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מכרז פומבי מס'  132/0//לתפקיד תובע2ת הועדה המקומית לתכנון ובניה ותובע2ת עירוני2ת
היחידה:
תיאור המשרה:
דרגת המשרה:

היקף העסקה:
סוג מכרז:
תיאור התפקיד:

תנאי סף:

כישורים ודרישות
נוספות:

כפיפות:

המחלקה המשפטית
ממונה תחום  -תובע/ת הועדה המקומית לתכנון ובניה ותובע/ת עירוני/ת על פי הסמכה מטעם
היועץ המשפטי לממשלה
משפטנים ב – א 0או חוזה דירוגי למשפטנים בכפוף לאישור הרשות ומשרד הפנים
022%
חיצוני
ייצוג הרשות והוועדה המקומית בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות הדנות בעבירות מכוח
חוקים ,תקנות ,צווים וחוקי עזר ,בכללם הליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה ,חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,0141-חוק רישוי עסקים ,חוקי העזר העירוניים
ועבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט (נוסח משולב).
בחינת חומר חקירה ,העברת בקשות להשלמת חקירה מגורמי הפיקוח ו/או ממונים ו/או גורם
אחר שברשותו חומר רלוונטי בנושא ,במידת הצורך.
מתן החלטה האם יש בחומר מספיק ראיות להגשת כתב אישום.
הכנה ,כתיבה ובדיקת מסמכים משפטיים לערכאות המשפטיות השונות ,לרבות :כתבי אישום,
צווים שיפוטיים ומנהליים ,ערעורים ,בקשות שונות וכל מסמך משפטי נדרש.
ייצוג וניהול הליכים פליליים בבית המשפט (שלום ,מחוזי ועליון) ובכלל זה כתבי אישום,
בקשות לעיכוב הליכים ,צווים וכיו"ב.
טיפול בדו"חות מכוח חוקי העזר העירוניים.
מתן ייעוץ שוטף בהיבטים פליליים ליחידות הרשות השונות ,בכללן :הנדסה ,שיטור עירוני,
רישוי עסקים ועוד ,על פי הנחיות ובתיאום עם היועמ"ש לעירייה.
מתן החלטה בבקשות לביטול ברירות קנס וביטול ברירות משפט בהתאם להנחיות היועץ
המשפטי לממשלה.
ייצוג התביעה העירונית בדיונים עם גורמי האכיפה העירונים הרלוונטיים.
ייצוג הרשות המקומית בדיונים עם גורמי אכיפה מחוץ לרשות.
ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים בהתאם להנחיית היועמ"ש לעירייה.
השכלה ודרישות מקצועיות:
תואר ראשון במשפטים  L.L.Bמטעם מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
ניסיון מקצועי:
נסיון מקצועי מוכח של שנתיים לפחות כעו"ד בתחום המשפט הפלילי/תכנון ובניה/מוניציפאלי
תינתן עדיפות לעו"ד בעל הסמכה כתובע/ת מטעם היועמ"ש לממשלה ו/או בעל נסיון של תובע
עירוני ברשות מקומית.
* שפות :ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ.
יישומי מחשב :שליטה ביישומי ה office-ותוכנות מאגרי מידע משפטי.
רישום פלילי :היעדר הרשעה בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין המועמד
ראוי/ה ,לדעת הגורם המסמיך ,כאמור ,לפי העניין ,לשמש כתובע/ת מוסמך/ת.
כישורים אישיים :אחריות אישית גבוהה ומוסר עבודה ,אמינות ומהימנות ,עמידה בלחצים,
עמידה בלוחות זמנים ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,כושר למידה גבוה ,יכולת קבלת החלטות,
כושר ביטוי וניסוח גבוה ,סדר וארגון .נכונות לעבודה מחוץ לשעות השגרתיות.
ליועצת המשפטית לעירייה

הערות:

פניות להגשת מועמדות יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל באגף משאבי אנוש
בטל' ,26-4106805 :או להוריד מאתר העיריה שכתובתוwww.zefat.muni.il :
לטפסים יש לצרף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש ,אישורים והמלצות
לעניין ניסיון מקצועי.
ההעסקה בתפקיד כפופה לקבלת אישור והסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
את המועמדות יש להגיש באגף משאבי אנוש בבניין העיריה ,רח' ירושלים  82צפת ,עד ליום
חמישי י' בסיון תשפ"ב  002062/0//בשעה  3/:00בצהריים.
ניתן להגיש מועמדות גם במייל.ronil@zefat.muni.il :
 חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המכרז
 מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם ,במועד שנקבע ,מועמדותם לא
תיבדק .אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת.
 העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים את המועמדים המתאימים ביותר למשרה ,אשר
הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים .הבחירה תעשה עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 קיימת אפשרות שהמועמדים יישלחו לעבור מבחני התאמה.
 במקרה של מועמדים בעלי נתונים שווים ,תינתן עדיפות :ליוצאי העדה האתיופית ,לנשים
ולמועמדים בעלי מוגבלויות.
 המכרז נכתב בלשון זכר ,אף פונה לגברים ולנשים כאחד.

העתקים:
מר רוני בן אבו ,מנכ"ל העירייה
מר משה מדר ,גזבר העירייה
עו"ד ענבל בן ארי ,יועצת משפטית
גב' רעות חן ,מנהלת מח' משאבי אנוש
עיתון מקומי וארצי
וועד עובדים
לוח מודעות
תיק מכרזים
אתר עיריית צפת
אתר נמ"ר משרד הפנים

