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 25%שיעור משרה: 

 

 תיאור התפקיד 

 מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריה

 

 ותפירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחרי
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  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
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 עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים .3
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 י סף:תנא 

 השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה 

 .להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או

 בהתאם לחוק. השכלה חילופית

לבעל/ת תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות באחד  יתרון

מהמוסדות המוכרים בכפוף למבחני התמיכה של משרד התרבות או לבעלי תואר אקדמי שני בלימודי 

 .(1)ספרנות ו/או מידענות 

התחייב ן מוסמך בספרנות ומידענות יידרש למועמד שאין ברשותו תעודת ספרן מורשה או תעודת ספר (1)

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

 המינוי לתפקיד.

 דרישות נוספות:

 ואנגלית ברמה טובה. ברמה גבוהה עברית  -שפות

 מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות -יישומי מחשב

 משמרת באופן עצמאי. הולנהל את בוקר וערב לעבוד במשמרות בעל/ת יכולת 


