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בית הספרים של  הל כללימנמונה לר דורון אביטל "ד
  הלאומי והאוניברסיטאי

  
ר "ההנהלה הציבורית של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי באוניברסיטה העברית בחרה בד

את עבודתו ר אביטל יחל "ד. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאילמנהל כללי של  דורון אביטל
  . 2006 אפריל ראשיתב
  

יושב ראש ההנהלה הציבורית של הספרייה שעמד גם בראש ועדת האיתור לתפקיד , דוד בלומברג
ר אביטל נבחר בהליך פומבי שקיימה הספרייה ואשר "מסר כי ד, ל הספרייה הלאומית"מנכ

  .  איש100-במסגרתה נבחנה מועמדותם של כ
  
וסף בדרך ליישום ההמלצות להפיכת בית הספרים לספרייה מינוי המנהל הכללי הוא שלב נ"

לאומית מודרנית ולגוף בעל מעמד עצמאי נגיש לציבור הרחב שיתפוס מעמד מרכזי בחיי התרבות 
אנו מתכוונים ליישם במלואן את . "אומר דוד בלומברג ,"והרוח של מדינת ישראל והעם היהודי

ועדה וי ספריות לאומיות ידועי שם בעולם ושל הלאומית בה השתתפו מנהל- ןהמלצות הוועדה הבי
   ."יצחק זמיר' לשינוי מעמד הספרייה הלאומית בראשותו של שופט בית המשפט העליון פרופ

  
 תאשר שונה מהותי, מדובר בתפישה חדשה של הספרייה. ל הספרייה הלאומית ייחודי"תפקיד מנכ

יכולת ,  מנהיגות שלל הוא שילוב"תמהיל הכישורים הנדרש מהמנכ. מפעילות הספרייה עד כה
מהמנהל נדרשת ; רבה לעולם הספר וגישה לעולם האקדמיוכן לגלות ִק, להוביל שינוי וכושר ניהול

ח וכ, כספים, נהליכולת ליצור קשרי עבודה עם עולם אנשי הרוח והאקדמיה כמו גם עם אנשי ִמ
,  ניהוליים דומים באוניברסיטהמומחים לטכנולוגיית מידע ובעלי תפקידים, עובדים, אדם

ר אביטל שילוב נכון של התכונות "דלועדת האיתור שוכנעה כי . "בממשלה ובמוסדות אחרים
  . הוסיף בלומברג,"הראויות שיאפשר למלא בהצלחה את התפקיד

 
זכה לאותות ולפרסים , ל"אביטל היה מפקד סיירת מטכ. נולד בבוסתן הגליל) 47 (דורון אביטל
  .עם סיום שירותו הצבאי פנה לעולם האקדמי. אלוף- את שירותו הצבאי בדרגת סגןרבים וסיים

במהלך . את הדוקטורט סיים באוניברסיטת קולומביה בניו יורק בתחום הלוגיקה והפילוסופיה
אביטל מחזיק בתואר ראשון . לימודיו זכה למענק מחקר יּוקרתי מהאוניברסיטה ואף לימד בה

שניהם , ובתואר שני בהיסטוריה ובפילוסופיה של המדעים והרעיונותבמתמטיקה ובמדעי המחשב 
  . מאוניברסיטת תל אביב

  
לוואן ' ורז'מ לטכנולוגיה וחברה ובית הספר לניהול הייטק על שם ז"באחרונה כיהן כראש מכון בר

  .בפקולטה לִמנהל באוניברסיטת תל אביב
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