
 מרב שביב
506237050+972• mshaviv@hks.harvard.edu 

 סיון מקצועינ
 

          אוניברסיטת הרווארד
 היום-2019         רחמני-, בי"ס קנדי לממשל, מרכז מוסברעמיתת מחקר

 .יהתף עם המכון הישראלי לדמוקרטלצעירים בחברה הערבית, במשו שנת מעבר""בנושא  מחקר
 

                     מועצה להשכלה גבוהה
2011-2019              לתכנון ומדיניותסמנכ"ל 

     
 בהתוויית מדיניות )מל"ג) ולמועצה להשכלה גבוהה (ות"תועדה לתכנון ותקצוב (ל מסייעוהמדיניות  התכנוןאגף 

וז איסוף, ריכ; כלה הגבוההשנתית למערכת ההש-גיבוש התוכנית הרבסיוע ב , לרבות:מערכת ההשכלה הגבוהה
הכנת מודל התקצוב של ות"ת ככלי לתכנון ותקצוב ; עולםוב ראלנתונים על ההשכלה הגבוהה בישוניתוח 

ריכוז נושאים תכנוניים יחודיים  ;בהיבט התכנוניחדשות  יםפתיחת תוכניות לימודהמלצות ל גיבוש; המערכת
אים מים בארץ ובחו"ל בנושיצוג ות"ת/מל"ג בפורו; בנושא ההשכלה הגבוהה כולל הפעלת וועדות רלבנטיות

  מחקר מלווה.; האגף של ותוהמצויים באחרי
            

 שכלה גבוההמועצה לה
2003-2011                         לתקצוב מנכ"לס
         

. והגורם המוציא לפועל מדיניותהדיניות תקצוב ש מלגב ת"תקרית המסייעת לומהווה הזרוע העי באגף התקצו
בזמנו בוש התוכנית הרב שנתית של ות"ת והכנת הצעת התקציב השנתי  (בגיוע יס :יו העיקרייםקידתפ במסגרת זו

מודלים, שיטות תקצוב, מדדים, כלים לבקרה   -הגדרת מתודולוגיות התקצוב  ₪);מיליארד  7-בהיקף שנתי של כ
ע צובי ים להשכלה גבוהה;של כלל המוסדות הישראלי אחר האיתנות הכספיתביצוע ניתוח ומעקב  וכד'. תקציבית

ניהול דיונים שוטפים ומו"מ עם ראשי המוסדות להשכלה  ניתוחים ומתן חו"ד בנושאים תקציביים וכלכליים;
 ות"ת בדיונים בממשלה, בכנסת, בועדות ובפורומים שונים בנושאים שבתחום ההשכלה הגבוהה.  ייצוג ;גבוהה

 
                     , אגף התקציביםהאוצר רדמש

 1998-2003           חהעבודה ורוו רכזת
  1995-1998           רפרנטית עבודה ורווחה

 
כנת תכניות עבודה, ייזום ולווי שינויים מבניים שמטרתם ייעול וחסכון הנוגעים לתחום העבודה התפקיד כולל ה

 ₪);מיליארד  4-עלה ממנו בהיקף שנתי של למ(בז משרדהתי והרב שנתי של הכנת הצעת התקציב השנ ;והרווחה
ניהול דיונים ומו"מ עם  התקציב במהלך השנה, לרבות מתן אישורים לביצוע שינויים תקציביים;של  לווי שוטף

תכנון התקשרויות  ;בודה של המשרדגורמים שונים במשרדים שבתחום האחריות בכל הנוגע לתקציב ולתוכניות הע
ווחה, בדיונים בועדות והר תאגידים ממשלתיים בתחום העבודהייצוג אגף התקציבים ב ;ם בתחוםעם ספקי שירותי

 .ועודהכנסת, ועדות שרים, צוותי עבודה והיגוי מקצועיים 
 

 השכלה
 1996-1999            אילן-אוניברסיטת בר

MBA (התמחות במימון) במנהל עסקים 
 

 1992-1995                אוניברסיטה עברית
BA בכלכלה וסטטיסטיקה 

 
 1989-1987                              צבאי שירות

 
    (השתחררתי בדרגת סמל) , חיל האוירקרת טיסהב
 

 כישורים
 

 ברמה טובה מאד. -אנגלית, שפת אם -עבריתשפות: 
 , וורד, פאוורפוינטאקסל: יישומי מחשב

גמישות , עבודה תיוצו הנעתו ניהול תהליכי שינוי חברתיים, לתבווה גיבושכנון, ת, מערכתיתראיה : כישורים רכים
  ., תקשורת מצויינתוהמוסר עבודה גב, , חשיבה ביקורתיתיצירתיות ,תמחשבתי
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