
 

 2022יוני  14
 

  הילדים  מוזיאון דיאלוג בחשיכה תערוכת מנהל/ת   – 2022/14מס'  אדם פומבי   כחמכרז 
 

 נמסרת בזאת הודעה על משרה כדלהלן:  
 

 "[ הילדים  מוזיאוןחולון ]להלן גם: "ב במוזיאון הילדים דיאלוג בחשיכהתערוכת מנהל/ת    :המשרה  תיאור

  :תיאור התפקיד

 תפקודה השוטף של תערוכת דיאלוג בחשיכה. אחריות מנהלתית ומקצועית על  •
בכלל זה מדריכים עיוורים, מדריכי חוץ, אחראי יום, אחראי  אחריות מנהלתית ומקצועית על עובדי התערוכה ו •

 , אחריות לגיוס מדריכים חדשים והכשרתם. משמרת
 עבודה שוטפת מול השיווק.   •
 הישיר.  צוע משימות נוספות במסגרת התפקיד לפי הנחיית הממונהבי •

 . הילדים מוזיאון    מנכ"ל –הממונה הישיר  :כפיפות

 ובכפוף לנהלי משרד הפנים. יסוכמו במו"מ עם המועמד המתאים  :תנאים  100% :משרה  היקף
 

 : דרישות התפקיד 

 חובה ]תנאי סף[  – השכלה תיכונית מלאה •
 ובה ח - יכולת ניהול וארגון  •
 חובה  -  תודעת שירות גבוהה •
 חובה  – מצוינים יחסי אנוש  •
 יתרון  -ניסיון בעבודה בתערוכות פעילות  •
 יתרון   -  בעבודה עם עיוורים ולקויי ראיהשנים לפחות  3ניסיון מקצועי של  •
 יתרון   -  עובדים לפחות  30בעבודה מול צוות עובדים המונה ניסיון מוכח  •
פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית,  קצועות מדעי החברה כגון במהשכלה אקדמית או לימודי תעודה  •

 יתרון  - הנחיית קבוצות, משאבי אנוש 
 : המסמכים הנדרשים

 חובה - טופס פרטי מועמד  •

   חובה – קורות חיים מפורטים •

   חובה – תיכונית מלאה השכלהת ותעוד  •

 חובה - צילום ת.ז.  •

 יתרון   –או הניהולי המקצועי בין היתר על הניסיון  המעידים מכתבי המלצה  •
 

 : הערות

 

 , על עמידה בתנאים המפורטים לעיל , המעידים כל המסמכים הנדרשיםהגשת ניתן להגיש מועמדות במכרז ע"י  .1
כניסה מפארק פרס,  ,  66במעטפה סגורה בתיבת המכרזים אשר בלשכת מנכ"ל מוזיאון הילדים רחוב מפרץ שלמה   

השעות  חולון   בין  ה'  עד  א'  עד  ( 9:00-14:00בימים  להגיש   יש  לעיל   כמפורט  המועמדות  את  בתאריך  .  ד'  יום 
 : 13:00בשעה  6.7.2022

 מצא מתאים למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש לעבור מבחן התאמה. ימועמד שי  .2
 המשרה מאוישת בידי ממלא מקום אשר רשאי להגיש הצעה למכרז זה.  .3
נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי    כוונה גם ללשוןאור תפקידים בלשון זכר, היבכל מקום בו מפורט ת .4

 כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.  
 

 כל המסמכים הנדרשים, לא תובאנה לדיון.  ןבקשות שלא יצורפו אליה
 .13:00בשעה  6.7.2022 תאריך  ד' יום  :אחרון   גשההעד מו

 

 , מנכ"ל גיל עומר              

 



 

 

   מועמד פרטי  טופס 
 

שם משפחה   שם פרטי  שם משפחה 

 באנגלית 

  תעודת זהות 

 14/2022: המכרזמספר 

שם משפחה  

 קודם 

 מין )*(  תאריך שינוי 

 זכר  – 1

 נקבה  - 2

 מצב משפחתי  

  – 3רווק  ;      -1

 גרוש/ה 

  – 4נשוי/אה;  -2

 אלמן/נה

מס'  

 )*( ילדים

 תיאור המשרה: 

 

תערוכת דיאלוג    ת/מנהל 

 הילדים מוזיאון  ב  בחשיכה

 כתובת מגורים:  שנת עליה  תאריך לידה )*(  אזרחות 

 

 מיקוד 

  נייד  טלפון  

 

 ידיעת שפות          פרטים על השכלה  

 שליטה מלאה, סמן +  שפה גבוהה  תיכונית  יסודית  פרטים 

 -שליטה חלקית, סמן 

 דיבור  כתיבה קריאה 

    עברית     שם בי"ס 

שם  

היישוב  

 של בי"ס 

    אנגלית    

מספר  

שנות  

 לימוד 

    ערבית  שנת סיום  שנת סיום  שנת סיום 

מקצוע  

 עיקרי 

       

התואר  

או  

 התעודה 

       

 

    

 

 

 



 

 

 

 קורסים והשתלמויות    )*( שירות בצה"ל 

 

 לא  –]   [ 

 

 כן   -]   [  

 

מתאריך: _____  

 עד:_____ 

 

מספר אישי:  

___________ 

דרגת שחרור:  

__________ 

תעודת   נערך מטעם  מועדו  קורס משך ה שם הקורס/השתלמות 

 גמר 

     

     

     

     

 פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת

שם וכתובת מקום  

 העבודה הנוכחי 

סיבת   שכר )*(  תפקיד  ותק בעבודה

 הפסקה )*( 
   -עד     -מ 

      

      

      

      

 

חולון ומצהיר כי הפרטים לעיל   במוזיאון הילדים חשיכה מנהל/ת תערוכת דיאלוג באני הח"מ מציע את מועמדותי לתפקיד 

 מלאים ונכונים: 

 פרט מידע שאין חובה לציינו -סימון בכוכבית משמעו  –)*( 

 תאריך: _____________________

 חתימה:_____________________

 

 

 

 

 

 



 

 

 המלצות 

 טלפון  כתובת  תפקיד  שם הממליץ

    

    

    

 

 ]למניעת ניגוד עניינים[  חולון בע"מ   –, מוסיקה, אמנות ומחול קרובי משפחה בעירית חולון ו/או בחברה לפיתוח תיאטרון 

 הערות )כגון : ציון לשבח, פרסי עידוד וכדומה( 

 

 . בהודעה לעיל המסמכים הנדרשים כמפורט הטופס יוגש כשהוא חתום בצירוף  ✓

חולון ומצהיר כי הפרטים לעיל   במוזיאון הילדיםמנהל/ת תערוכת דיאלוג בחשיכה ח"מ מציע את מועמדותי לתפקיד אני ה

 מלאים ונכונים: 

 פרט מידע שאין חובה לציינו -סימון בכוכבית משמעו  –)*( 

 

 

 תאריך: _____________________

 

 

 חתימה:_____________________

 

 

  שם פרטי ומשפחה 

  קרבהיחס  

  היחידה 

  התפקיד 

 

 

 


