוד, יעילות ותוכן מתאים לאותן ההכשרות. 

"לנושא ההכשרות יש חשיבות. כדאי להציע השתלמויות מסוג זה ללא קשר  

הוראה למרצה לשיפור ההוראה, כך צריכים  לתפקיד. כמו שיש יחידות להכשרת 

להיות הכשרות ניהוליות ותקציביות ללא קשר לתפקיד.  ... לא יודע אם יהיה  

ביקוש להכשרות אלו... חלק מהאנשים כן יבואו להכשרות... לא יודע איך אפשר  

לשכנע את האנשים להגיע להכשרות, אולי באמצעות בונוס או תמריץ, כמו  

 למי שמשתתף." )אוניברסיטת בן גוריון( תקציב נוסף למחקר

"לא לכל החוקרים המעולים באוניברסיטאות יש את חוכמת הניהול, את     

התקשורת, הדרך לדבר עם אנשים ולא כולם מתאימים להיות מנהלים, גם אם  

מדובר בחוקרים מבריקים ומוערכים בתחומם. הכשרה מקצועית בניהול יכולה  

הרבה דברים וזה יכול להחליש קצת את ההתנגדות." לעזור, אפשר וצריך ללמוד 

 )האוניברסיטה העברית(
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"יש כאלה שלא מסוגלים לנהל ועדיף לא לתת להם לנהל כי הם יכולים רק 

להרוס. יש אנשים שיש להם את היכולת, אבל לא רוצים, אותם צריך לשכנע  

לקבל  יכולת  –ולתת להם כלים. כמובן שצריך לזהות יכולת בסיסית לניהול 

החלטות גם לא פופולריות. אף חבר סגל כמעט לא עבר דרך בית ספר לניהול, 

לכן חשוב לתת לאנשים שיש להם יכולות כלים, הכשרה והדרכה." 

 )האוניברסיטה העברית( 

"לדעתי כן צריך להמשיך עם זה במהלך השנה, לא כאירוע חד פעמי. שלוש  

פעמים בשנה או פעמיים לפחות. דבר נוסף, ההכשרה הזאת לכ"א ניהולי היא  

חברי  50חשובה, אבל היא חשובה עוד יותר בפקולטה קטנה. בפקולטה של 

חרת, סגל, בכל רגע נתון יהיה מועמד בעל כישורים ניהוליים במידה זו או א

פרופסורים מן המניין זו בעיה. חלק מהם כבר היו דיקנים, חלק  8טה של בפקול

מועמדים והסיכוי הסטטיסטי שיהיה בתוכם מישהו    4צעירים, מה שמשאיר אולי 

עם כשרון ניהול מולד הוא נמוך. לכן ההכשרה הזו יכולה להיות קריטית לדיקן 

נים עם אפס כישורי ניהול. של פקולטה קטנה. היו מדענים מבריקים שהיו דיק

אולי שווה אפילו לעשות להם הכשרה יותר מקיפה. אם יש לך מעבדה אז כבר  

התנסית בניהול מסוים של אנשים, של תקציב וכו'. כשאתה ממנה תיאורתיקן 

 אולי חייבים להעביר אותו סדנה יותר משמעותית." )טכניון( 

וגם למנהלי, אבל   "קיימת הכשרה כלשהי באוניברסיטה גם לסגל האקדמי

הרמה שלה לא מספקת. עם זאת זו הכשרה חשובה וצריך לשפר ולשכלל  

אותה. צוות של חברי סגל מהאוניברסיטה שהשתתף בתוכנית ה'מובילים 

לאקדמיה' מנסה לקדם תכנית הכשרות משופרת לתפקידי הדיקן ודיקן משנה. 

נכונה או  כיום הכול עובר ב"ירושה" מהדיקן הקודם, ירושה שלא בהכרח 

 מתאימה לדיקן הבא." )האוניברסיטה העברית(

  9ראשי בתי ספר,  30 -"צריך להכין קורס שיכשיר אנשים... צריכים הכשרה ל

דיקנים וסגני נשיא. תפקידים חשובים ביותר.   צריך  3דיקנים של פקולטות ועוד 

" business review - ו test casesלעשות הכשרה כמו בניהול, עם 

 יטת תל אביב( )אוניברס
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"יש צורך )בהדרכות(, ולא בטוח שהבעיה היא שאין תקציב לזה. זה גם עניין של  

מודעות ושל הטמעת תרבות ניהולית... אם היו הדרכות למנהלים ראשי  

מחלקות היו משתתפים בהן. זה דומה לזה שעושים סדנאות בהוראה  

 הפתוחה(  כשמפתחים איזשהו כלי עבודה לשימוש המרצים." )האוניברסיטה

"הפתרון היחיד הוא הכשרה. תוכניות כמו מובילים לאקדמיה מקדמים את  

הנושא. אני בוחר את האנשים עם הפוטנציאל הכי גדול עבור התוכנית. בעיניי 

 זה המודל היחיד שיכול לעבוד." )מכון ויצמן( 

ההכש במסגרת  והאקדמי  המנהלי  הסגל  בין  בקשר  החשיבות  את  הדגישו  מרואיינים  רות מספר 

 וההדרכות

"יש ערך מוסף בהכשרה משותפת של סגל מנהלי ואקדמי... יצור הכרות אחד 

עם עולמו של השני ומצד שני ליצור היכרות, הערכה אישית והבנה שהאחד לא  

 יכול להסתדר עם השני." )האוניברסיטה העברית( 

חוסר  – "קיים פער בין הצד האקדמי לצד המינהלי. לפעמים מגיע לכדי מתח 

אמון, חוסר שקיפות, לפעמים לא ברור מה המדיניות. לכן המפגש הזה עוזר,  

לפחות חשיפה לצד מנהלי. במפגש הזה מכירים את כל ראשי האגפים, מגיע  

 סמנכ"ל שיווק, כ"א, כספים וכו'." )בר אילן(

 גישו את החשיבות בהדרכה שנעשית בהקשר ולא מחוץ להקשר:מספר מרואיינים הד

"הדרכות פחות עובדות שהן לא בהקשר מסוים. הדרכה על נושא כמו תקציב  

בזמן שלא בונים תקציב היא פחות אפקטיבית. אם רוצים לעשות את זה  

לאנשים שהם עדיין לא בתפקיד ניהולי אלא אולי יגיעו לתפקיד כזה בעתיד צריך 

תמש בסימולציות של בנית תכנית ליחידה מסוימת. פחות תיאוריה  אולי להש

 ויותר להפעיל את האנשים." )האוניברסיטה העברית(

"...אבל אחד הדברים שנפוצים באקדמיה זה שעד שזה לא ממש רלוונטי לי, זה  

לא קיים. כל עוד לא זקוקים לזה ברגע זה לא ישקיעו בללמוד את הנושא, אבל  
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כשמתחילים משהו מבינים שצריכים הכשרה וזה כבר מאוחר מדי בגלל שנוצר 

 עומס." )האוניברסיטה העברית(

מנהל בפועל הוא בעל משמעות. קורס ניהול "קורס ניהול שמתלווה לאדם ש

תלוש הערך שלו מאוד מוגבל. הצומת הכי משמעותית מבחינתי ושם צריך לתת 

, מי שנכנס לנהל מעבדה, עם  PIאת המשמעות זה למי שנכנס להיות 

 סטודנטים, תקציבים ועובדים." )האוניברסיטה העברית(

ות. כאן לא מדובר על  "מה שמאוד יכול לעזור אלו קבוצות התמיכה והסדנא

מישהו מבחוץ שמנסה ללמד דיקן איך לנהל פקולטה. לומדים הרבה מהפורומים 

של הדיקנים ושל הדיקנים וההנהלה. השתלמויות וימי עיון בפורומים כאלו הם  

מוצלחים גם כי הם לא גוזלים הרבה זמן. למשל פגישת דיקנים פעם בחודש  

פות לדיקנים )דוגמא מהשטח,  שדנים בה על הבעיות המשמעותיות שמשות

איך נוהגים עם פורשים, האם הם ממשיכים ללמד, לנהל מעבדה וכו'(. אם זה  

משהו קצר )שעה וחצי(, על נושא ספציפי שכולם מתמודדים איתו )כמו  

 פרישה(, זה יכול היה לעבוד." )הטכניון(  

  - נציאל מנהיגות והכשרתם  מראיונות עולה כי קיימת חשיבות לזיהוי מוקדם של חברי סגל בעלי פוט

 עתודה ניהולית

"אני יודע מי יהיו המנהיגים של הפקולטה בעשר שנים הבאות, אלה אנשים  

שבולטים בוועדות, בדיונים. אי אפשר לפספס אותם... כדאי בהתחלה כבר לתת  

הכשרה מסוימת לכולם ואז לזהות את המנהיגים של המוסד ולתת להם  

עתודה ניהולית, זה סופר חשוב."  הכשרה ממוקדת נוספת. סוג של

 )אוניברסיטת תל אביב( 

"..צריכה להיות מוטיבציה לזה וצריכה להיות נטייה גם להסכים לא להיות כל  

הזמן על קרקע מוצקה... לכן הכשרה של עתודה ניהולית באקדמיה היא גם  

." )האוניברסיטה  state of mind"-להקניית ידע, אבל לא פחות לשינוי ה

 העברית(
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"בתעשייה למשל לפני שאתה מנהל מחלקה אתה משמש כסגן מנהל מחלקה. 

אתה רואה הכול, מאורע בעניינים לומד מהמנהל ולמעשה מתחיל להיות שותף  

לניהול. יכול להיות שסכמה כזו יכולה לעבוד. אפשר למנות סגן דיקן שיהפוך  

היום הדיקן להיות דיקן הבא, כך יראה את סוג הבעיות ולומד לפתור חלק מהם. 

יכול למנות סגן דיקן, אבל לא חייבים. בד"כ ממנים סגן לנושא מסוים למשל סגן  

דיקן להוראה או למעבדות כדי להוריד מעצמו נושאים. סגן דיקן כללי, ממלא  

 מקום דיקן יכול לעזור." )תעשיה(

"חשוב לזהות את הפוטנציאל הניהולי מבין חברי סגל בפקולטה. צריך לבחור מי 

ראש המחלקה הבא שנה וחצי לפני החלפת התפקידים ואז בשנה   יהיה

הקרובה לתת לו הכשרה, כי הוא עדיין לא עמוס אבל כבר יודע שזה רלוונטי  

אליו. צריך להקדים תהליך קבלת החלטות. אותו חבר סגל יכול להתחיל לעשות  

חפיפה ולהשתתף יחד עם ראש החוג המכהן בכל מיני החלטות, לראות את 

ב וכו'. במקביל לחפיפה הזו יעבור כשרה יחד עם חברי סגל מחוגים  התקצי

אחרים בהם מתחלף הדיקן. קורס מצומצם ואיכותי של מספר ]אנשים[ מוגדר." 

 )האוניברסיטה העברית(

 קיימת חשיבות גם לתהליכי ליווי )קואצ'ינג( עם הכניסה לתפקיד

ריך להפוך לסטנדרט  "ליווי קואוצ'ינג של מנהל אקדמי כדיפולט הוא משהו שצ

ביוזמת אוניברסיטה מבלי שצריך לבקש... צריך קואוצ'ר שילווה מנהל אקדמי  

חדש לפחות בכמה מפגשים על חשבון האוניברסיטה, אפילו לא היחידה. ברגע 

שזה יהיה דיפולט, יהיה בזה ביקוש.... הכשרה אישית זה מספיק מוצדק כדי  

ם באים בלי רקע ומצד שני מנהלים  להשקיע בכמה בעלי תפקידים שנגדיר, כי ה

 אוניברסיטה ואנחנו רוצים שהם יצליחו." )האוניברסיטה העברית(

"מנהלת משאבי אנוש והמשרד שלה ליוו אותי תקופה מסוימת, ישבו איתי, דנו 

הכניסה לתפקיד דיקן הייתה קשה,  היה על ידי מישהו חיצוני.  בבעיות. הליווי

 שיים." )אוניברסיטת ת"א(ואפשר היה לדבר עם מישהו על הק
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אישי. הזמן שלהם יקר והם לא   קואצ'ינג "חייבים לייצר הכשרה, לכן דיברתי על

הכשרה אישית זה מספיק מוצדק כדי להשקיע   .יבואו להכשרה ארוכה

תפקידים שנגדיר, כי הם באים בלי רקע ומצד שני מנהלים   בעלי בכמה

 )אוניברסיטת בר אילן(" .אוניברסיטה ואנחנו רוצים שהם יצליחו

 תיזמון ההכשרה הניהולית 

מכיוון שמנהיגים אקדמיים טרודים מאוד בנושאים הרבים שתחת אחריותם הוצע שתידרש גמישות 

 במועד מתן ההשתלמויות. 

"הכול עניין של מינון. אם עושים הדרכה פעם בשבוע או פעמיים בחודש, לא  

 (יראו שם את החוקרים." )האוניברסיטה העברית

"המסקנה היא הדרכות קצרות, ממוקדות, לא מציקות מדי ולא בתדירות גבוהה 

 מדי." )האוניברסיטה העברית(

"שיעבירו את ההשתלמויות לא אנשים מקצועיים, אלא אנשים ברמת  

האוניברסיטה, ולפני שהאדם נכנס לתפקיד, כי בתוך התפקיד אתה כבר  

 )אוניברסיטת בן גוריון(  מוצף... אפשר גם בקיץ, בחופשת סמסטר, בזום."

 

 חלק מהמרואיינים הציעו כי הזמן הנכון להדרכה היא לפני הכניסה של המועמד לתפקיד ניהולי

 

 שנה לפני שהוא נכנס לתפקיד." )האוניברסיטה העברית(   –"הכי נכון 

"שיעבירו את ההשתלמויות לא אנשים מקצועיים, אלא אנשים ברמת  

האוניברסיטה, ולפני שהאדם נכנס לתפקיד, כי בתוך התפקיד אתה כבר  

 מוצף... אפשר גם בקיץ, בחופשת סמסטר, בזום." )אוניברסיטת בן גוריון( 
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הקבל עם  הוא  הניהול  בתחומי  להדרכות  המתאים  שהתזמון  הציעו  אחרים  כחוקר מרואיינים  ה 

 באוניברסיטה

"דוקטורנטים צריכים להצטיין במחקר ולמצוא פוסט. לדוקטורנטים יש מספיק  

דברים על הראש, הם צריכים להצטיין במחקר, לתרגל, לחפש פוסט. הייתי  

מכניס הכשרה לחברי סגל חדשים מייד אחרי הפוסט.  תומך דווקא במתן  

ראשונה עוד לפני  הכשרה בתחילת הדרך ולכולם. עדיף אפילו בשנה ה

שהספיקו לעשות טעויות. למרות שבתחילת הדרך הם לחוצים בגלל הגרנטים,  

הפרסומים, הוראה, ילדים קטנים וכו', אפשר תמיד למצוא כמה ימים בין  

סמסטרים ולעשות הכשרה שתחסוך להם זמן יקר אחר כך. קשה מאוד לעצב  

 תל אביב( אנשים שהתקבעו כבר את אופן התנהלותם." )אוניברסיטת 

אילו    –"גם כאשר מדובר בחבר סגל שמנהל מעבדה בהחלט צריך כישורי ניהול 

רכש, אבל הייתי שם   –סטודנטים מביאים, איך מנהלים אותם, עיסוק בתקציב 

הכשרה כזו בשנה הראשונה אחרי הקבלה. צריך להסביר להם את החשיבות 

יתרום להם לקידום.   של העניין, שניהול נכון והורדת כאב ראש אדמיניסטרטיבי

חברי סגל חדשים. לי יש חבר סגל שאני מלווה  יש אצלנו במחלקה מנטורינג של 

אותו. נפגשים פעם בחודש ודנים בשאלות שהוא מעלה. אני תוהה אם במקום  

או בנוסף כדאי לפתוח קורס למנהלי מעבדות. )בר אילן( כן צריך אחרי  

לה, לפחות אחרי חצי שנה, שמגייסים חבר סגל חדש, אבל לא ממש על ההתח

אבל גם לא יותר מדי מאוחר, כי צריך לבנות מעבדה, צריך לעזור לעשות תכנית  

 עבודה." )טכניון( 

איך לנהל מעבדה, תקציבים,  –"רוב ההדרכות הם בקליטת אנשי סגל צעירים  

מקבלי חברי סגל, הם רוחביים ולא ליווי בשלבים הראשונים. התפקידים ש

יהול. צריך לזהות כבר בהתחלה את הניצוצות של ניהול ולתת  מכינים אותם לנ

להם הדרכה מתאימה כבר בהתחלה.  רואים את זה מהיום הראשון: אפשר  

לראות שהחשיבה של אדם היא לא אגואיסטית, אלא יש חשיבה רחבה יותר. 

האנשים האלה בולטים, הם באים להניע, להציע הצעות, יש להם חשיבה  

לכל המדענים ולמערכת ולא רק ראייה צרה של העצמי  רוחבית איך לעזור 

והמעבדה. )נכון ש...( אף אחד לא ירצה הדרכה לפני סוף הקידום, כי הם 
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עסוקים ולחוצים, צריכים לפרסם ולהשיג גרנטים. יש כאלה שעושים את זה  

 מהר ומתוכם אפשר לבחור את האנשים המתאימים." )מכון ויצמן(

 

ניס קורס ניהול במקום אחד הקורסים הדיסציפלינריים בתואר השלישי, אחד המרואיינים הציע להכ

 שישמש את הסטודנט בדרכו באקדמיה או בתעשייה  

"קורס ניהולי אני חושב שזו חובה שתואר שלישי יקבלו. מספר הקורסים 

שעושים בדוקטורט הוא קטן כדי לאפשר לעשות מחקר. אפשר אפילו על חשבון  

לתת כלים ניהוליים כמו כלכלה וניהול, מבנים ארגוניים קורס בתחום הידע ... 

ועוד. יקומו הרבה צעקות בעקבות האמירה הזו, אבל זה כלי לחיים, גם אם 

הסטודנט הולך לתעשייה וגם אם הוא הולך לאקדמיה." )האוניברסיטה  

 הפתוחה( 

ר לשינוי רחב יותר מספר מרואיינים ראו רעיון זה בעין יפה לאחר שהנושא הוצג להם, כרעיון שמתקש

 בהכשרת סטודנטים, גם כאלו שלא ימשיכו באקדמיה  

שאלה:" אם היו נותנים הכשרה כזו לדוקטורנטים אולי אפילו על חשבון קורס 

מקצועי כלשהו זה היה יכול לעבוד?" תשובה: "אנחנו נתקלים בזה כשקולטים  

צעת  חברי סגל חדשים. ברשות המחקר אנחנו מדריכים אותם איך לכתוב ה

מחקר, אבל גם איך לנהל את המעבדה, איך לדבר עם אנשים, איך לגייס אנשים  

למעבדה, איך לנהל תקציב לחמש שנים. מביאים אנשים שמתמחים בתחום. 

לכן התשובה לשאלה היא בהחלט כן. זה חשוב לכולם, גם תיאורטיקנים לא 

ואיך להפיק תמיד עובד לבד... חוקר בעולם המודרני חייב לדעת לנהל עובדים 

מהם את המירב, לנהל תקציב ולדבר מול אנשים. רובנו לא מומחים בנושאים  

הללו ואין סיבה שלא ננחיל את זה לדור הבא. זה בהחלט יעזור גם לאלה שילכו  

לתעשייה. המדינה והאקדמיה משקיעים הרבה בדוקטורנטים והאינטרס של  

להצלחה. לא משנה  כולם שהם יצליחו, אז חשוב לתת להם את מירב הכלים 

אם הוא יעבוד אחר כך בגוגל או בתעשייה כימית או כפרופסור באקדמיה."   

 )אוניברסיטת אריאל( 
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"צריך להיות קורס איכותי. למשל לא הייתי מלמד דוקטורנטים ללמוד לקרוא 

דוחות כספיים כי זה רחוק מאוד מהעולם שלהם וזה סופר משעמם. לא זוכרים  

מתרגלים, זה לא ייתן להם ערך נוסף. צריך לחשוב טוב טוב  כלום מזה אם לא 

מה מכניסים לקורס. מצד שני, יש בעיה מאוד קשה עם דוקטורנטים שלא  

ממשיכים לאקדמיה ויש הרבה כאלה. איך מכינים אותם לעולם האמיתי? איזו  

 הכשרה אתה נותן לו כדי למצוא תעסוקה מקצועית." )האוניברסיטה העברית(

העתודה ולתת הכשרה ניהולית בדוקטורט. זה רעיון מצוין, רק צריך  זו בעצם "

 לחשוב איך מוכרים אותו ובונים אותו." )אוניברסיטת בר אילן(

"ברמת הדוקטורנטים זה רעיון טוב. הייתי מוכנה לוותר על קורס מקצועי לטובת  

" בחלק מהמוסדות  רואד אל קורס במיומנויות רכות וניהול. קיימת תכנית "

כזה במנהיגות." )האוניברסיטה   קורס לדוקטורנטים ערבים שמכילה בדיוק

  העברית(

 חלק מהמרואיינים הביעו התנגדות לרעיון 

"יש כל כך הרבה דברים שנדרש להעביר לדוקטורנטים שלא הייתי מכשיר גם  

כתיבה מדעית, הצגה מול קהל, הגשת   –כישורים רכים לניהול. צריך להכשיר ל

 הכל ברמה של סדנאות מעשיות." )אוניברסיטת בר אילן( –גרנטים, נטוורקינג 

"שלב הדוקטורט הוא מוקדם מעט לדעתי. יש באוניברסיטה קורס יזמות וניהול  

לדוקטורנטים כקורס בחירה ואכן דוקטורנטים רבים בוחרים בו. לא הייתי מכניס  

 ורס כזה כחובה." )האוניברסיטה העברית(ק

"דוקטורנטים שהם מגיעים לתעשייה הם מגיעים להיות מומחי תוכן, לא  

מנהלים. אז לא צריך הכשרה ניהולית לדוקטורנטים שמגיעים לתעשייה.  

 באקדמיה זה מיוחד כי מייד שאתה מגיע אתה כבר מנהל." )הטכניון( 

למצוא פוסט. לדוקטורנטים יש מספיק "דוקטורנטים צריכים להצטיין במחקר ו 

דברים על הראש, הם צריכים להצטיין במחקר, לתרגל, לחפש פוסט. הייתי  

 מכניס הכשרה לחברי סגל חדשים מייד אחרי הפוסט." )אוניברסיטת תל אביב(   

https://www.rowad.org.il/?lang=he
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 שלישי: בעד ונגד רעיון לשקול לקיים קורס ניהול מנדטורי בתואר 3איור 

 

 תהליכי הערכה  1.4

 העדר הערכה או פידבק מתוך או מחוץ למערכת 

לתהליכי   באוניברסיטאות  ניהולית  לב  תשומת  ניתנה  לא  ולא  כמעט  היום  עד  כי  עולה  מהראיונות 

 הערכה מוסדרים של מנהיגים ומנהיגות אקדמיים באוניברסיטאות

דין וחשבון "ההצלחה לא נבחנת באופן סיסטמתי בתוך המערכת. לא נדרש 

שנתי על פרמטרים כמו עלייה וירידה במספר סטודנטים. ההנהלה מזהה אם יש  

מצבים קריטיים כמו ירידה חדה במספר הסטודנטים, אנשי סגל שלא מקבלים 

כשל הוראתי מחקרי באחת   -קביעות באופן מאסיבי בפקולטות מסוימות  

 טכניון(הפקולטות. אבל אין מנגנון שעובד על זה באופן קבוע." )ה 

"הניהול השוטף מורכב, ישנן בעיות שצצות עם חלק מהסטודנטים שצריך 

לפתור ויש הרבה חריגים. אבל אין תהליך הערכה לדיקן או דו"ח שיוצא בנושא."  

 )הטכניון( 

שאלה:" איך נמדדת ההצלחה של תפקיד הדיקן או ראש מחלקה?" תשובה: 

"אין מדדים ממש להערכת הצלחה, למעט העניין של כמה זכייה בקרנות 

תחרותיות, כמה פניות להגשות יש. אילו מדדים שמסתכלים עליהם. כך גם  
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כמה פרסומים יש כדי לראות אם הגמול מות"ת הולך וגדל לאורך השנים." 

 ברסיטה הפתוחה( )האוני

שאלה: "האם יש משוב מההנהלה או ביקורת עמיתים לגבי עמידה ביעדים?"  

תשובה: "אין הערכה פורמלית על תפקוד הדיקנים. יש "רחש" כללי בהנהלה  

ואולי גם בפקולטה לגבי האם פעילות הדיקן היא יותר או פחות טובה ותחושה  

 אם דיקן היה מוצלח או לא." )מכון וייצמן( 

משהו פורמלי כמו בתעשייה דו"ח רבעוני. אולי צריך לחשוב על זה, אולי   "אין

דו"ח רבעוני להנהלה. רקטור טוב צריך לשבת לדיקנים על הראש ולדרוש מהם  

 תכנית עבודה ולבדוק מה התבצע." )אוניברסיטת תל אביב(

"אין משהו פורמלי. אני עכשיו הצגתי במועצה את כל מה שעשיתי בשלוש  

נות... אבל זו לחלוטין הייתה היוזמה שלי, לא התבקשתי ולא היו  שנים אחרו

מבקשים זאת ממני... יש פגישות שוטפות עם ההנהלה. הרקטור עוקב אחר  

הקידומים, סגנית הרקטור עוקבת אחרי מספר סטודנטים... ככה שהנהלה  

יודעת כיצד הדברים תנהלים, אבל אין חובת דיווח פורמלי ואין הערכה." 

 רסיטה העברית()האוניב

"הפידבק הוא בלתי רשמי, יש רחשים ולחשים ופוליטיקה קיימת גם 

א', ב'  -באוניברסיטאות. אין שום דבר פורמלי וזה לא בסדר... אין איזשהו סיכום  

 ד' לא נגעת." )אוניברסיטת אריאל(-היה טוב, ג 'לא טוב וב

ה מתחיל "בתעשייה יש תהליך מובנה, אתה מתחיל כמהנדס ואם אתה טוב את 

לנהל צוות ואז תחום ואז מחלקה. ההתקדמות הניהולית הדרגתית ונבחנת לפי 

יכולת ניהול, רוויית פידבקים. בכל דרגה אתה צריך להוכיח שהצלחת. באקדמיה  

זה מאוד שונה, אנשים עם יכולת ניהול מועטה מוצאים את עצמם לפתע  

ק, אין מספיק  מנהלים הרבה עובדים. אני לא מרגיש שמלווים אותם מספי

הכשרה ומעל הכל אין פידבקים. נכון שהדיקנים יושבים עם הרקטורים, אבל זה 

 לא שיטתי, זה לא מסודר." )האוניברסיטה העברית( 

 הגדרת יעדים 
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מסתמן שברוב המוסדות אין הגדרת יעדים פורמליים למנהיגים אקדמיים. רוב המרואיינים ציינו, כי כל 

 לעצמו מנהיג אקדמי קובע את היעדים

"לא. לפקולטה יש   תשובה: שאלה: "האם כשמונית לדיקן ניתנו לך יעדים?"

של הוראה, סגל בכיר, סגל זוטר, סגל מנהלי וטכני וכל המערך צריך  תקנים

להתנהל בצורה טובה. החלק של ההוראה צריך להתנהל בצורה טובה. ויש גם  

 מטרות של האוניברסיטה..." )אוניברסיטת בן גוריון( 

ה: "האם בתחילת הקדנציה נדרש הדיקן להציג יעדים? תכנית עבודה?  שאל 

ון, אבל לא חזון אסטרטגי?"  תשובה: "שום דבר. אין דבר פורמלי כזה בתקנ

מכיר גם משהו בלתי פורמלי. לא מתכון למצוינות ניהולית, כך דיקן שהוא לא  

ה(טוב יכול לא לעשות כלום במקרה הטוב ולהרוס במקרה הגרוע." )תעשי  

שאלה: "האם יש לדיקנים יעדים והאם יש מידה או הערכה של יעדים?"  

תשובה: "אין יעדים, לא ששמים לדיקנים ולא שהדיקנים שמים לעצמם. כל  

אחד קובע לעצמו את האג'נדה. המוסד הוא מאוד מסודר, וקשה לטעות  

בפרוצדורות השוטפות. אפשר באופן עקרוני להעביר שנתיים או ארבע בתפקיד  

ם דאגה לשוטף, לקידומים של חברי הסגל וכו', ולא לעשות שום שינוי במשך  ע

-הזמן הזה. גם בדיקנות הכלל מוסדית אין תהליכי הערכה. התפקיד הוא ל  3  

שנים, ולרוב לא ממשיכים לכהונה שנייה. תפקיד דיקן לימודי הסמכה, למשל,  

הוא לדאוג שכל התהליך של הסטודנטים לתואר ראשון לאורך כל השנים יהיה  

 טוב, מעניין ושהם ילמדו ויצליחו ללא תקלות ויסיימו את הלימודים..."  )הטכניון(  

 של הכנת תוכניות עבודה שנתיותבחלק מהמוסדות מסתמן שינוי, למשל הכנסת תהליך 

שאלה: "האם מעריכים ראש ממחלקה או דיקן על הביצוע של התפקיד, האם  

יש מדדים או משוב לתפקיד, והאם יש תוכנית עבודה?" תשובה: "עד לאחרונה,  

לא היו באוניברסיטה תוכניות עבודה או משובים. כשנכנסתי לתפקיד דיקן נכנס  

דיקנים הקודמים לא חשבו שאפשר לכתוב תוכנית  הרעיון של תוכניות עבודה. ה 

עבודה לפקולטה. יש על זה ויכוחים. ההערכה מתבטאת על ידי הרושם שנוצר  

לראש מחלקה או דיקן ... אנשים דואגים לשם שלהם והם לא רוצים ליצור רושם 

 שלילי, אבל אין הערכה אמיתית." )אוניברסיטת בן גוריון(  
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היו פקולטות  .עבודה תכניות שנים עבדנו ללאבמשך הרבה  "בעברית

כי מנהל היה רציני והבין את החשיבות, אבל כהנהלה לא   תכנית עבודה שעשו

והמעקב   מסוימת  הם ברמה תכנית עבודה היום דורשים, אבל גם היום .דרשנו

לעקוב אחרי  נמ"ר בגלל שיכולת של פורום עליהן לוקה בחסר

אין כיום פונקציה  .ות מוגבלת מאודהעבודה של כל הפקולט תכניות כל

על יישום תכנית, עמידה   ,עבודה תכניות שאחראית על מעקב על

 " )האוניברסיטה העברית(.סיבות לאי העמידה, מה צריך לשפר ,ביעדים

מתוך הראיונות עולה, כי העדר הערכה נובע בחלקו מתוך השוני בניהול אקדמי, כפי שמסוכם בנקודות  

 הבאות:

אקדמיה היא בראש בראשונה מנהיגות מחקרית. אוניברסיטה שיהיו בה חוקרים  המנהיגות ב •

  מעולים שעושים מחקר מעולה היא אוניברסיטה מעולה. 

אם מסתכלים בחזון של האוניברסיטאות השונות מופיעה שהן שואפות להיות  

מהמובילות בעולם במחקר, בחינוך אקדמי וחלק מזכירים גם תרומה לקהילה. 

  לא מוזכר ניהול. )הטכניון(בשום מקום 

החוקרים   • הסגל.  ונשות  אנשי  של  המחקר  תחומי  את  קובעים  אינם  האקדמיים  המנהיגים 

 והחוקרות פועלים בתנאים של חופש אקדמי 

"ראש מחלקה או דיקן, הוא לא באמת מנהל את החוקרים, מכיוון שהוא לא יכול  

ת זאת יש חופש  לומר להם מה לחקור, וגם לא באיזה פרק זמן עליהם לעשו 

 )אוניברסיטת בן גוריון(אקדמי." 

"אני כראש מחלקה לא יכול להגיע לחבר סגל ולהגיד לו שבשנה הבאה אתה  

גרנטים. הוא יצחק ויגיד שהוא יעשה מה שבא לו."   2-מאמרים ו  3מגיש 

 )אוניברסיטת אריאל( 

גבוה יותר או לחליפין במקרים רבים למנהיגים ומנהיגות אקדמיים אין אפשרות לתגמל בשכר   •

 לפטר אנשים כפי שהדבר מתבצע בתעשייה 
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"זה לא ממש ניהול. צריך לתת להם את המסגרת הנכונה ואת התמריצים  

הנכונים. את התמריצים לא ]ראש המחלקה או דיקן[ קובע אלא האוניברסיטה  

ונראה שהתמריצים שהאוניברסיטה נותנת הם נכונים. הוא יכול לשנות  

מר, אם הוא רואה חוקר שמתקדם, הוא יכול לתת לו למשל פטור  בשוליים, כלו

מהוראה לסמסטר או עוד שני בודקי תרגילים. אתה מנסה לעזור לחוקרים שהם 

 "על הגל", לפני שהגל הזה דועך." )אוניברסיטת בן גוריון( 

"לא ברור איך לעשות הערכה אמיתית, מאחר שהרבה דברים הם לא בשליטך.  

חופש להוריד או להעלות שכר, הדיקן לא יכול לפטר אנשים  למשל, לדיקן אין 

ואין לו חופש לתקציבים שלו. הדיקן תלוי במה שהרקטור ונשיא האוניברסיטה  

 חושבים שחשוב." )אוניברסיטת בן גוריון( 

"יש הרבה גזרים שדיקן או רקטור יכולים לתת, אבל מקל מאוד קצר. צריך  

י אונים בעניין הזה. אגב, גם בהייטק בגלל  לשכנע, כי אין הרבה ברירה...די חסר

 הביקוש המצב הפך להיות דומה." )אוניברסיטת תל אביב(

"בניגוד לתעשייה באקדמיה הניהול הוא מנוון. אתה כמנהל קובע מעט מאוד. 

אתה לא קובע שכר, אתה יכול לריב על תקנים, אבל אם אין לך תקן אתה לא  

ה. אתה לא יכול לקדם אנשים כרצונך, יכול לשכור עובדים שישפרו את היחיד

יש לך ועדות קידום שקובעות. בתעשייה אם מנהל רוצה לקדם מישהו, הוא  

פשוט מקדם אותו כי הוא חושב שהוא טוב ולא משנה שהוא הכי חדש במערכת  

ולא משנה מה התארים שלו. אתה לא יכול לתמרץ אנשים... תפקיד הדיקן הוא  

ם קשורות. בתעשייה המנכ"ל יכול לעשות טרייד ניהול בערבון מוגבל עם ידיי

אוף לכסף, בסכום שנתון לו הוא יכול לשפץ חדר או להעלות שכר, הכול  

במסגרת חוקי העבודה, אבל יש לו עומק ניהולי, הוא יכול להפנות משאבים, 

 לסגור מחקרים וכו'." )תעשייה(  

תית הוא כזה, "התרבות היא אחרת. הרקטור לא נתפס כבוס של הדיקנים. עובד

 אך זה נתפס אחרת במערכת קולגיאלית." )האוניברסיטה העברית(
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המדדים הכמותיים, לדוגמה עלייה בגיוס סטודנטים, שביעות רצון של הסטודנטים, גיוס חברי   •

סגל מצוינים ומדדים של כמות ואיכות המחקר הם לא תמיד בשליטה של המנהיג או המנהיגה  

 האקדמיים

רות על משמעותיות:  גיוס סגל צעיר וחידוש כ"א מחקרי: "יש לדיקן כמה מט

האם הדיקן הצליח לגייס חברי סגל צעירים, האם הוא הצליח לגייס חברי סגל  

צעירים מצוינים שהיו להם הצעות מאוניברסיטאות לדוגמא או חברי סגל  

שבוצעה אליהם פנייה יזומה; קידום: האם הדיקן הצליח לקדם את אנשי הסגל,  

יקול דעת להביא איש בגל מול הועדה המכינה היה נכון, האם  האם הש

ההתנהלות שלו נכונה בנושא הזה מול ועדות המוסד; תמיכה אדמיניסטרטיבית  

במחקר: גיוס כ"א טכני שבאחריות הפקולטה; ניהול ההוראה: שיבוץ מרצים  

כמו שצריך, פתיחת הקורסים הנכונים, האם המרצים שנשכרו מן החוץ הם  

בה של הוראה, האם הסטודנטים מרוצים )מלבד מכל מרצה בנפרד(  ברמה טו

גם מסה"כ הלימודים שהפקולטה מספקת )גם סטודנטים שהם לא סטודנטים  

מהפקולטה(. לא תמיד אפשר לייחס הצלחות בפרמטרים האלו לדיקן ספציפי".  

 )הטכניון( 

כהונתו )לוקח שנתיים לאחר תקופת -"אם במהלך תקופת הכהונה שלו, או שנה 

זמן באקדמיה לדברים להבשיל(, מתברר שהתפוקה המחקרית של הפקולטה  

עלתה, שיותר חוקרים וחוקרות מהפקולטה זוכים בהכרה לאומית ובינלאומית,  

שחברי הסגל שהגיעו בתקופתו הם באמת "כוכבים", ושגם הפקולטה  

ית, אז מתקדמת בנושא מספר הסטודנטים שלומדים בה ושיש לה חשיפה ציבור

הדיקן הצליח בתפקידו. צריכים לראות מה קורה במדדים אלו אך קשה לכמת  

אותם. למשל, אם יש דובר אוניברסיטה פעיל ויש כתבות על האוניברסיטה,  

האם זה אומר משהו? זה עניין של יחסי ציבור. אבל אם הדברים האלו קורים, אז  

פעמים זה תלוי בעיקר   כנראה הדיקן עשה משהו טוב או שהיה לו מזל, כי הרבה

באנשים שלו. אי אפשר לדעת מדוע חוקר צומח, זה לאו דווקא כי היה לו דיקן 

טוב או ראש מחלקה טוב. זה אופי העבודה באקדמיה. לפעמים לא רואים את  

התוצאות בזמן הכהונה אלא לאחריה. למשל, בעולם העסקי, חלק מהתמורה  

שתה אחרי שהוא הפסיק  של המנהל צריכה להיות תלויה במה החברה ע

 לנהל." )אוניברסיטת בן גוריון(
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אם היו סכסוכים, אם היו סכסוכים בין הסגל   -"הרבה קשור לאווירה בתקופה

האקדמי למנהלי, עד כמה הסגל המנהלי מרגיש חלק מתהליכי קבלת 

ההחלטות, כמה הסטודנטים הרגישו חלק ]מהיחידה[, כמה הסטודנטים  

לק. זה לא משהו מדיד.  המספר היחסי של  לתארים מתקדמים הרגישו ח

הסטודנטים ביחידה קבוע לאורך השנים )יחסית ליחידות אחרות, לכולן גידול 

טבעי אבל הגדולות נשארות גדולות והקטנות נשארות קטנות(. לראש היחידה  

יש מעט מאוד השפעה על השינוי במספר הסטודנטים, אלא אם יש שינוי  

כספים לא רלוונטי, כי זה תלוי הרבה במה חברי  מהותי. גם הנושא של גיוס 

הסגל עושים. לראשי יחידות כן יש להם הרבה השפעה על תהליכי קידום סגל  

אקדמי. למעט במקרה של הצלחות נדירות ויוצאות דופן או של כישלונות 

מהדהדים שגם הם נדירים ההשפעה של ראשי יחידות היא מאוד קטנה בסופו  

ה היא על הקהילה והתרבות ביחידה, אבל בגלל של דבר. ההשפעה הגדול

 שהכהונות קצרות קשה לעשות שינוי משמעותי." )הטכניון(

"מאוד קשה להיעזר במדדים כמותיים בניגוד לתעשייה שם בודקים את הרווח 

ומחיר המנייה. לא תמיד מדדים כמותיים שנראים רלוונטיים במוסד אחד  

מעוניינים להעלות את כמות   לא MIT  -רלוונטיים במוסד אחר. למשל ב

לאורך שנים  MITהסטודנטים כדי לשמור על איכות ואם היו בוחנים את נשיאי 

 לפי פרמטר זה, היו יוצאים ככישלון." )הטכניון(

"קשה מאוד לשפוט על פי מדדים כמותיים, כי לפעמים קשה לשייך הישגים או  

ות ובעיקר האם חברי כישלונות לדיקן מסוים. הכול מסתכם באווירה, קולגיאלי

 סגל רואים בראש היחידה דוגמא." )האוניברסיטה העברית(

בפרמטרים של כמה המחקר באוניברסיטה השתפר,   "מבחן התוצאה בו אמדד 

כמה זכיות, כמה פרסמו יותר, בכמה במות מכובדות? האם זה תלוי בי? הרי אני  

לא מגיש בפועל. אני יכול לנסות לדחוף קדימה, אבל תלוי בחוקרים. שאלה גם 

מה העיתוי להערכה, האם בשנה ראשונה? באמצע? בסוף קדנציה? אולי בכלל  

ך רק אחרי שאפנה את מקומי להבא בתור. הכי חשוב מי ימדוד?  צריך להערי

חברי סנט? הנשיא והרקטור? לא יודע... מה שכן, הערכה כן צריכה להיות. 

  –רואים את ההבדל בין פונקציה אקדמית לאדמיניסטרטיבית. אצלם זה מסודר 
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יש להם יעדים ובודקים אם הם עומדים ביעדים ואם לא, אז צריכים להצדיק." 

 )אוניברסיטת אריאל(  

שאלה: "איך נמדדת הצלחה של דיקן?" תשובה: "קשה להגדיר מה זה דיקן  

מוצלח כי הדיקנים שונים האחד מהשני. אם בתקופה של דיקן הגיעו מדענים  

ומדעניות צעירים ומוכשרים, וכל מי שהיה צריך להיות מקודם אכן קודם, ואם יש  

 צמן( נושאי מחקר חדשים ומרתקים." )מכון וי

בעלי  • של  והקדנציות  יחסית,  ארוכים  באקדמיה  המתרחשים  התהליכים  של  הזמן  קבועי 

התפקידים קצרות יחסית, כך שלא תמיד ניתן לייחס הצלחה או כשלון במדדי מחקר למנהיג 

 ספציפי

"בטווח קצר הכי טוב לשאול את הכפופים, הקולגות ואז את הממונים )בדיוק 

י חוות דעת של שלושתם לקבל הערכה סבירה.  בסדר הזה, כי הסדר חשוב( ולפ

עם זאת חייבים להסתכל על מנהיג אקדמי בפרספקטיבה של הזמן וקבועי זמן  

באקדמיה איטיים מאוד. גם לא תמיד אפשר לקשור הצלחה למישהו ספציפי  

לאחר הרבה זמן כי להצלחה הרבה אבות... אם מתעקשים לבדוק לעומק, 

לטות שהובילו לתהליכים מוצלחים." אפשר להגיע לזה שקיבל את ההח

 )הטכניון( 

 לאור זאת, קיימת מחלוקת בין המרואיינים לגבי אילו אספקטים של מנהיגות יש למדוד אם בכלל

"המקרים שבהם אדם היה מעוניין להאריך את הכהונה הניהולית והבקשה שלו  

אה  לא אושרה הם מעטים. הקהילה לא נוטה להפסיק מינויים של אנשים. זה מר

על שביעות רצון, אבל אין רשימת קריטריונים שבהם כל חבר סגל שמצביע  

בסנאט בוחן את בעל התפקדי האם הוא הצליח בזה ובזה, אלה זה יותר 

התרשמות כללית, ולרוב מתקבל האישור למי שמעוניין להמשיך. המקרים 

  הבודדים שבהם זה לא קורה הם כאשר יש אי שביעות רצון בולטת של הקהילה, 

אבל גם אז קשה לשים את האצבע ממה בדיוק נובע חוסר שביעות רצון. זה  

יותר כמו תחושה כללית שמתגבשת במשך השנים שהאדם נושא בתפקיד,  

אבל לא בטוח שאפשר יהיה למצוא קריטריונים להצלחה או לאי הצלחה. קביעת 

ד  קריטריונים עלולה גם להיות מכשול, מפני שאם יש קריטריונים בעל התפקי
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עלול לחשוב בעיקר על הקריטריונים, ולא על דברים שלאו דווקא באו לידי ביטוי 

 בקריטריונים." )הטכניון( 

"לא בטוח שיש בן אדם נכון שיעשה את ההערכה... אני בהחלט תומך בדו"ח 

שדיקן יגיש בסוף קדנציה שיהיה פתוח גם לפקולטה לא רק להנהלה."  

 )תעשיה( 

לא מפעל לנעליים. לפעמים מה שנראה כמו  "לא קל למדוד, אקדמיה היא  

כישלון בשנה א' יכול להיות הצלחה בשנה ג'. אני מתכוון יותר ליצירת מנגנון 

לשאול את   –  360של משוב מחייב, כתוב של רקטור, נשיא. שימוש של פידבק 

הכפופים, את הלקוחות ואת הממונים. בכניסה לתפקיד אפשר להגדיר יעדים 

לבחון באופן כללי תפקוד ברמת היכולת להניע תהליכים,  ולבדוק אותם. אפשר

להביא תהליכים לידי גמר, יכולת לאזן תקציב וכו'. צריך לשבת לשעה של  

זו הפואנטה של   –שיחה, לנתח מה הלך טוב ומה לא, לתת טיפים, עזרה 

 המשוב. בכלל בישראל תרבות הפידבק חסרה מאוד." )האוניברסיטה העברית(  

חלק מחבילה כוללת. קודם כל צריך לתגמל ניהול, לספק הכשרה  "צריך להיות 

נאותה, כלים מספקים לניהול. אי אפשר לכפות הערכה אם לא מתגמלים כמו  

שצריך על התפקיד. הגמול הכספי הוא לא באמת תמריץ, התגמול צריך להיות 

 אמיתי ושווה." )בר אילן( 

צו  את  שיתף  האדמיניסטרטיבית  מהזרוע  בכיר  בפרמטריםמרואיין  המחקר  מחולקים  שלפיהם ות 

  סטודנטים, מחקר ופרסומים, יעילות כלכלית(: )מגמות בגיוס ושביעות רצון מענקים לפקולטות

"מה שמעניין אותנו אלה תהליכים, אך צריך לדעת למדוד תוצאות. התוכנית  

. כמה סטודנטים אתה מביא,  1 –פרמטרים  3 מחלקת מענקים לפקולטות לפי

מחקר ופרסומים. ראש מחלקה שהוא    – 2 מחלקה או דיקן משפיע על זה. ראש 

יעילות כלכלית. אם אתה יודע   – 3 והגרנטים.  אקטיבי בהגדלת כמות הפרסומים

לעשות תהליכים במסגרת התקציב. מדד נוסף אם אתה יודע לגייס כוח אדם  

  איכותי. לא תמיד אתה יכול לראות את התוצאות מייד, אבל אפשר לראות

מגמות. גם ציוני הוראה יכולים להיות מדד. האם כראש מחלקה או דיקן אתה  

יודע לפתוח תוכניות חדשות זה גם מדד. האם אתה יכול להביא את הסגל  

לקביעות בזמן קצר יותר. המדדים הם לא אישיים, הם מחלקתיים. חלקם לטווח  
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סיטת בר  )אוניבר הרחוק, אבל חלקם כמו כמות הסטודנטים הם לטווח קצר."

  אילן(

 

 מדדים אפשריים 

בחלק מהראיונות עלה הרעיון של מדידת מדדי תפוקה או תהליך: עד כמה המנהיג או המנהיגה מכירים 

 את המצב הקיים, האם יש להם תכנית לשינוי, מה הם עושים כדי לגרום לתוכנית להצליח וכו'

ת המצב  "אחד המבחנים הוא עד כמה מנהל יחידה, דיקן או רקטור מכיר א

הקיים, עד כמה הוא משקיע בתהליך של אפיון המצב הקיים. זה משהו שמצוי  

בשליטתו של המנהל, לדעת מה המצב הקיים, להשוות למצב קיים ביחידה 

אחרת, ואם מנהל לא עושה את זה ברור שהוא לא ממלא את תפקידו. מדדים 

צון של  תוצאתיים כמו עד כמה מחלקה מצליחה בגיוס סטודנטים, שביעות ר

הסטודנטים, עד כמה מצליחים לגייס חברי סגל מצוינים וכו' הם לא תמיד  

שנה   20בשליטה של המנהל. האוניברסיטה חווה עכשיו גידול בביקושים אחרי 

שלא היה גידול. אבל קשה להצביע על מה גרם לזה ואי אפשר לקחת על זה  

ה: האם יש עדכון  קרדיט. המדדים שצריך למדוד הם מדדי תהליך ולא מדדי תוצא

מצב, צילום מצב, תכנון תוכניות וכו''. קשה למצוא קשר סיבתי בין מדדי 

 התוצאה לבין ההשקעה של אדם ספציפי." )האוניברסיטה העברית(

"תפקיד העיקרי של הנהגה זה לבנות חזון ולהצעיד את היחידה קדימה.... 

התפקיד ככה, להשאיר להריץ את השוטף כל אחד יכול ויש כאלה שרואים את 

את הקיים ואז הם דיקנים בינוניים... כל אחד שנכנס לתפקיד צריך לבנות 

תכנית חומש... אם בהתחלה לא הנעת תהליכים, זה קרוב לוודאי לא יקרה 

בעתיד, כי הספינה כבדה לעשות תמרונים... צריך לבחון את התהליכים, את  

 יטת תל אביב(השינויים, לאו דווקא את התוצאות." )אוניברס

  50% -מקצועיות ו  50%"שני דברים ]חשובים[ בכל תפקיד לא רק באקדמיה 

יחסי אנוש. מספיק שחסר אחד מהם ואתה לא מנהל טוב. כדי לבדוק אם מנהל  

טוב צריך לבדוק אם יש לו יחסי אנוש טובים, אם הוא יכול לרתום את הציבור או  

 סיטה העברית(העובדים לשינוי שהוא רוצה לעשות." )האוניבר
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"יעילות. למשל בתחום הקביעות. זה תהליך קשה... חברי סגל יוכלו להעריך את  

היעילות של ראש היחידה בטיפול בנושאים רגישים. דבר נוסף הוא פיתוח 

 תוכניות חדשות." )בר אילן(

"כן צריך להגיש חזון או תכנון אסטרטגי גם ברמה של ראש מחלקה, אבל זה לא  

ף. כן צריך לבחון את המנהיגים לי האימפקט על הכפופים, נבחן באופן שוט

האם עזר להם גם בבעיות אובייקטיביות ובחיי היום יום של מחלקה." 

 )אוניברסיטת אריאל( 

מכון ויצמן והטכניון הם שני מוסדות שבהם ישנה ביקורת בינלאומית פעם בעשור שבוחנת את כל  

ל ביקורת זו היא כאל כלי שמטרתו לסייע למוסד  האספקטים של המוסד והפקולטות. ההתייחסות א

 שמעוניין להשתפר. זו ביקורת מבחירה, ולא מאילוץ. 

"הטכניון יוצא דופן מבין האוניברסיטאות בארץ מכיוון שהוא היחיד )למעט מכון  

ויצמן( שפעם בעשור מזמן ועדת ביקורת בינלאומית שבוחנת את הפקולטות על  

אה, תשתיות והנהלה. הועדה מוציאה דו"ח  מחקר, הור  -כל האספקטים שלהן 

להנהלת הטכניון וההנהלה דורשת התייחסות הפקולטות לדו"ח, שיפור 

הנקודות שנדרש לשפר. הפקולטות מתייחסות לביקורת בשיא הרצינות,  

האנשים שמגיעים לבקר הם אנשים בכירים, מנהלי אוניברסיטאות ומחלקות  

"ח הביקורת יש התייחסות גם לבעלי מהאוניברסיטאות הכי טובות בעולם. בדו

תפקידים. עם זאת זו לולאת בקרה פתוחה, כי אין קורלציה לקדנציה של בעל  

תפקיד מסוים )הביקורת היא פעם בעשור(. מצד שני לוחות זמנים של שינויים 

בפקולטות הם ארוכים וקשה לבקר אותן על פעילות של קבועי זמן קצרים. יש 

שפר...  חשוב שהביקורת לא תיתפס כמשהו חיצוני, דברים שלוקח כמה שנים ל

אלא כרצון להזמין ביקורת מתוך רצון להשתפר. כל אילוץ שבא מלמעלה, למשל  

ממל"ג הוא כמעט חסר סיכוי. אסור להתערב לאוניברסיטאות בתחומי המחקר 

וההוראה האקדמיים. הן צריכות לקבל על עצמן מנגנון של ביקורת עצמית, 

 כמו בטכניות היא אחת הדרכים." )הטכניון( וועדה חיצונית

 אתגרים ויתרונות בתפקידי מנהיגות אקדמית  1.5

 אתגרים 
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 קיים קושי להמשיך בפעילות המחקרית באותו ההיקף כפי שבוצעה לפני המינוי לתפקיד מנהיגותי

"כשעוברים לעשות תפקיד ניהולי בכיר קשה להמשיך להיות פעיל במחקר. 

 מובילות אקדמית." )הטכניון(   -ריירה אחרתעוברים בפועל לסוג של ק

"ישנם כישורים של ניהול זמן, מי שלא מצליח לנהל את הזמן כך שהמחקר לא  

יפגע יותר מידי לא מתאים לנהל. אין סיוע וצריך "לקום שעה אחת קודם". 

התפקיד מוגדר פורמלית כרבע או שליש משרה וצריך לנהל את הזמן. זו הסיבה  

 דיקנים מתחליפים." )הטכניון(שבגללה 

"ללא ספק זה שאתה נושא בנטל המנהלי זה על חשבון המחקר שלך. צריך 

 לדעת לעשות באלנס, כדי שלא יפגע יותר מדי." )אוניברסיטת אריאל( 

"יש אנשים טובים שרוצים לעשות ולשנות.... זה נותן בונוס בקידום כי זה נחשב  

 בדרך כלל במחקר."  )אוניברסיטת חיפה(כתרומה למוסד, אך זה גם פוגע 

סטודנטים לתואר ראשון ושני שהנחתי אותם. עם   16"...הייתה לי קבוצה של 

תחילת התפקידים של ראש מחלקה וראש בית ספר הורדתי את הקצב  

  3-והקבוצה הצטמצמה לשמונה. כדיקן כבר אין אפשרות להנחות יותר מ

לבירוקראט... להיות דיקן זה כל כך  סטודנטים. זה למעשה הפיכה ממדען פעיל 

 הרבה עבודה שאין זמן למדע." )אוניברסיטת תל אביב( 

 מידת הפגיעה בפעילות המחקרית תלויה, בין השאר באופי המחקר •

"זה לא קל למצוא את שיווי המשקל המתאים ולכל אחד יש דרך אחרת. יש 

",  hands-onחברי סגל שרגילים לנהל את קבוצת המחקר שלהם קצת פחות "

למשל כאלו שמציגים הרבה את המחקרים שלהם בכנסים בינלאומיים וממילא  

לא נמצאים במעבדה. יש אחרים שאוהבים להיות עם קבוצות המחקר בתוך 

לנסיניים. מתן הלגיטימיות לניהול   המעבדות. זה שונה, למשל, בין תאורטיקנים

קיימים בעבר."  פגישות מקוונות נותן כלים נוספים לניהול מרחוק שלא היו

 )אוניברסיטת בן גוריון( 
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"יש הבדל עצום בין דיקן המגיע מהתחום הניסיוני או המעבדתי, שבו הצוות שלו  

 ממשיך לעבוד, לבין דיקן שעובד לבד." )אוניברסיטת בן גוריון(

 מתן משאבים לסיוע בניהול הזמן ומשאבים אחרים יכולים לסייע במזעור הפגיעה  •

לא הפריעו לצד המדעי בזכות חלוקת זמן טובה. יש   "התפקידים הניהוליים

אנשים שהם יותר בינאריים ועושים דבר אחד ולא יכולים לעשות דבר אחר... זה 

 הקטין את זמן העבודה המחקרית, אבל זה לא פגע בה." )הטכניון(

"צריך לנהל זמן נכון. קמים יותר מוקדם ועובדים יותר שעות ומצליחים לתמרן. 

 לא לכל החיים ואפשר להסתדר." )האוניברסיטה העברית( התפקדים הם 

"העובדה שהמינוי לתפקיד מנהיגותי מתבצע פעמים רבות בשלב מאוחר  

בקריירה עשויה להפחית את ההשפעה שיכולה להיות לירידה בהיקף המחקר 

 על אותו מנהיג או אותה מנהיגה." )האוניברסיטה העברית(

כבר היה מספיק חזק כך שהקדשת  "בתקופה שנהיה דיקן המעמד המדעי  

 פחות מהזמן לא פגעה במעמד הבינלאומי." )מכון ויצמן( 

"כאשר אתה מגיע לתפקיד ניהולי אתה כבר פרופסור מן המניין וכבר הוכחת  

את עצמך במחקר. עוד מאמר, פחות מאמר זה כבר לא יפגע בך משמעותית."  

 )האוניברסיטה העברית(

ולגיאלית, קרי אחריות לאנשים שהם קולגות ולא כפופים וייצוגם בפני קשיים הנובעים משיטת ניהול ק

 ההנהלה הבכירה  

"אנחנו עוסקים בדברים...איך להתמודד מול אנשים שבעצם אתה לא הבוס  

שלהם, איך ליצור את החיבור בין אלה שעוסקים באדמיניסטרציה ואלה  

ייחס להנהלה  איך להת  –שעוסקים בצד האקדמי, איך להיות בין הפטיש לסדן 

אלו שמעליך לעומת אלו שמתחתיך ברמה האדמיניסטרטיבית, איך לעמוד בפני  

חברי סגל שהם סופר מצטיינים ולכן חושבים שמגיע להם הכל, מה עושים עם  

כאלה שמאיימים לעזוב. כמעט שאין הכשרה, פידבק ומדדים, וגם המבנה הוא  
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חבר סגל, מצוקת  כזה שאתה קיבלת תפקיד ואחרי זה אולי תחזור להיות

 משאבים תמידית, העובדה שצריך לגייס כספים ברמות הגבוהות." )הטכניון(

"גם כראש חוג ובעיקר כדיקן וכרקטור צריך לקחת החלטות כבדות. אתה מעורב  

בקליטה של חברי סגל, אתה קולט אחד ויש עוד הרבה אחרים שפנו ועכשיו הם  

מאוד לא נעים. אתה מחלק את  או שכועסים עליך או שאין להם עבודה, וזה 

התקנים לחוגים, כולם רוצים עוד חברי סגל, ואתה לא יכול לתת לכולם. אתה  

מקדם אנשים בדרגות ויש כאלה שאתה לא יכול לקדם אותם ואז הם כועסים  

עליך, או שאתה צריך לפטר מישהו, הטרדה מינית ועוד. כדיקן אתה אחראי גם  

הבעיות של פיטורים, קידום וכו'. לפעמים  על חברי הסגל המנהלי, ויש אותן 

 אתה עובד מול רקטור שקשה לעבוד איתו." )אוניברסיטת חיפה(

"כשאתה דיקן אין לך כל כך בני ברית. כראש מחלקה, האינטרסים של  

המחלקה מכוונים לכיוון אחד ואתה יודע את מי את המייצג, בתור דיקן  

טה ואתה לא יכול להיות  המחלקות מתחרות אחת בשנייה על משאבי הפקול

פופולרי כל הזמן. אם אתה משיג משהו עבור מחלקה אחת יכול להיות שאתה  

פוגע במחלקה אחרת. אין לך גב ברור, ויש גם את ההתנהלות מול הנהלת  

האוניברסיטה. התפקיד קצת כפוי טובה ומורכב. מצד שני לעבוד עם אנשים  

בן הרעיוני )לא הכלכלי או  שרובם חכמים, בעלי ראייה רחבה וליברלים במו

 הפוליטי( זה מאוד כיף." )אוניברסיטת בן גוריון( 

"האקדמיה דומה יותר לתפקידים בקיבוץ... יש בחירות, כשאתה מסיים להיות  

שעות   8רקטור או נשיא אתה חוזר להיות חבר סגל בחוג שלך. אתה חוזר ללמד 

להיות בתפקיד מזכיר  אחרי שנים שלא לימדת בהן או לימדת מעט מאוד. זה כמו  

קיבוץ ואחר כך לחזור להיות חבר קיבוץ רגיל. זה לא פשוט, וישנם רקטורים או 

דיקנים שעוזבים ויוצאים לפנסיה מוקדמת כי הם לא יכולים או לא רוצים לחזור 

 לחוג." )אוניברסיטת חיפה(

"יש, באופן מוזר, ניכור בין הסגל לבין ההנהלה. זה מוזר כי ההנהלה מתמנה  

תוך הסגל עצמו ולאחר מכן חוזרת אל הסגל. אפשר לצפות שזה יהיה המקום מ

עם הכי פחות ניכור בין סגל לבין הנהלה, ולמרות זאת יש מידה רבה ניכור." 

 )האוניברסיטה העברית(
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עם זאת לרוב לא דווח על משקעים שנשארו בין מנהיג אקדמי שחזר לסטטוס חבר סגל לחברי   •

 הסגל האחרים

הרגשה של תשלום מחיר אישי על החלטות כאלו. הפקולטות "לא הייתה  

מכבדות את ההחלטות האלו, גם אם הן לא אוהבות אותן, וזה משהו לטובת  

 המוסד." )מכון ויצמן( 

"בסופו של דבר אחרי סיום התפקיד כמעט ולא נשארים משקעים, ואם נשארים  

 ויצמן(משקעים אין להם השפעה על התפקוד המדעי." )מכון 

"אנשים מעריכים יותר כשאתה אסרטיבי ומנהל טוב, אבל אם אתה רכרוכי או  

 פוחד להתעמת עם אנשים, פחות מעריכים אותך." )אוניברסיטת תל אביב( 

"לעובדה שאחרי תפקיד מנהיגותי אני חוזר להיות חבר סגל אין משמעות.  

שיקרה אחרי שכבר כשאתה מנהיג אתה מנהיג. אתה לא יכול לפחד בגלל מה  

לא תהיה בתפקיד. מלבד זאת הרבה פעמים מסיימים תפקידי מנהיגות כבר  

 קרוב לפנסיה." )אוניברסיטת תל אביב(

 קדנציה קצרה יחסית כמנהיג אקדמי

כהונות. כל מי   3"רוב הדיקנים נבחרים לשנתיים, כאשר הם רשאים לכהן  

לבחור דיקן כל שנתיים  שמבין אפילו מעט בניהול יכול להבין כמה זה בעייתי

 בפקולטה גדולה." )טכניון(

"מצד אחד טוב שיש קדנציות כדי שאנשים לא יישארו לנצח, מצד שני הקדנציה  

בזבוז של חצי שנה שאי אפשר לעשות כלום, מבזבזים   –מאוד קצרה, קיץ וחגים 

 זמן פקולטה יקר....  צריך להאריך את המינוי... קוצר הקדנציות היא בעוכרינו. 

הקדנציה היא לשנתיים. אם מישהו רוצה קדנציה נוספת, הוא צריך להיבחר ואז  

אולי לא ירצה להרגיז אנשים ולקדם תהליכים מסובכים ואם מראש הולך רק על  

 קדנציה אחת אז לא מספיק לעשות תהליכים משמעותיים." )תעשייה( 
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ז  "הבעיה היא שהקדנציות קצרות. כשאתה מגיע ללא רקע לשלוש שנים, א

בשנה ראשונה אתה לומד, בשנה אחרונה אתה כבר לקראת העזיבה ויש לך  

 שנים." )האוניברסיטה העברית(  4שנה נטו פלוס מינוס לעבוד, אולי צריך 

"שנתיים זה בהחלט קצר. יש כאלה שעושים שנתיים ואומרים עזוב אותי. יכול  

ראה לי להיות שאם הקדנציה הייתה שלוש שנים בכלל לא היו מתמודדים. נ

 ששלוש שנים זו תקופה נכונה." )טכניון( 

שנים מחליטים אם ממשים    3שנים, כאשר אחרי  5"הייתי עושה קדנציה של 

שנתיים נוספות. לאדם שמשקיע בחזון ולא קוטף את הפירות זה פוגע  

 במוטיבציה." )אוניברסיטת בר אילן(

 יתרונות 

 וכן היכרות עם חברי סגל שונים חשיפה למחקרים שמבוצעים במחלקה/ פקולטה/ בית ספר 

"מינוי ...תורם למחקר ולא מפריע לו. למשל על ידי חשיפה לכל הצעות המחקר 

שיוצאות, הכרת כיווני המחקר החדשים בכל תחומי המחקר, הכרת חברי  

וחברות סגל חדשים וכיווני המחקר שלהם, הכרת כל הדוקטורנטים 

יותר אנשים. אולי יהיה שינוי באופן  והדוקטורנטיות ויצירת קשר עם הרבה 

עבודת המחקר, אבל תהיה תרומה להבנת התחום, הבנת המגמות, הבנה  

איפה כדאי להשקיע, והרחבה של ההסתכלות על הדברים שנעשו קודם )הקשר  

  יותר רחב(. זה יכול לקרות בכל תחום מחקר..." )הטכניון(

ונה שיש אפשרות "התפקיד מאפשר לדעת מה אחרים עושים. זו פעם ראש

להסתכל על המחקר של כל חוקר וחוקר באופן פרטני ולדעת מה מתאים לו, 

אילו קולות קוראים מתאימים לו, מה לתת לו איך לעודד אותו ולעזור לו. זה כולל  

גם מתן תמיכה שתעזור לחוקר להתקדם אחר כך ולעלות בדרגה. חבר הסגל 

 יטה הפתוחה(ידע מה נדרש ממנו לצורך קידום." )האוניברס
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 רכישת מיומנויות ניהוליות שתורמות למחקר בהמשך

"ההרחבה של התפקיד גם גורמת לכך שאותו אדם יהיה גם חוקר טוב יותר  

ואזרח טוב יותר. זו התנסות שבחודשים הראשונים כרוכה בלמידה ולאחר מכן  

ר  בהבנה של מורכבויות העולם. כל ניסיון ניהולי, כולל כהונה בוועדות, מאפש

לך להיות שותף פרודוקטיבי יותר בהרבה תהליכים ודברים שקורים." 

 )אוניברסיטת בן גוריון( 

 השארת חותם

"יש אנשים שיכולים לתרום מבחינה ניהולית יותר מאשר התרומה כאיש סגל  

ואנשים כאלה צריכים ללכת לתפקידי ניהול, כי האימפקט יהיה גדול יותר מאשר  

 ת." )אוניברסיטת תל אביב(אם יתרכזו רק בעבודה המדעי

 רשתות של מנהיגים ומנהיגות באקדמיה.  1.6

 קיימים מספר פורומים של מנהיגים אקדמיים ברמות שונות. 

נשיאי האוניברסיטאות הקימו את ור"ה )ועד ראשי האוניברסיטאות, שכולל גם את ועד הרקטורים )סגני 

. ישנם פורומי דיקנים כמו פורום דיקנים במדעי הרוח 3נשיא למחקר( וועד מנכל"י האוניברסיטאות( 

בישר לרפואה  הפקולטות  דיקני  פורום  או  האחרונות  בשנים  בנושא  בעבודתה  למל"ג  אל שסייעו 

יורשו  לא  קורונה  נגד  חוסנו  שלא  הבריאות  ולמקצועות  לרפואה  שסטודנטים  לאחרונה  שהודיעו 

 . 4להשתתף בפעילות לימודית בבתי חולים ובמרפאות 

פעילים  האוניברסיטאות, בחלקם  ובין  האוניברסיטאות  בתוך  מוסדיים  תוך  פורמליים  פורומים  ישנם 

 יותר וחלקם פעילים פחות. 

 יתרונות ואתגרים בקיומם של פורומים שונים. המרואיינים העלו

 יתרונות: 

 
3https://vera.org.il/  

41.9600654-https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium  
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"פורומים כאלה הם רעיון טוב. אפשר לעשות למשל פורום ראשי הנדסה. מכיר  

ראש מחלקת הנדסה שהתייעץ עם ראשי הנדסה מאוניברסיטאות שונות."  

 )הטכניון( 

 אוניברסיטאית יכולה לעבוד טוב. ישנה רשת של כל ראשי החוגים-"גם רשת בין

לפיזיקה )לא פורמלית(. אין משהו כזה בצורה מסודרת וזה היה יכול לעזור. לא 

קבוצה של כל ראשי החוגים בארץ, אבל למשל כל ראשי החוגים לפיזיקה  

)שנתקלים בעיות ניהול דומות בנושאים כמו מעבדות וכו'(, או אם זה פורום קטן  

 מידי אז מתמטיקה, פיזיקה וכימיה." )הטכניון(

ש, רצוי ומועיל. ההיזון החוזר, למרות התחרות בין הדיקנים, אם "זה נדר

 האנשים משתפים פעולה, מאוד עוזר." )אוניברסיטת בן גוריון( 

 "רשתות לא פורמליות יכולות להיות דבר מצוין." )האוניברסיטה הפתוחה(

"מתייעצים הרבה אחד עם השני. יש קבוצת ווטסאפ של ראשי בית ספר  

המוסדות כולל מכללות. הקבוצה משמשת להתייעצויות   ]בדיסיפלינה[ בכל 

שוטפות, כמו איך להתמודד עם קורונה.  עם זאת אין שם התייעצות ברמת  

 הלמידה האחד מהשני." )האוניברסיטה העברית(

"עם כל הכבוד לתחרות, אנחנו קודם כל קולגות ובשמונים אחוז מהמקרים עם  

ד מעניין אותי לשמוע מה עושים  אינטרסים משותפים. אם יש לי דילמה, מאו

באוניברסיטאות אחרות. אני מעודד מאוד מנהלי מחלקות לעשות נטוורקינד 

 דומה." )האוניברסיטה העברית(

 אתגרים:  

האתגר בפורומים בין מוסדיים הוא תחרות בין המוסדות השונים על אותם הסטודנטים ואנשי הסגל 

 וחשש להסגיר סודות מקצועיים

זה פורום שיש בו אנשים שהם למעשה   -להביא בחשבון שיש "קטץ'""צריך 

מתחרים בנושאים כמו גיוס סטודנטים לתארים מתקדמים או גיוס אנשי סגל. זה  
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יכול לעבוד בנושא הוראה בפיזיקה או ניהול כ"א. צריך להביא בחשבון את  

 המורכבות." )הטכניון( 

שזה טוב, אבל כל אחד  "אם יש פורום של ראשי מחלקות בארץ, הוא חושב 

שמשתתף בפורום כזה צריך לדעת שזה אומנם לא משחק סכום אפס אבל זה  

יש תחרות."  -משחק, כלומר, אתה קצת מפסיד ממה שהם מרוויחים 

 )אוניברסיטת בן גוריון( 

 קיים שוני גדול בין האוניברסיטאות, גם בין מחלקות שעוסקות בדיסציפלינות דומות 

שפורום ממוסד יפתור יותר בעיות מאשר הוא ייצור. כל אוניברסיטה  "לא בטוח 

היא שונה בצרכים, במשאבים וביכולות. לא הורגש צורך בפורום כזה בתור ראש  

 )אוניברסיטת בן גוריון( מחלקה."

 פורומים )פורמליים( בין מוסדיים ברמות של ראשי מחלקות, חוגים או מגמות עלולים ליצור עומס: 

פורומים כמו פורום ראשי רשויות מחקר, פורום סגני נשיאים  "יש הרבה 

)רקטורים(, פורום נשיאים. לראשי יחידות יש פורום תוך מוסדי, אבל לא בין  

מוסדי ברמות האלו כי זה יותר מידי עומס. ראש יחידה יכול להתייעץ עם  

 הפקולטה." )האוניברסיטה הפתוחה(

כפי שמקובל בארצות   האם תתאים בישראל שיטה של ניהול מקצועי  1.7

 הברית? 

חלק גדול מהמרואיינים סבורים ששיטת הניהול האמריקאית, שבה אנשי אקדמיה "חוצים את הקווים" 

 ומנתבים את הקריירה לתפקידי ניהול והנהגה בלבד איננה מתאימה לישראל.  

ניתן לאמץ את שיטת הניהול האמריקאית בלי לאמץ מרכיבים   ציינו שלא  נוספים מספר מרואיינים 

 הקיימים באוניברסיטאות בארה"ב: 

"בארה"ב זה אחרת. ברגע שמישהו עובר למסלול ניהול הוא דיקן עם מסלול  

קידום לפרובוסט ולנשיא. נשיא באונ' גדולה בארה"ב מרוויח משכורות גבוהות, 
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הרבה מעבר למשכורות הפרופסורים. ההבדלים העצומים בשכר ובתנאים  

 ון הזה."  )הטכניון(  מעודדים אנשים ללכת לכיו

"אי אפשר לקחת משהו אחד מארה"ב, להכניס לכאן ולקוות שזה יעבוד. כלומר, 

היה עדיף להעתיק את הגישה האמריקאית לכאן, אך את כל מכלול הדברים. 

הדיקן בארה"ב הוא באמת בוס, יש לו תקציב ויש לו יכולות לגייס תקציבים." 

 )אוניברסיטת בן גוריון(  

יקאית מקבלים חוזה אישי ומאוד מתוגמל. בארץ יהיו כמעט אותם  "בשיטה אמר

תנאים ואז זה פחות אטרקטיבי. לא פוסל את זה אם אדם מוכשר. יכול לעבוד  

 יותר טוב עם נשיאים." )אוניברסיטת תל אביב( 

"בשיטה האמריקאית ]למנהיג[ יש הרבה יותר 'מקלות' ]סנקציות ניהוליות[. 

ת, מבחינת חבר סגל הדיקן הוא האלוהים ואין צורך באוניברסיטאות האמריקאיו

 להגיע לרמת נשיא." )הטכניון(

 חסרונות 

 חוסר גמישות בהחלפת מנהלים 

"בשיטה האמריקאית אם לא הצלחת אתה תקוע עם מישהו להרבה שנים. בכל  

מקרה זו אפשרות, אבל זה לא התפתח ככה בישראל. שינוי כזה ידרשו שיהיו  

 מספיק אנשים שהם גם טובים אקדמית וגם טובים ניהולית." )הטכניון(  

יטאות, "באמריקה דיקן זה תפקיד, זה מקצוע. דיקן זה מינוי של ראשי האוניברס

אין בחירות. זה נותן לו הרבה כוח... הדיקן לא חוזר לחוג. אם הוא אדם טוב ויש  

 זה קטסטרופה." )אוניברסיטת חיפה(   -זה מעולה. אם לא   -לו יכולות 

 ניהול מנותק מידי מהמחקר 

"אפשר ליישם, ויש לזה ערך מוסף, אבל במינון נמוך. אולי נשיא או מנכ"ל, אבל  

למה, לא רק מבחוץ אלא אפילו של פרופסורים שהם כבר  לא שדרת הנהלה ש
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לא חוקרים זה לא טוב. פרופסור שהוא כבר זמן רב לא חוקר לא יהיה מנהל טוב  

 באוניברסיטה." )הטכניון(  

"יש חשיבות גדולה לכך שהניהול האקדמי יהיה בידי אנשי אקדמיה פעילים. כי  

ת הבוערות, מה  כשאתה מתרחק אתה מאבד את התחושה לגבי מה הבעיו

הסוגיות שמטרידות את האנשים והדברים שצריך להתמודד איתם." 

 )האוניברסיטה העברית( 

 חוסר הבנה של התרבות הארגונית במוסד 

"יותר חשוב להבין את התרבות ...כדי להיות נשיא מוצלח מאשר להיות נשיא  

 מקצועי." )מכון ויצמן(  

"המערכת ישראלית שונה מאוד ומאוד פוליטית, כלומר יש המון מאבקים בתוך 

אוניברסיטאות, פקולטות ומחלקות על התקציב, בגלל מודל התיקצוב. על מנת  

ריך לדעת מה האינטרסים הפנימיים של  להיות גורם פוליטי חשוב במערכת, צ

אותה מחלקה או יחידה או פקולטה... לא רואה את זה מתקיים בארץ." )בר  

 אילן(

 רצון בתפקיד מתוך מניעים כספיים

 in"הרבה פעמים אנשים האלה מונעים על ידי כסף, עדיף להשאיר את זה 

house )האוניברסיטה העברית( ". 

 יתרונות 

ומעוניינים אפשרויות התפתחות נוס פות לאנשים מסוימים שהגיעו לרמות המחקר הגבוהות ביותר 

 לתרום כמנהיגים 

"מעניין לדעת האם יש אנשים בארץ שהיו מוכנים לעשות את המעבר הזה.  

צריך לשאול אנשים אם היה באפשרותם לעשות את זה האם הם היו עושים את  

ם שהם כבר מוכרים זה. יכול להיות שתהיה פה קורלציה לגיל: אנשים ותיקי
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וכבר הגיעו לטופ עשויים לחפש אתגרים שהם יותר בצד הניהולי. לכן השיטה  

האמריקאית עשויה לעבוד בשלב מסוים כעניין פוזיטיבי לאנשים שחשים שהם  

באיזה סוג של סטגנציה ומיצוי. זה גם יכול לפנות מקום לצעירים. יש מעט מאוד  

חדש בגילאים של שישים ומעלה, ואז  אנשים שיודעים איך להמציא את עצמם מ

שנים ומעלה שהמערכת נהנית מאותו אדם אבל ברמת המדינה או    10- יש כ

ברמה המערכתית אולי אפשר היה להנות יותר מהכישורים הניהוליים של אותו  

אדם. זה לתת לאנשים כאלו אופציה ניהולית כאופציה נוספת. זה יכול להיות  

 קרים." )האוניברסיטה הפתוחה(מעניין עבור סוג מסוים של חו

בארה"ב הרבה פעמים הדיקן עוזב את המדע. הרבה פעמים מדענים  "

שמרגישים שהתרומה המדעית שלהם מוצתה.... מהניסיון שלי עכשיו השיטה  

האמריקאית של דיקנים מקצועיים הייתה יכולה לעבוד גם בישראל. דיקן לא 

דיקן. הוויתור על המדע לטובת   95%מדען אלא   50%-דיקן ו  50%צריך להיות

 התפקיד המנהיגותי עלול ליצור הרבה תסכול." )אוניברסיטת תל אביב( 

"לא הייתי מכניס לתקנון איסור על להכניס מישהו מבחוץ, יכול להיות טוב גם  

 מבחינת הבאת רעיונות חדשים מבחוץ." )אוניברסיטת תל אביב(

 הזרמת רעיונות חדשים למוסד

הו עם זיקה לאקדמיה, כי עקומת הלמידה היא משמעותית.  "לדעתי עדיף מיש

במערכת האקדמית יש שונות ורגישויות רבות. אבל יש לפעמים יתרונות 

 בלהביא מישהו מבחוץ." )האוניברסיטה העברית(

בישראל אי אפשר לפתות אותך עם השכר, כי בניגוד לארה"ב שכר המנהל  

הות עם המוסד האקדמי בו  האקדמי לא גבוה. רוב חברי סגל גם חשים הזד

צמחו וזה מקשה על המעבר. בעיניי יש יתרון למעבר בין מוסדות... כי אנשים 

נשחקים ונעולים בקונספציות... יש בזה הגיון אבל חסמים גדולים יותר מדי.  

 )האוניברסיטה העברית(

 תהליכים המקרבים את השיטה ליישום בישראל 
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שמודל   לכך  הסבר  הציע  המרואיינים  באוניברסיטאות אחד  להצליח  היה  יכול  לא  המקצועי  הניהול 

באוניברסיטאות  גם  המודל  החלת  של  ניצנים  לראות  ניתן  כבר  שכיום  וטען  לאחרונה,  עד  בישראל 

 בישראל 

"בארה"ב המוביליות גדולה הרבה יותר בשל ריבוי מוסדות. בישראל עד לא מזמן  

יבית במעבר בין לא הייתה מוביליות בכלל. בגלל הפחד לאבד פנסיה תקצ

המוסדות חברי סגל נטו להישאר באוניברסיטה שלהם לאורך כל התקופה. מאז  

את   כמות האנשים עם פנסיה צוברת עולה בהדרגה, דבר שאיפשר 2003

ההתחלה של מוביליות גם בישראל, שעדיין רואים רק את הניצנים שלה. בגלל 

שבארה"ב יש המון מוסדות, אנשים שרואים את עצמם מתאימים ומיצו את  

האפשרויות באוניברסיטה אחת יכולים לעבור לאחרת. אם פוגשים נשיא של  

נמוך אוניברסיטה גדולה בארה"ב, הסיכוי שהוא עשה שם את כל התפקידים 

תפקידים באוניברסיטאות אחרות...   3-4מאוד, רוב הסיכויים שעבר לפחות 

אנחנו רק בתחילת המוביליות בישראל, אבל אפשר לתת כדוגמא את פרופ'  

חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון, שהיה בעבר דיקן באוניברסיטת תל 

 אביב"." )הטכניון( 

 המדיניות שמובילים לכיוון מערכת יותר היררכית מרואיין נוסף מזהה תהליכים ברמת קובעי

"השאלה היא עד כמה המערכת האקדמית בישראל היא דמוקרטית או שהיא  

היררכית. מה כוחו של סנאט? האם הוא יכול להוביל ארגון או לשבש ארגון או  

שלנשיא יש כוח אמיתי? עם השנים כללי ות"ת הולכים ומחלישים את הכוח של  

את כוחו של הנשיא ואת כוח ועד המנהלים שמעל הנשיא,   הסנאט ומגדילים

שמורכב ברובו מנציגי ציבור.  יש כאן דינמיקה והרבה שינויים ולאט לאט  

המערכת הופכת ליותר היררכיה ופחות קיבוצית סוציאליסטית." )האוניברסיטה  

 העברית(

 גות הקיימות כיוםמרואיין אחר הציע ליצור שכבת מנהיגות מקצועית נוספת על שכבות המנהי

"אני חושב שיש פתרון מסוים ולצערי זה נעצר על ידי האוצר משיקולי תקציב וזה 

הצבת בעלי תפקידים רוחביים לתקופות יותר ארוכות. למשל דיקן סטודנטים, 
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סגן רקטור, מישהו שינהל את עולם הלמידה מתקדמת, מישהו שינהל את עולם  

לשנים ארוכות יותר ועם תגמול גדול  ועוד פונקציות מעל הדיקנים  STEM  -ה

יותר. כך בעצם נייצר שכבת ניהול נוספת, יותר מקצועית. בחברה רגילה אולי 

לא הייתי עושה את זה, אבל באקדמיה כן. יש לא מעט בעיות תקציביות 

ורגולטוריות עם זה. זה יוצר מעט מקבילה למערכת האמריקאית של ניהול  

 (   אקדמי יותר מקצועי." )בר אילן
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 מפורטים כל בעלי התפקידים שרואיינו במהלך המחקר לפי המוסדות   6בטבלה 

 : רשימת מרואיינים ומרואיינות 1טבלה 

תאריך   תפקיד  שם המרואיין/ת  אוניברסיטה 

 הריאיון 
 2.6.2021 משנה בכיר לנשיא  פרופ' עודד רבינוביץ'  הטכניון 

 24.6.2021 מנכ"ל  גולניפרופ' בועז  הטכניון 

פרופ' מחקר אמ' דני   הטכניון 

 וייס 

 23.5.2021 ראש התכנית למערכות אוטונומיות 

 26.5.2021 דיקנית לימודי הסמכה בטכניון. פרופ' אורית חזן  הטכניון 

 24.5.2021 דיקן הפקולטה לפיזיקה פרופ' אהוד בכר  הטכניון 

 19.7.2021 דיקן הנדסת אוירונוטיקה וחלל  פרופ' טל שימא  הטכניון 

 8.7.2021 סגן נשיא למינהל כספים )מקביל למנכ"ל(  פרופ' אלון הרמלין מכון ויצמן 

ראש המחלקה לפיסיקה של חלקיקים  פרופ' יוסי ניר  מכון ויצמן 

 ואסטרופיזיקה 

10.6.2021 

האוניברסיטה העברית  

 בירושלים 

 9.6.2021 רקטור פרופ' ברק מדינה 

 14.7.2021 סגן נשיא ומנכ"ל  מר ישי פרנקל  האוניברסיטה העברית 

 5.7.2021 סמנכ"ל  מר מאיר בינג האוניברסיטה העברית 

האוניברסיטה העברית  

 בירושליים 

- פרופ' מונא חורי

 כסבארי 

 27.6.2021 דיקנית הפקולטה לעבודה סוציאלית

 1.6.2021 דיקן הפקולטה למדעי הטבע  למקוףפרופ' גבריאל   אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 9.6.2021 דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה פרופ' דוד וטשטיין אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 15.6.2021 ראש בית הספר למדעי המחשב  פרופ' סיון טולדו אוניברסיטת תל אביב 

 28.6.2021 להנדסה דיקן הפקולטה  פרופ' יוסי רוזנוקס  אוניברסיטת תל אביב 

פרופ' עבד אלסלאם   אוניברסיטת תל אביב 

 עאזם 

 6.7.2021 דיקן הפקולטה למדעי החיים 

 5.7.2021 ראש המחלקה ללימודים אינטרדיסיפלינריים פרופ' גיל דיזנרוק  אוניברסיטת בר אילן 

 12.7.2021 סמנכ"ל משאבי אנוש  מר מאור פינקו אוניברסיטת בר אילן 

 14.6.2021 דיקן הפקולטה למדעי הרוח  פרופ' אפרים לב  אוניברסיטת חיפה 

 20.6.2021 דיקן המחקר  פרופ' עופר ריעני  האוניברסיטה הפתוחה 

 4.7.2021 סגן נשיא ודיקן למחקר  פרופ' יצחק שי  אוניברסיטת אריאל 

 1.7.2021 לשעבר דיקן הפקולטה לאוירונאוטיקה  פרופ' עומרי רנד  חברת אמאזון   – תעשייה  

 

 

 


