
 
 ספריה האזורית גדרותמנהל/ת ה

 

 50%שיעור משרה: 

 

 תיאור התפקיד 

ניהול הספריה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות. גיבוש מדיניות לקידום וטיפוח 

 .הידע, התרבות והמורשתוהמידע בתחומי הקריאה, הציבורית פריה הס

 המנהל/ת משמש/ת, בנוסף לתפקידי הניהול, גם כספרן/נית מן המניין.

 

 כמנהל/ת ותפירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחרי

 ניהול הספרייה .1

 גיבוש, הטעה ובקרה על תוכניות העבודה של הספריה בתיאום עם הממונה .1

 יישומםהטמעת נהלי עבודה ובקרה על  .2

 בקרה על התשתיות הפיזיות וציוד הספריה .3

 פיתוח שירותים .4

 שיווק ומיצוב הספריה .5

 ניהול תקציב הספריה .6

 ניהול עובדי הספריה .2

 רשות המקומיתגיוס עובדים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ב .1

 בספריהמקצועית וקידום עובדים הדרכה  .2

 ניהול העובדים על פי כללי הרשות המקומית .3

 נוכחות והיעדרות עובדים ליחידת משאבי אנוש ברשות המקומית בקרה ודיווח על .4

 ביצוע שיחות הערכה תקופתיות לעובדי הספריה .5

 בניה וטיפוח אוספי הספריה .3

 בניית אוספים מגוונים על פי מדיניות הספריה .1

 פיקוח ומעקב אחר השאלה, שימוש ואחסון פריטים .2

 עדכון מצב הפריטים במאגר הממוחשב .3

 ם ודילול פריטים ישניםרכישת פריטים חדשי .4

 ניהול פעילות הספריה .4

 אחריות על שעות הפעילות של הספריה .1

 פיתוח בקרה על מתן השירותים של הספריה .2

 התווית כללי התנהגות ונהלים במרחב הספריה .3

 מתן מענה לפניות הציבור  .4

 מערך התשלומים של משתמשי הספריה ניהול .5

 פעולות תרבות ומורשת לבאי הספריהתיאום ותפעול  ייזום, .6

 גון ותיאום פעולות העשרה מגוונותאר  .7

 

 כספרן/נית ותפירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחרי

 .מתן שירותי ספריה .1

 רישום שואלים ומעקב וטיפול בהשאלת ובהחזרת הפריטים ע"פ מדיניות הספריה .1

 הייעוץ והכוונה לבאי הספרי .2
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 ור מידע או פריטסיוע באית .3

 ארגון אוסף פרטי הספריה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים .4

 זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה .5

 ייזום וביצוע פעילויות העשרה  .2

 הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט, לילדים ומבוגרים, בתוך הספריה ומחוצה לה .1

 הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות .2

 פעולות לעידוד הקריאהביצוע  .3

 מתן הדרכה לכתיבה אקדמאית .4

 מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע .5

 ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות .6

 תפעול הספריה בהתאם לנוהלי העבודה .3

 י הספריהאמתן שירות מקצועי ואדיב לב .1

 פתיחה וסגירה של הספריה בהתאם לשעות הפעילות .2

 פעלת אתר האינטרנט של הספריהה .3

 קיום נוהלי הספריה תהבטח .4

 דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספריה .5

 

 

  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 .רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה .1

 זיקה לספרות ותרבות .2

 עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים .3

 הה. ותקשורת אישית ברמה גבו  מתן שירות .4

 

  יפות: כפ 

 כפיפות למנהל/ת מחלקת חינוך

 

 י סף:תנא 

 השכלה ודרישות מקצועיות:

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

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או

 השכלה חילופית בהתאם לחוק.

 

 ת/בעל/ת תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל על המועמד/ת להיות לדרישות ההשכלה כאמור לעיל, בנוסף

 (1)ודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענותתע

 בעל/ת תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ומידענות. או

חייב מועמד שאין ברשותו תעודת ספרן מורשה או תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות יידרש להת (1)

בכתב להשלמת תעודה זו או להשלים תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ומידענות בתוך שנתיים מיום 

 המינוי לתפקיד.

 

 



 :ניסיון מקצועי

 במשך שנה לפחות. נית/ספריה או ספרן ת/לניסיון מקצועי כמנהל עדיפות

 

 :ניסיון ניהולי

 ניסיון בניהול של  לפחות שני עובדים במשך שנתיים לכל הפחות 

 

 דרישות נוספות:

 ואנגלית ברמה טובהברמה גבוהה עברית  - שפות

 מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות - יישומי מחשב

 בוקר וערב בעל/ת יכולת לעבוד במשמרות 


