
 
       

 
 ף"תש/סיון/ו"ט         

07/06/2020 
 

 
 17/2020מכרז פנימי/חיצוני מס' 

 תחום אזרחי מנהלי עו"ד ממונה
 

 לשכה משפטית היחידה:

 עו"ד ממונה תחום אזרחי מנהלי תואר המשרה: 

 1: מס משרות

 100%היקף משרה :

מותנה באישור  * 3א-2א -תחום אזרחי מנהלי  ב משפטנים ,מנהל 987: דרוג דרגת המשרה ודירוגה
 .פניםמשרד ה

 ת(.) * דרגה אישי
 

 היועץ המשפטי לעירייה. כפיפות:
 

  תיאור התפקיד:
 

משפטיות וניהול התחום הפלילי בלשכה המשפטית של הרשות בהתאם ובכפוף ביצוע משימות 
 להנחיות היועץ המשפטי.

 

 בהתאם להנחיית ופליליים מנהליים הליכים/ נושאים משפטיים אזרחיים, ייצוג הרשות ב
 היועץ המשפטי.

 
 .מתן סיוע ויעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להנחיות היועץ המשפטי 

 
 .יבצע כל מטלה/תפקיד על פי הנחיית היועץ המשפטי לעירייה 

 
 דרישות התפקיד

 
 תנאי סף :

 
 במשפטים .( B.Aתואר ראשון )השכלה: 

 
 רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין. רישום מקצועי :

 
 דרישות ניסיון:

 
שתי שנות  ניסיון מקצועי בתחום המשפט האזרחי / מנהלי/ מוניציפאלי/ תכנון  ניסיון מקצועי:

 ובנייה.  יתרון לניסיון בהופעות בבתי משפט.
                 

 
 דרישות נוספות

 
 ותוכנות מאגרי מידע משפטי. OFFICE היכרות עם תוכנת – יישומי מחשב

 
 

 



 
 
 
 
 

 :  מאפייני  העשייה הייחודיים בתפקיד
 .כתיבת וניסוח מסמכים/חוזים/מכרזים/נהלים 
 .ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות 

  .תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות 
 
 

 אמינות, מהימנות אישית, ערנות ודריכות, כושר ניהול מו"מ, כושר התבטאות    כישורים אישיים:
 בכתב ובע"פ.                               

  
 
 

 אופן הגשת המועמדות:
 

על קרבת  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה
: המכרז ודרישותיו במייל בכתובתוכן הנוסח המלא של משפחה בעיריית דימונה 

/http://www.dimona.muni.il/bids  .חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה 

 

ניתן להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון, טופס 
 אוקומה ג' בבניין העירייה  303לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה חדר  שאלון

. מועמדים שלא 14:00בשעה:  23.6.2020עד לתאריך:     yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל 
 יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה. 

מועמדים  7תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד במקרה של ריבוי מועמדים 
מתאימים למשרה. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם 

 ע"י היועץ המשפטי של העירייה.המועמדים ו/או חלקם, 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.* 

 
 
 
 

 בני ביטון                                                                                                    
 ראש העיר         
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