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 למועצה הישראלית לצרכנות דרוש/ה:
 

 יועץ משפטי 
 

המועצה הישראלית לצרכנות היא חברה ממשלתית ישראלית ללא כוונת רווח.  מטרת המועצה  
לצרכנות לפעול להגנת הצרכנים ושמירת זכויותיהם, וכן לחינוך לצרכנות נבונה. תחומי פעילות  

 www.consumers.org.ilועיסוק נוספים של החברה ניתן לקרוא באתר החברה בכתובת: 
 

החברות   רשות  אישור  טעון  פנימי   משפטי  יועץ  מינוי  הממשלתיות,  החברות  לחוק  בהתאם 
 הממשלתיות.  

 
 לפי סיווג החברות הממשלתיות   4השכר הינו לפי המקובל בחברה בסיווג 

 
 שנים  7מילוי משרת היועץ המשפטי יהיה לתקופה קצובה מראש של עד 

 
 

 תנאי סף לתפקיד: 
 
 תושב/ת ואזרחי/ת ישראל.  .1
 בעל גבוהה או להשכלה המועצה י”ע המוכר ממוסד  L.L.Bבעל/ת תואר ראשון במשפטים   .2

 תארים להערכת האגף מטעם ראשון לתואר  שקילות  אישור התקבל שלגביו   ל”מחו תואר
 .החינוך במשרד

 רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.  .3
שנות ניסיון למועמד/ת    8שנים לפחות כעו"ד לבעלי תואר ראשון ושני, או    10ניסיון מקצועי של   .4

 בעל תואר שלישי  בתחומי פעילות החברה.  
 עובדים לפחות.  5שנים של צוות המונה  5בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח בתקופה העולה על  .5

 דרישות מחייבות נוספות:
 
 העדר הרשעה בעבירה שיש עימה קלון.   .1
לא יתמנה עורך דין ליועץ משפטי פנימי של המועצה אם מתקיים ביחס אליו, לשותפו או עובד   .2

 משרדו אחת או יותר מאילו: 
 הוא מועסק בעת מינויו כיועץ משפטי בחברה ממשלתית אחרת. 2.1
טרם חלפו שלוש שנים ממועד או סיום מינויו כיועץ משפטי קבוע בחברה ממשלתית אחרת   2.2

 שנים רצופות.   6במשך 
 

 דרישות נוספות המהוות יתרון: 

 ניסיון תעסוקתי בתחום המשפטי בחברות ממשלתיות.  .1
 ניסיון בדיני עבודה ובעריכה ולווי של הסכמים קיבוציים.  .2
 סף.  ניסיון ניהולי הרחב מהקבוע בתנאי ה .3
 תואר נוסף בתחום: משפטים, מנהל ציבורי, כלכלה, ראיית חשבון.   .4
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 10:00בשעה  4/07/2021מועד אחרון להגשת מועמדות עד לתאריך: 

 
 

על למילוי  "שאלון"  טופס  הגשת  באמצעות  המועמדות  משפטי  -הגשת  יועץ  לתפקיד  המועמד  ידי 
 :בכתובת

 
https://www.consumers.org.il/files/consumer_council_applying.doc 

 
על תנאי   ואישורים המעידים  כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות 

של   שמות  לתפקיד,  לשקילת  הכשירות  כרלוונטי  למועמד  הנראה  אחר  מסמך  כל  וכן  ממליצים, 
מועמדותו על ידי ועדת האיתור, ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון. ועדת האיתור רשאית לפנות  

 למועמדים פוטנציאלים להשתתף בהליך האיתור. 
 

   jobs@consumers.org.il הגשת השאלון וכל המסמכים הרלוונטיים תיעשה בכתובת 
 

 מועמד שעומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת האיתור של המועצה. 
 

המהותיים   המסמכים  כל  ללא  תוגש  אשר  מועמדות  זו,  במודעה  כאמור  אלא  מועמדות  להגיש  אין 
ר, פקס, דואר אלקטרוני,  הנדרשים לא תידון. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דוא

או באמצעות "סוכן חכם" לא תידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים  
 לתפקיד. 

 
 רק פניות מתאימות תענינה.  

 
המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים 

 כאחד. 
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