
 
 
 

 '/טבת/תש"פא         
         29/12/2019 

 
 72/2019 מס'  פנימי/חיצונימכרז 

 ת בדימונהועירוניה רשת הספריותמנהל/ת 
 

 רשת הספריות העירוניותמנהל/ת תואר התפקיד: 
 תאור התפקיד:

. 1975 -ת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"הוהפועל פיתוח וניהול הספריות העירוניות
בתחומי הקריאה, יפוח הספריות העירוניות ותרבות הקריאה ברשות גיבוש מדיניות לקידום וט

 המידע והידע, התרבות והמורשת.
 

 תחומי אחריות:
 גיבוש המדיניות של רשת הספריות העירוניות.  .1

  רשת הספריות העירוניות.ניהול  .2

 ניהול מערך עובדי הספריות .3
 ות.פיתוח שירותים, תוכניות עבודה ותשתי .4
 ניהול התקציב .5
 אחריות לארגון פעולות לעידוד הקריאה .6
 אחריות לשווק הספרייה ופעולותיה בקהילה .7
 בתי ספר, ארגונים ומוסדות(. קשר עם גורמים רלבנטיים בקהילה )רשות מקומית, .8

 מבצע את כל המטלות המנותבות על ידי הממונה. .9
 

 100%  היקף משרה:
 

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

 מנהל אגף החינוך כפיפות:
 

 תנאי סף:
 

 כישורים נדרשים:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 

בעל תואר או מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות. 
או שקיבל הכרה מהמחלקה  המועצה להשכלה גבוהה, אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי

 .להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה
 

 דרישות נוספות:
 

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

 שפות: 
 עברית/ערבית ברמה גבוהה ואנגלית טובה.

 
 יישומי מחשב:

 מחשב ואינטרנט מתקדמות. תמיומנויו
 

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

 
 :ניהולניסיון 

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



 
 
 
 
 
 

 אופן הגשת המועמדות:
 

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

 

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

. מועמדים שלא 14:00בשעה:  13.1.2020עד לתאריך:     yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל 
 מועמדותם לא תיבדקנה.  יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע,

מועמדים  7במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 
מתאימים למשרה. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם 

 המועמדים ו/או חלקם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 נה לגברים ולנשים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר, אך פו* 

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,          
 

בני ביטון          
ראש העיר          
   

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

