
 

 

 מודעת דרושים  -נספח א'
 ועו"ד בלשכה המשפטית תובע עירוניממלא מקום לתפקיד 

  חודשים 6לתקופה של  2020וני מיאיוש המשרה 
 ומותנה בקבלת הסמכה של הפרקליטות.

 לשכת יועמ"ש לעירייה :היחידה

  ועו"ד בלשכה המשפטית תובע עירוניממלא מקום  :המשרה תואר

 המשרה דרגת
 :ודירוגה

 לאישור משרד הפנים בכפוף )ממונה תחום בכיר( 3א – 1אדרגה:  משפטנים 987דרוג: 

 משרה 100% :העסקה היקף

 חודשים בשל חופשת לידה. 6מילוי מקום לתקופה של  – גיוס ללא מכרז :פרסוםסוג 

יישום מדיניות התביעה של הרשות וניהול ההליכים המשפטיים של הרשות בתחום  :תפקיד תיאור
 .האזרחי והמנהלי הפלילי

 ביצוע משימות המשפטיות המוטלות עליו בכפוף להנחיית הממונה בלשכה המשפטית. 

 :עיקרי התפקיד

  .ייצוג הרשות המקומית וניהול ההליכים המשפטיים בתחום הפלילי. 1
 יה.ייצוג הוועדה המקומית בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבנ .2
בהתאם להנחיות  ומנהליים ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים אזרחיים. 3

 .הממונה בלשכה המשפטית
מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להנחיות הממונה בלשכה . 4

 .המשפטית
 השכלה ודרישות מקצועיות  :סף תנאי

   תואר ראשון במשפטים -שכלה ה.  

    עורכי הדיןרישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת  -רישום מקצועי. 

 ניסיון דרישות

 ארבע שנות ניסיון מקצועי בתחום המשפט הפלילי / משפט  - מקצועי ניסיון
מקצועי מוכח כעו"ד מתוכן לפחות שתי שנים של ניסיון  תכנון ובנייה./מוניציפאלי

. יתרון לבעל או כתובע פלילי, כולל הופעות בבית משפט בניההתכנון ודיני הבתחום 
 .מוסמך היועמ"ש לממשלה כתובע חיצוני או עירייהעובד תובע כ נסיון

 לא נדרש – ניהולי ניסיון 

  נוספות דרישות 

 .ותוכנות מאגרי מידע משפטי OFFICE-היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב

 העשייה  מאפייני
 הייחודיים

 :בתפקיד

   הנחיית הפקחים והמפקחים השונים בעירייה. 

 .טיפול בבקשות לביטול קנסות 

    שיפוטיות או מעין שיפוטיותהערכאות משפטיים בכל הניהול הליכים 

 .)פלילי/אזרחי/מנהלי(

   תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות. 



 

 

 .העירייהיועץ המשפטי של ל :כפיפות

בהליכים פליליים התובע עצמאי בשיקול דעתו ופועל מתוך הנחיה מקצועית של 

 המשפטי לממשלה היועץ 

 .כאחד ונשים לגברים יתמופנ אך,זכר בלשון הפניה מנוסחת הבהרה מגדרית: 

 :מנהלה

 

 10/04/2020פרסום:  מועד
  12:00בשעה  04/2020/21  ג'   יום עד להגיש יש בקשות

  :חובה לצרף

 )ניתן להוריד באתר(.. טופס שאלון למועמד 1
 .קורות חיים .2
; תעודה בדבר תואר בתוקף 2020לשנת לצרף תעודת עו"ד יש  :ומסמכים תעודות .3

 אקדמי במשפטים; תעודת חברות בלשכת עוה"ד.
 . המלצות.4

 
 :ולהגיש טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג

 michrazim@kfar-yona.org.il. במייל 1
 

 8971130-09 טלפון, ב רונית בן יוסף :זה לעניין הקשר איש

 לראיון יזומנו לא הסף בדרישותיעמדו  או לא ל"לנ בהתאם יפנו שלא ות/עמדיםמו

                      הרשות ראש - החתום על                     

 שושי כחלון כידור                      

 

 

i   כוח היועץ המשפטי לממשלה, כדי  - " עורך דין שהוסמך כבא2444/14וחוזר מנכ"ל מס'   1441.4בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר

להוראות ראש  אין הוא כפוף, בתחום התביעה הפלילית,   .שימש כתובע במשפטים פלילים, חייב להפעיל שיקול דעת עצמאי בכל מקרה ומקרה
הרשות המקומית, או נבחרים אחרים או עובדים בכירים של הרשות...". קבלת הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה ככל הנדרש בייצוג הרשות 

 .בהליכים פליליים

 


