
 
 

 "א/אב/תש"פכ         
         11/08/2020 

 
 26/2020מכרז פנימי/חיצוני  מס' 

 מנהל/ת רשת הספריות העירוניות בדימונה
 

 מנהל/ת רשת הספריות העירוניותתואר התפקיד: 
 תאור התפקיד:

 1975ניהול רשת הספריות העירוניות, הפועלות בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"ה 
 וטיפוחן.

 
 תחומי אחריות:

 גיבוש המדיניות של רשת הספריות העירוניות.  .1
 ניהול רשת הספריות העירוניות.  .2

 תניהול מערך עובדי הספריו .3

 פיתוח שירותים, תוכניות עבודה ותשתיות. .4
 ניהול התקציב .5
 אחריות לארגון פעולות לעידוד הקריאה .6
 אחריות לשווק הספרייה ופעולותיה בקהילה .7
 קשר עם גורמים רלבנטיים בקהילה )רשות מקומית, בתי ספר, ארגונים ומוסדות(. .8
 מבצע את כל המטלות המנותבות על ידי הממונה. .9

 
 100% היקף משרה: 

 
  41-39מנהל מחלקה דירוג + –דירוג המח"ר דירוג ודרגה:  

 
 

 תנאי סף:
 השכלה

 
 ,על המועמד/ת להיות בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

 ומידענות( או נכונות להשלימו.  תואר אקדמי בלימודי מידע )ספרנותבעל/ת ו
הכשרה מקצועית בספרנות ומידענות בשנת על המועמד שיבחר יתחייב בכתב לצאת ללימודי 

 הלימודים הסמוכה למועד בחירתו ולא יאוחר מכך, עד לסיום התואר.
 

 דרישות ניסיון
 

 ניסיון מקצועי:
 שנים לפחות. 3נדרש ניסיון כמנהל ספריה או ספרן בספריה במשך 

 
 :ניסיון ניהול

עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים  3נדרש ניסיון בניהול של לפחות 
 לפחות.

 
 דרישות נוספות:

 
 העבודה מתבצעת בחלקה עפ"י צרכי הספרייה בשעות אחר הצהריים והערב.

 
 שפות: 

 נגלית טובה.עברית/ערבית ברמה גבוהה וא
 

 יישומי מחשב:
 מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.

 



 
 
 
 
 
 

 :  מאפייני  העשייה הייחודיים בתפקיד
 .רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה 

 זיקה לספרות ותרבות 

 .עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים 

 .מנהיגות ויוזמה 
 

 מנהל אגף החינוך כפיפות:
 
 

 הגשת המועמדות:אופן 
 

על קרבת  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה
חובה לציין את  http://www.dimona.muni.il/bids/משפחה בעיריית דימונה במייל לכתובת: 
 המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה. 

 

תן להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון, טופס ני
 אוקומה ג' בבניין העירייה  303לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה חדר  שאלון

מועמדים שלא . 14:00בשעה:  24.8.2020עד לתאריך:     yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל 
 יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה. 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.* 

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,          
 

בני ביטון          
ראש העיר          
   

 

http://www.dimona.muni.il/bids/

