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 מכרזים 

 עיריית טייבה 

 

 של העירייה  משפטיה משנה ליועץ לאיוש משרת  26/2021 'פנימי מסמכרז 

 
 של העירייה  משפטיהמשנה ליועץ  אור המשרה :ית

 100%:  משרהההיקף 

 .אישור משרד הפניםל בכפוףחוזה אישי/בכירים, או  6א– 4א  משפטנים :דירוג המשרה

 . : היועץ המשפטי של הרשות כפיפות

 

 יד:  התפקאור ית

 הלשכה המשפטית של העירייה, וביצוע משימות משפטיות בכפוף להנחיות היועץ המשפטי . סיוע ליועמ"ש בניהול  

 עיקרי תחומי האחריות: 

 היועץ המשפטי. ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים אזרחיים ומנהליים בהתאם להנחיות   .א

 יות היועץ המשפטי.  בהתאם להנחמתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות  .ב

 . סיוע ליועץ המשפטי בניהול השירות המשפטי ברשות המקומית כולל פיקוח מקצועי ותקציבי .ג

 

 תנאי סף  

 השכלה ודרישות מקצועיות :

 תואר ראשון במשפטים 

 רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין  –רישום מקצועי 

 תינתן עדיפות לבעלי תואר שני במשפטים.  

 

 דרישות וניסיון :

 . מוניציפלישנים לפחות, במתן ייעוץ משפטי בתחום המשפט האזרחי/מנהלי/ 4של ניסיון מקצועי 

 יתרון לניסיון בהופעות בבתי משפט.

 ניסיון ניהולי:

 תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בניהול והדרכת צוות עובדים.  

 דרישות נוספות :

 . ותוכנות מאגרי מידע משפטי officeהיכרות עם תכנות   –יישומי מחשב 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד : 

 כתיבת וניסוח מסמכים/חוזים/מכרזים/נהלים  •

 ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות  •

 תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות  •
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 מכרזים 

 הערות כלליות 

למועמד • העדפה  בסעיפים     תיבחן  לאמור  בהתאם  מוגבלות  שו   9ו    3עם  מוגבלות, לחוק  עם  לאנשים  זכויות  ויון 
המועמד    1998תשנ"ח   להצהרת  כפוף  האמור  התפקיד.  לביצוע  וכשירים  למשרה  הסף  בתנאי  שעומדים  ובתנאי 

  .המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות
אי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם במידה והתהליך המיון הראשוני  בתנ   רק מועמדים שעומדים •

  .יצור עמך קשר להמשך התהליך משאבי האנוש ברשות ם. ייסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטי
מפורסמים   • המכרז  עד באתר  פרטי  להגיש  יש  הנדרשים  והמסמכים  המועמדות  הגשת  טפסי  את  העירוני, 

 .   13:00 בשעה: 11/1/2021לתאריך
הגשת   • לתפקיד,  הסף  בדרישות  עמידה  להוכחת  ואישורים  חיים  וקורות  מועמדות  הגשת  טפסי  לצרף  חובה 

 .מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף
המועד   • עד  המועמד  הגיש  אותם  המסמכים  בסיס  על  תעשה  המכרזים  ועדת  בפני  המועמד  וזימון  הקבוע בחינת 

העיר של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  שאינם   יהיובהתאם  למועמדים  כלשהי  הודעה  במסירת  מתחייבת  אינה  והיא 
 מתאימים 

המשרה נשוא המכרז הינה משרה בדרגה גבוהה, אשר ע"פ הוראות הדין יש לערוך בגינה מבחן ממיין ע"פ הוראות  •
 . (ב) לתקנות9תקנה 

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

 
 
 


