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  ינוך ונוער ח  /  מח"ר /  מנהלי: דרוג  מיידית  :זמינות משרה

 מנהלת הספרייה : פיפותכ       בהתאם להשכלה: מתח דרגות

 

 תיאור התפקיד: 

 ה.י הספרימתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:  תחומי אחריות ו

 מתן שירותי ספריה. .1

 ה. ירישום שואלים ומעקב וטיפול בהשאלת ובהחזרת הפריטים ע"פ מדיניות הספרי .א

 יה(. י)ילדים, תלמידים, מבוגרים, סטודנטים וכלל באי הספר  יהיייעוץ והכוונה לבאי הספר מתן שירות,  .ב

 סיוע באיתור מידע או פריט.  .ג

 יה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתח הפריטים. י ארגון אוסף פרטי הספר .ד

 .  כולל מתן שירות לקהל בסביבה ממוחשבת. זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה .ה

 ייזום וביצוע פעילויות העשרה.  .2

 . ש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידעמתן הדרכה לשימו .א

 לנוהלי העבודה.יה בהתאם יתפעול הספר .3

 יה.  ימתן שירות מקצועי ואדיב לבאי הספר  .א

 יה בהתאם לשעות הפעילות. יפתיחה וסגירה של הספר  .ב

 יה. י הפעלת אתר האינטרנט של הספר .ג

 יה. י קיום נוהלי הספר .ד

 יה. ידיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספר  .ה

 

 בתפקיד: ם מאפייני העשייה הייחודיי

 אדיבות ושירותיות.  .א

 רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.  .ב

  .זיקה לספרות ותרבות .ג

 כולל תוכנת ניהול ספריה.  עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים .ד

 יכולת עבודה עצמאית ובצוות. .ה



  
 

 

 המועצהלשכת מנכ"ל 

 תנאי סף:  

 :ודרישות מקצועיות  השכלה

שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת בעל/ת תואר אקדמי  

  .תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או 

  .2012- התשע"ג ,לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  

 או 

לרבנות   סמיכות  יורה") תעודת  לישראל    ("יורה  הראשית  הרבנות  אישור  בתלפי  לימודים  אישור  מלאה ו או  כנית 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת   18בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  

 ר.הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והית 

מוסמך בספרנות ומידענות באחד מהמוסדות המוכרים   תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן  :ובנוסף

 . בכפוף למבחני התמיכה של משרד התרבות או לבעלי תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ו/או מידענות

 

תינתן עדיפות למועמדים בעלי ההשכלה כאמור לעיל בצירוף תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך 

 .ומידענות או בעלי תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ומידענותבספרנות 

 

 דרישות ניסיון: 

 מקצועי: 

 יה. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בספרי 

 :ניסיון ניהולי

 לא נדרש. 

 דרישות נוספות: 

 יתרון.  –שפות נוספות  אנגלית ברמה טובה,, ת שפת אםעברית ברמ –שפות 

 .מיומנות מחשב ואינטרנט מתקדמות –יישומי מחשב 

  



  
 

 

 המועצהלשכת מנכ"ל 

 :הערות
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.   .1
 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .2
י המועצה, תינתן לו עדיפות  ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובד .3

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  
 מועמדים העומדים בדרישות הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדה.  .4
ה .5 ענייניו  לבין  המועמד/ת  ע"י  התפקיד  מילוי  בין  עניינים  ניגוד  להיעדר  בכפוף  יהיה  המועמד/ת  אחרים  מינוי 

 ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
  2011/2לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .6

רה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון  על המועמד שייבחר למש  - (  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,  
לתפקיד,   לכניסתו  כתנאי  וזאת  יידרש  אם  עניינים  ניגוד  למניעת  הסדר  ולערוך  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור 

 בהתאם להוראות הנוהל. 
מועמד/ת שיתקבלו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה   .7

 .  2001 - ן במוסדות מסוימים, התשס"א של עברייני מי
אישורים   .8 תעודות,  המלצות,  חיים,  קורות  להעביר  מוזמנים  המכרז,  דרישות  על  העונים  מתאימים,  מועמדים 

)נא לוודא טלפונית הגעת המסמכים    Hr@omer.muni.il ושאלון אישי למשאבי אנוש במועצה, בדוא"ל לכתובת:
 לאחר המשלוח(.  

 בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. .9
 . 08-6291124פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .10
 . 23.06.22המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .11

 

 בברכה,
 

 מחלקת משאבי אנוש 
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