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 28/21מס'  מכרז

 
 לספרן/מידען בספריה הציבורית 

 
 

 . משרה  50%לפי ן/מידען בספריה הציבורית  של ספר דרוש /ה משרה מועצה המקומית באר יעקב ל
 

 מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריה.    תיאור התפקיד:
 

 עיקרי התפקיד:                              
 

 מתן שירותי ספריה.    .א

 ייזום ביצוע פעילויות העשרה   .ב

 בהתאם לנוהלי העבודה.  תפעול הספרייה   .ג

 

 
 בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה    : מקצועיות  דרישותהשכלה ו

 גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים                                                   
 . בחוץ לארץ                                      

 

   או                                                  
 לחוק ההנדסאים   39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף             

 . 2012 –והטכנאים המוסמכים, התשע"ג                                                   
              

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

 
 או                                                   

 אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים                                                    
 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות   18לפחות אחרי גיל                                                   
 בנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו  שמקיימת הר                                                  
 בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.                                                  

     
 תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך   יתרון לבעל/ת                

 התמיכה   בספרנות ומידענות באחד מהמוסדות המוכרים בכפוף למבחני                                                  
 של משרד התרבות.                                                  
                                 רנות ו/או מידענות.או לבעל תואר אקדמי שני בלימודי ספ                                                 

 

                                    
               

 עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בספריה.  –ניסיון מקצועי  :      * דרישות ניסיון
 
 

 עברית ברמה גבוהה ,ואנגלית ברמה טובה, שפות נוספות בהתאם לצורך.   –• שפות    דרישות נוספות: 
 

 מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.   –• יישומי מחשב                               
 
 
 
 
 
 



  מועצה מקומית באר יעקב 
 מנכ"לסלשכת 

 מינהל ומשאבי אנוש

 

 
 

   מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 
 רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.  * 
 ותרבות. זיקה לספרות   * 
 *           עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.  
  *           מתן שירות.  

       
    

 כפיפות:  למנהלת הספריה העירונית. 
 

                                                       
 . 39-36 –מח"ר      : דירוג ומתח דרגות

 
 

 . התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד •

בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת   •
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם 

 לא תאושר כאמור בצו. 

 מועמדים מתאימים בלבד ייענו.  •

 ככל ויידרש. – עבור מיונים בחב' השמהיהמועמד   •

 

 ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.ח תעודותאשר לא יצרף לקו"מועמד   *
 

  ניתן להגיש ללינק:קורות חיים, המלצות ותעודות 

 
https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=4615&RF=114 

  

 .28.10.21  –ך תארילוזאת עד 
 
 
 

 
 בכבוד רב,         

         

 יאיר ושדי         

 ומשאבי אנוש  סמנכ"ל מינהל        

 
 

 
  
 

 

28-21 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=4615&RF=114

