
נשיא/ה  לתפקיד  מועמדות  הגשת  מזמינה  אריאל  אוניברסיטת  נשיא/ת  לתפקיד  החיפוש  ועדת 
נועד  2021, אייר תשפ"א. התפקיד  האוניברסיטה לתקופת כהונה בת ארבע שנים שתחל במאי 
אריאל  אוניברסיטת  של  וקידומה  פיתוחה  להנהגתה,  אקדמי,  ניהולי  חזון  בעל/ת  למועמד/ת 

למצוינות אקדמית ומחקרית יחד עם תרומה לחברה.

מתקדמים  תארים  ראשון,  לתואר  וסטודנטיות  סטודנטים   16,000 כ-  לומדים  באוניברסיטה 
בין השאר את מדעי הטבע,  כוללים  והמחקר  ייחודיות. תחומי פעילות ההוראה  לימוד  ומסגרות 

ההנדסה והארכיטקטורה, מדעי הבריאות והרפואה, תקשורת ומדעי החברה והרוח.

ועל  האוניברסיטה  של  פעילותה  תחומי  מכלול  על  אחריות  הנשיא/ה:  ותפקידי  סמכויות  עיקרי 
השגת מטרותיה ויעדיה, אחריות בפני הועד המנהל, אחריות על ייצוג האוניברסיטה בארץ ובעולם, 
אחריות על כל המנגנונים הניהוליים של המוסד ואחריות לכל ענייני התקציב והמשאבים לרבות 

גיוס משאבים ותרומות.

התאמת המועמד/ת לתפקיד תישקל, בין היתר, בהתחשב בהיותו/ה בעל/ת  מעמד אקדמי מוכר 
ומוערך בארץ ובעולם בדרגת פרופסור מן המניין. על המועמד/ת להיות בעל/ת כושר מנהיגות, 
יכולת וניסיון בהובלת תהליכי שינוי ופיתוח מהותיים, ניסיון ניהולי במערכות ציבוריות או אקדמיות, 
יכולת מוכחת בגיוס כספים בארץ ובחו"ל, היכרות מעמיקה עם מערכת ההשכלה הגבוהה וכיווני 
ציבור,  ממשלה,  גורמי  בפני  האוניברסיטה  את  לייצג  יכולת  ובעולם,  בישראל  האקדמי  הפיתוח 
ויכולת  גבוהים  אישיים  בין  כישורים  ערכיה,  עם  הזדהות  תוך  ובחו"ל  בארץ  ותורמים  אקדמיה 

מנהיגות והדברות עם גורמים רבים פנים וחוץ-ארגוניים.

מפורטות, מכתב המפרט את התאמת  מפורטים, המלצות  חיים  קורות  תכלול  הגשת המועמדות 
המועמד לתפקיד וכל חומר רלוונטי אחר. את הפניות יש לשלוח למשרד חבר הנאמנים,
 ec@ariel.ac.il אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל 407000 או בדואר אלקטרוני

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 13 בדצמבר 2020, בשעה 12:00.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות בטלפון: 03.9371415.

עו"ד מרק צל, יו"ר הוועד המנהל \ יו"ר ועדת החיפוש

הועדה רשאית שלא לזמן את כל הפונה אליה להופיע בפניה. הועדה שומרת על זכותה לפנות ביוזמתה,   
אל מי שתמצא לנכון כמתאימים למשרה בהצעת המועמדות. 

 הליך החיפוש כפוף לתקנון העמותה.
 דיוני הועדה יתנהלו בסודיות.

קול קורא
נשיא/ת אוניברסיטת אריאל בשומרון



ARIEL UNIVERSITY

PRESIDENTIAL SEARCH

Ariel University's Presidential Search Committee invites all qualified applicants to submit their 
candidacy for the position of President of Ariel University for the four-year term, commencing 
May 2021/Iyar 5781.  After reviewing all candidates’ submissions, the Search Committee will 
recommend a candidate to the University’s Executive Committee subject to ratification by the 
University’s Board of Trustees.  

The University is seeking an individual with academic-administrative vision to lead Ariel 
University to scholarly excellence and enhance its contribution to Israeli society.

Currently, some 16,000 students attend Ariel University from across Israel. They are enrolled 
in a wide range of academic disciplines and research programs including, the natural sciences, 
engineering, architecture, health and medical sciences, communications, social sciences and 
the humanities.

The President's primary responsibilities include: overseeing the University's administration 
and furthering its unique vision and values, subject to supervision by the Executive Committee; 
representing the University in Israel and worldwide; administering all affiliated institutions 
and programs; and leading the University’s domestic and foreign resource-development and 
fundraising initiatives. 

In evaluating a candidate’s suitability for this position the Search Committee will consider 
several factors including (but not limited to) the candidate’s international academic recognition 
and status; leadership skills; experience in steering large institutions through substantial 
change and development; managerial experience in public or academic institutions; proven 
ability to raise funds in Israel and abroad; in-depth knowledge of the regulatory regime for 
higher education; and the ability to foster cooperation with academic institutions in Israel and 
abroad.  In addition, the candidate must possess the ability to represent the University before 
government agencies and the Knesset, as well as to members of Academia and donors, while 
promoting the University's core values and the vision of its founders. Candidates must have 
strong interpersonal skills and the ability to lead and communicate with individuals from all 
sectors of society. Applicants are encouraged to review the University’s Articles of Organization 
(takanon), which are available in Hebrew on request from the Search Committee Secretariat.

All applications must be in writing and must include a detailed Curriculum Vitae, letters of 
recommendation, a letter detailing the candidate's suitability for the position, as well as any 
other relevant material the candidate may wish the Search Committee to consider. The deadline 
for submitting applications is December 13, 2020 at 12:00 pm. Please send applications to the 
Presidential Search Committee Secretariat, Office of the Board of Trustees, Ariel University, 
Ariel 407000, ISRAEL or via e-mail to ec@ariel.ac.il   
For questions and inquiries please contact +972-3-937-1415.

Adv. Marc Zell, Chairman of the Executive Committee / Chairman Presidential Search Committee 

· The Search Committee reserves the right to select and interview candidates for the position of 
University President in its sole and absolute discretion, including the right to reject any and all 
applications, as it deems appropriate.  

· All communications with the Search Committee and its deliberations will be kept strictly confidential.


