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 היועץ המשפטי לרשות המקומית  לתפקיד 16/21מס'  מכרז חיצוני

 
 השירות המשפטי  היחידה 

 היועץ המשפטי לרשות המקומית  תואר המשרה 

 הסכם קיבוצי או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים  דרגת המשרה 

 משרה   100% היקף העסקה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תיאור תפקיד 

 מתן יעוץ משפטי לראש הרשות, מועצת הרשות וועדותיה ועובדי  
 הרשות המקומית, בכל תחומי העשייה של הרשות המקומית, מתן  

 ד משפטיות, ייצוג הרשות המקומית בפני ערכאות משפטיות  "חוו
 ואחרות וניהול המערך המשפטי של הרשות המקומית / הועדה  

 המקומית לתכנון ובניה.  
 עיקרי התפקיד: 

 להוראות   א. מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם
 . הדין וכללי מינהל תקין      

 .ב. ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים
 ג. ראש התביעה העירונית. 

 השירות המשפטי ברשות המקומית. ד. ניהול 
 ה. השתתפות כחבר בוועדות , מכח הוראות הדין השונות.  

ו. אחראי על קביעת הסדרי ניגוד עניינים לאורגנים הרשות  המקומית  
 . (12) ובוועדה לתכנו"ב

מתן חוות דעת בכתב לבית המשפט, מועצת הרשות המקומית בהתאם  
 להוראות הדין . 

 ו/או נדרש בתחומי תפקיד זה.  ז. כל דבר וענין שצריך 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תנאי סף

 
 : השכלה ודרישות מקצועיות

 תואר ראשון במשפטים.   •
 היועץ המשפטי יחוייב לעבור השתלמות לתובעים שנערכת על  •

 ידי המחלקה להסמכת תובעים כתנאי להסמכתו כתובע עירוני.         
 בנוסף יחוייב להשתתף בהשתלמויות וימי עיון עיתיים שיערכו         
 (13ה )על ידי המחלק       

 היועץ המשפטי יחויב לסיים בהצלחה קורס ליועצים משפטיים,   •
   לא יאוחר משנתיים מיום תחילת מינויו. העלאת שכר היועץ       
 המשפטי המועסק בחוזה אישי תותנה בסיום ההכשרה כאמור.        

 
 : ניסיון מקצועי /  דרישות ניסיון

 
שנים לפחות, בשניים או   7ניסיון מקצועי של   -ברשות מקומית ברמה ב'

יותר מהתחומים הבאים: המשפט האזרחי, הפלילי, המינהלי,  
מוניציפאלי או דיני עבודה עדיפות תינתן לבעלי ניסיון במשפט ה

 מונציפאלי .  
 

 משפט יתרון לניסיון בהופעות בבתי 
 

 : ניסיון ניהולי 
 שנות ניסיון לפחות בניהול   3רצוי   -ג' -ברשות מקומית ברמה ב ו

 והנחיית צוות עובדים מקצועי 



 
 

 
 

 
 : דרישות נוספות

 

 עברית ברמה גבוהה  -שפות •
 OFF-היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב •

 
תונח לפני ועדת   (1 ) ) ב( (170בהתאם לסעיף  -רישום פלילי •

היועץ המשפטי של משרד  ן חוות דעתו של י המכרזים הדנה בעני
הפנים בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה,  

 ; חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד
 

 
 
 

 : מאפייני עשייה

 הבטחת חוקיות ותקינות פעילותה של הרשות המקומית.  •

 עבודה בשעות לא שגרתיות  •
 הצגה בפני גורמים מקצועיים •

 ( 14רשות או למנכ"ל )מנהלתית לראש הכפיפות  : כפיפות
ידי היועץ המשפטי  -בהליכים פלילים היועץ המשפטי מונחה מקצועית על

 לממשלה
 
 
 
 
 
 
 

 כללי: 

 
 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.ilניתן להגיש מועמדות במייל 

באמצעות הטפסים הנמצאים באתר   04-9884111או בפקס מס' 
 העירייה. 

 
 . 12:00בשעה  30.6.2021מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא 

 
על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון  

והכישורים הנדרשים כגון : שאלון אישי, קו"ח, אסמכתאות המעידות  
 על עמידה בתנאי הסף, המלצות, צילום ת"ז וכו'.  

 
    קשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר ב

טופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.  ת   המועד הנקוב לעיל, לא
 כמו גם בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף. 

        
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך  

 בחינת עמידה בתנאי הסף.  
 

 מדים מתאימים אשר עמדו בתנאי הסף, יוזמנו למכרז.  רק מוע
 

שתוצע במעמד   משוערת שכר משוער למשרה )ברוטו(: לפי סימולציה 
 .  המכרז

 
 מועמדים שיוזמנו למכרז רשאים באם מעוניינים לברר מראש. ה
 

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים 
 והתנהגותיים.  

 עדת המכרזים.  נתון לשק"ד הרכב וו
         

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים  
 כאחד. 

 
 הנחיצות היא לתקן אחד פנוי לאיוש.    –•הערה 

      



 
 

 
 

בשל תקופה זו שעל הפרק והנחיות הממשלה המשתנות    –•הערה נוספת 
מעת לעת, הרכב וועדת המכרזים סוברני להחליט על קיום המכרז בזום  

 ולא פרונטלי. הודעה על כך תינתן מראש למועמדים שיוזמנו. 
 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד  •
 

  
 
 

 ראש הרשות -על החתום                                                          
 

                                                             ________________ 
 
 

 
 


