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 '/אלול/תש"פג

  מנכ"ל העמותה תיאור וניתוח תפקיד

 עמותת מו"פ מדבר וים המלח "למנכ שם/תואר תפקיד 

 (580458776ה רשומה מו"פ מדבר וים המלח )מ"ע עמות מסגרת ארגונית

 וועד מנהל של העמותה יו"ר ועד מנהל כפיפות ארגונית 

אסטרטגי פיתוח מותה, אחריות על ביצוע המדיניות ואחריות כוללת לכל הנעשה בע תפקידה מהות

 העובדיםעל יציבות הארגון ושמירה , הארגוןשל 

 מלא היקף משרה

 

  תחומי האחריות העיקריים

, וועד הנהלה בהתאם לתכניות המאושרות על ידיהחזון והיעדים  יישום .1

  של משרד המדע. דרישותעמידה בתוך 

 

פעילות ל שנתיות ורב שנתיות כניותות תכנון, אישור וביצועייזום,  .2

 ותקציב , כולל יעדים, כח אדםו"פהמוצמיחת 

 

עם משרדי ממשלה, גורמי ממשל, וממשקים קשרים  בניית רשת .3

 ועוד , אקדמיה, מכוני מחקרקרנות

 

  עבודת המטהשוטף של ניהול  .4

  תקציב המו"פ ובקרה על ביצועוניהול  .5

  כוח אדם י וליוו הקליט, כוח אדם איכותי גיוס .6

 מחקרי המו"פ מסחרי של הקניין הרוחני שנוצר בליישום פיתוח עיסקי  .7

 תמורת תשלום שירותי מחקרהפעלת ו

 

 
 

 פירוט המשימות/המטלות העיקריות

 

יישום החזון והיעדים בהתאם לתכניות המאושרות על ידי וועד הנהלה, תוך עמידה . 1

 בדרישות של משרד המדע.

 .  העל ביצועשוטפת בקרה אישורה ע"י וועד מנהל ובודה שנתית, גיבוש תוכנית ע א.



 
                                                                                                                                                 

  .בארגון ארגון, ויישומהית האסטרטגיהגדרת הובלת תהליך  .ב

 הפעילויות השונות גיבוש כלים להערכת האפקטיביות של .ג

 .פרויקטיםבין הוסנכרון עידוד העבודה המשותפת בין השלוחות  .ד

 ונותאסיפה והוועדות הש/יישום החלטות וועד מנהל .ה

ייזום, תכנון, אישור וביצוע תוכניות שנתיות ורב שנתיות לפעילות וצמיחת המו"פ, כולל  .2

  יעדים, כח אדם ותקציב

התושבים והמועצות ובדיקת האפשרויות של המו"פ בקרב והזדמנויות איתור צרכים  .א

 להשתלב במתן מענה לצרכים.

רכז שיתוף פעולה אזורי, מ קידום היחידות חוצות השלוחות עם מנהלי היחידות. )חינוף, .ב

 ( לחקר שטפונות במדבר

 ,רשות ניקוז, קק"ל, רט"גכמו : מועצות, ארגונים ממשלתיים קידום שת"פ אזורי .ג

 .פרויקטים משותפים םוייזו תעשייה, חקלאים, יזמים

מכוני מחקר,  –משותפים עם מגוון  גופים  בארץ ובחו"ל קידום פעילויות ופרויקטים  .ד

  נות מחקר, כולל ירדן והרשות הפלשתינית.אוניברסיטאות, קר

בניית רשת קשרים וממשקים עם משרדי ממשלה, גורמי ממשל, קרנות, אקדמיה,  .3
  מכוני מחקר ועוד

)מוסדות אקדמים, מכוני מחקר, תעשייה,  מוביליםקשרי חוץ עם גורמים ושימור ניהול  .א
 ועוד( פילנטרופים, ארגונים בחו"לעניין משרדי ממשלה, גופי קרנות, גופים בעלי 

, מגילות, תמר, ערבה תיכונה, ניהול ושימור קשרים עם המועצות האזוריות והמקומיות .ב
 אילות ומצפה רמון.

 ) כמו: תיירנים, חקלאים( עם הקהילה המקומית ויזמים מקומייםשיח שוטף  .ג

, קולות קוראים ממשלתיים/ציבוריים, פרויקטיםשיתופי פעולה במימון  –משאבים גיוס  .ד
  קרנות, תרומות

הרחבת מעורבות והשתתפות של גורמים נוספים עיסקיים כגון מפעלי ים המלח, חברות  .ה
 ו"פבפעילות המ ,ציבוריים, כגון רשויות ניקוז, קק"לוכלכליות, 

  , רשויות ניקוז ועוד(משרד המדעגופים קשורים )ליווח ד .ו

, , רשתות חברתיות, קשרים עם אתרים אחריםאתר אינטרנט הנראות של המו"פ: קחיזו .ז
 .ייזום כנסים



 
                                                                                                                                                 

 .גורמי חוץלוסיורים אירוח  .ח

 עבודת המטהשוטף של אדמינסטרטיבי וניהול ניהול  .4

לוועד מנהל ושוטף ישיבות וועד מנהל ואסיפה כללית, דווח שנתי בהכנה והשתתפות  .א

 .ולאסיפה

, מנהלי ה פעילה, וועדה מדעית, וועדת שכרישיבות שוטפות עם פורום הנהלה רחבה, הנהל .ב

 שלוחות, וועדת בקורת

 , הנהלה רחבה, הנהלה פעילההכנת ישיבות וועדת שכר .ג

 רשות מחקר, וועדת רכש –בקרה על תפקוד יחידות המטה של העמותה  .ד

 .גיבוש נהלים והטמעתם בארגון .ה

 בקרה על קבלת החלטות .ו

 .ובקרה על ביצועםבניית הסכמי עבודה  .ז

 , עידכון תחומי אחריות וסמכות של הצוותדרכת צוות עובדי מטהניהול וה .ח

, פנים וחוץ בניית ממשקי עבודה ותהליכי עבודה לייעול עבודת המטה ושיפור השירות .ט

 .ארגוני

 .טהוקרים ולצוות המעובדים, חתכנון והובלת השתלמויות ל .י

  .העמותהומבקר פנים של רו"ח , יועץ המשפטיקיום קשר עם  .יא

 של העמותה "ניהול תקיןאישור "על אחריות ו שנתיים לרשם העמותות הגשת דוחו"ת .יב

 ובקרה על ביצועו ו"פניהול תקציב המ .5

 ועידכוני תקציב ואישורם בוועד המנהל/אסיפה כללית  גיבוש תקציב שנתי .א

 תכנון מול ביצוע -בקרת תקציב המו"פ הכולל ותקציב השלוחות .ב

מול סמנכ"ל  ת, שימושים ותזרים מזומניםמקורו -ניהול פיננסי של חשבון הבנקבקרה על  .ג

 כספים

 רכש. וחשבוניות זמנות רכשאישור הבקרה על  .ד



 
                                                                                                                                                 

 מנהלת רכשחשבת שכר, סמנכ"ל כספים, הנה"ח, עבודה שוטפת מול  .ה

 למימון פרויקטים ושיתופי פעולה ומול קבלני משנה, עם היועץ המשפטיהכנת הסכמים  .ו

 גיוס כוח אדם איכותי, קליטה וליווי כוח אדם .6

 איתור וגיוס כוח אדםהכנת מכרז,  .א

כולל תהליכי קידום, תנאים עובדים נהלי שכר לחוקרים ולהגדרת , ועדת שכר ניהול .ב

 .ובקרה על ביצועם נלווים וכו

 .עבודה הסכמי גיבוש .ג

 תהליכים לשימור עובדים .ד

פיתוח עיסקי ליישום מסחרי של הקניין הרוחני שנוצר במחקרי המו"פ  והפעלת  .7

 מורת תשלוםשירותי מחקר ת

 הכוונת חוקרים להגנה על קניין רוחני ורישומי פטנט .א

 פיתוח בליווי יועצים עיסקייםתהליכי ות על יאחר .ב

 עם היועץ המשפטי ופיתוח מוצר הסכמים לשיתופי פעולה עיסקיים .ג

 גיבוש נהלים למכירת שירותי מחקר, מעקב ובקרה .ד

 

 

 

 להלן מבנה ארגוני של המו"פ: 

 



 
                                                                                                                                                 

 
 


