לשכת ראש העיר
לכבוד
לשכת הדובר

כ"ה באדר ב' תשע"ט
 1באפריל 2019

א.ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  4/4/2019את המכרז הבא:

הארכה  -שינוי תנאי סף
למכרז חיצוני מס' - 12/2019תובע עירוני -ממונה תחום
תיאור תפקיד:
• ייצוג עיריית ראש העין/הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין בעבירות מכוח חוק רישוי
עסקים ,פקודת העיריות ,חוק התכנון והבנייה ,לרבות תקנות וצווים ,חוקי עזר עירוניים ,וכן
בחיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט )נוסח משולב( ,בפני בתי המשפט,
ו/או בפני גופים מעין שיפוטיים בפני גורמי אכיפה ברדות ומחוץ לרשות.
• הכנת כתבי אישום ,צווים שיפוטיים ומנהליים ,כתבי טענות וכל מסמך משפטי.
• הכנת דוחות חודשיים ושנתיים על פי הנדרש ע"י גורמים מפקחים שונים.
• מתן החלטה בבקשות לביטול ברירות קנס וביטול ברירות משפט בהתאם להנחיות היועץ
המשפטי לממשלה.
• מתן ייעוץ משפטי שוטף ,לרבות ליווי מחלקות העירייה הרלבנטיות בהתאם להנחיות
היועצת המשפטית לעירייה ו/או מי מטעמה.
• מילוי מטלות נוספות ,עפ"י הנחיות היועצת המשפטית לעירייה ו/או מי מטעמה.
תנאי סף
השכלה:
• תואר ראשון במשפטים.
• רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
יש לצרף צילום אסמכתא לתואר וצילום רישיון בתוקף משלכת עורכי הדין בישראל.
דרישות מקצועיות:
• שתי שנות ניסיון מקצועי לפחות בניהול הליכים בתחום המשפט הפלילי/
תכנון ובניה /משפט מוניציפלי.
עו"ד בעל הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה ו/או שסיים קורס תובעים עירוניים ו/או בעל
ניסיון של תובע עירוני  -יתרון.
יש לצרף המלצות ואישורים המעידים על עמידה בתנאי סף זה.
דרישות נוספות-
• יישומי מחשב-היכרות עם תוכנות  OFFICEותוכנות מאגרי מידע משפטי.
• המועמד שיתקבל יהיה חייב להשתתף בקורס להכשרת תובעים כפי שיקבע ע"י המחלקה
להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה כתנאי
לחידוש/קבלת הסמכה.
תכונות אישיות  -אחריות ,יושרה רבה ,ראיית רוחב מערכתית ,יכולת עמידה בלחצים ,נכונות
לעבודה מאומצת ,ומחויבות אישית עמוקה להשגת טובת הציבור ,לאינטרס הציבורי ולשלטון
החוק.
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שכר  -דרגת השכר לפי דירוג המשפטנים או חוזה אישי  987תיקבע על פי נתוני המועמד שיתקבל
בהתאם לאישור משרד הפנים.
כפיפות  -היועצת המשפטית של הרשות
היקף משרה 100% -
תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.
המעוניינים יוכלו להגיש הצעותיהם למשרה בליווי קורות חיים וצילומי תעודות ,המלצות
במסירה אישית בלבד עד  1/5/2019שעה ) 12:00למעט בין התאריכים  21-25/4/2019בהם
משרדי העירייה יהיו סגורים לרגל חג הפסח( במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש העין רחוב
שילה  ,21טל' לפניות.03 -9007290/256 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי
משפחה ,מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או
נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
בכבוד רב
שלום בן משה
ראש העיר
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