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 פנויות של :  משרות 2ג'ן מודיעה בזה על רצונה לאייש -המועצה המקומית בית 

 בספריה ציבורית מידען /ספרן

 ספריה ציבורית   היחידה  

אחוז  

 המשרה 

   משרה  50% -משרה שניהו   75%משרה אחת  

דירוג  

 ודרגה  

בהתאמה. )לפי הסכמים ארציים המאושרים, בהתאם    36-39   מנהלי / מח"רדירוג  

 לאוגדן ת"ש של הרשויות המקומיות 

 

 

תיאור 

 התפקיד 

 ההקריאה ,הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריימתן שירותי ספריה בתחומי 

 עיקרי התפקיד: 

 מתן שירותי ספריה   .א

 ייזום ביצוע פעילויות העשרה  .ב

 ה בהתאם לנוהלי העבודה יתפעול הספרי .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי הסף

על ידי המועצה להשכלה גבוהה או תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר  בעל •

 או  .שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39בהתאם לסעיף  רשום או טכנאי  הנדסאי  •

 ,או   2012-התשע''ג המוסכים 

 תעודת סמיכות לרבנות )''יורה יורה''( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או •

ים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אישור לימוד  •

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת   18אחרי גיל 

הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני  

 איסור והיתר (.  

בספרנות  תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך  יתרון לבעל •

ומידענות באחד מהמוסדות המוכרים בכפוף למבחני התמיכה של משרד 

 או לבעלי תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ו/או מידענות  התרבות 

מועמד שאין ברשותו תעודת ספרן מורשה או תעודת ספרן מוסמך  •

בספרנות ומידענות יידרש להתחייב בכתב להשלים תעודה זו או להשלים  

שני בלימודי ספרנות ומידענות תוך שנתיים מיום מינויו תואר אקדמי 

  ,חודשים 24-יובהר כי סיום התעודה או תואר אקדמי שני מעבר ל-לתפקיד 

 .   יידרש בקבלת אישור פרטני ובכתב ממנהל תחום ספריות במשרד התרבות

דרישות  

 ניסיון 

 עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בספריה  –ניסיון מקצועי 

 לא נדרש  –ניסיון ניהולי 

 דרישות נוספות : 

 עברית ברמה גבוהה, אנגלית ברמה טובה ,שפות נוספות בהתאם לצורך  –שפות 

 מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות   –יישומי מחשב 

מאפייני  

העשייה 

הייחודיים  

 בתפקיד  

 והה בכתב ובעל פהרהיטות ויכולת התבטאות גב -

 זיקה לספרות ותרבות  -

 עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים   -

 מתן שירות   -

 יה הציבורית  יהספר תמנהל כפיפות 

   

 14:0שעה עד ה  2120/6/20   יש להגיש עד יוםבצירוף כל המסמכים הדרושים בקשות למכרז 

 jann.muni.il-mankal@beit  באמצעות מייל אך ורקלמזכירת המועצה 

 

 בכבוד רב         

 עו"ד ראדי נג'ם            

 ראש המועצה המקומית 

 פנה לנשים וגברים כאחדם הוא מולאוהמכרז נכתב בלשון זכר 
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