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 2017 אוגסט 9 רביעי  יום
 08/17מס'  המועצה ישיבת

 

 08/2017 المحلي للمجلس )מן המניין(  عادية جلسة محضر

 

 ثاء الموافقالثال يوم المحلي المجلس مبنى في االجتماعات قاعة في عقدت التي العادية المحلي المجلس جلسة في
 . 18:00الساعة  8.8.2017

 
 : اسمائهم التالية المحلي المجلس أعضاءو رئيس السادة الجلسة في شارك

 .المحلي المجلس رئيس – طه طه السيد .1
 .المحلي المجلس عضو -قدح ياسين عمر السيد .2
 .المحلي المجلس عضو -زيدان مازن السيد .3
 .المحلي المجلس عضو –زيدان مجدي السيد .4
 .المحلي المجلس عضو -الهيجا ابو محمد السيد .5
 .المحلي المجلس عضو - مراد أنور السيد .6
 .المحلي المجلس عضو – زيادنه احمد السيد .7
 .المحلي المجلس عضو – الحليم عبد كارم السيد .8
 .المحلي المجلس عضو – عالم صبري السيد .9
 .المحلي المجلس عضو – عزام صالح محمد السيد .10
 

 
 تغيب عن الجلسة:

 .المحلي المجلس عضو -قدح محمد السيد .1
 .المحلي المجلس عضو – طه جمال السيد .2
 .المحلي المجلس عضو – حاج علي محمد السيد .3
 .المحلي المجلس عضو – نصار ايمن السيد .4
 

 
 والسيد ائيالقض المستشار -الحليم عبد تميم السيد المحلي، المجلس سكرتير -زيدان علي السيد:  الجلسة حضر
 .ومدحت عبد هللا المجلس محاسب – حلومي عدنان

 
 

 : البحث نقاط
 .طية مرفق -15.07.2017 الموافق السبت يوم من 17/07 رقم العادية الجلسة محضر على المصادقة .1

 
 .הסדרים תקנות ב"מצ -הפנים משרד -גביה מבצע  على المصادقة .2

 
 بحث موضوع محطة النفايات. .3

 
 امور اخرى. .4

 
 
 
 
 

 :بنود للجلسة 4 رحب بالحضور واشار الى رغبته بإضافة:  طه طه
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 ₪. 63.333אישור תקציב למרכיבי בטחון  .1

 ₪. 83.333תקציב ממשרד להגנת הסביבה  .2

 אישור ועדת היגוי לקבלת יועץ ארגוני. .3

 אישור חידוש החלטה קודמת לקבלת המורה סוהיר זידאן כמורה למתמטיקה באפאק. .4

למינוי מר סלים זידאן כמבקר פנים במשרה  7.8.2017אישור החלטת ועדת הבחינה מיום  .5
 מליאה לפי חוזה בכירים.

  
 החלטה :

  .מאשרים הוספת הסעיפים הנ"ל
 
 
 
 
 

 بحث وقرارات :
 
 15.07.2017 الموافق السبت يوم من 17/07 رقم العادية الجلسة محضر على المصادقة.1

 
 قرار:

 
 
 
 

 .הסדרים תקנות ב"מצ -הפנים משרד -גביה מבצע  على المصادقة .2

 احول الحديث للسيد علي زعبي مدير قسم الجباية. طه طه:
 

بعد االتفاق مع شركة الجباية ولتقديم موضوع הוצל"פ هناك مشكلة موجودة امام الجباية في ملفات  بي: علي زع
 % حسب قرار وزارة الداخلية. 50الجباية اطلب المصادقة على اعطاء اعفاءات 

תקנות חוק ההסדרים באישור הכנסת ואושר על ידי . درعي اريه سنه قرار عن نتكلم : الحليم عبد تميم
 אוצר ומגורמים אחרים מצ"ב העתק מהתקנות ומסומן נספח א.ה

התיישנה אני ממליץ  بعيد زمن منذ تراكمت الديون من قسم ان وكون القرية في االقتصادي الوضع بموجب
 לאשר את ההנחה לפורעים חוב והשאר בתשלום.

 . 31.12.2014 حتى  ₪מיליון  19מדובר בחובות כ  עלי זועבי:
 القديمة؟ الديون من قسم وجباية تحسين في يساعدنا هذا هل :قدح عمر
 .30.11.2017 لغاية 01.06.2017 من بدأ القانون هذا الديون من قسم بجباية أمامنا امكانية هنالك :زعبي علي

 
 :قرار

 
 
 

 

 

 

 بند كبير 3بند  .3

 15.07.2017 الموافق السبت يوم من 17/07 رقم العادية سةالجل محضر  على باإلجماع األعضاء صادق

 طية مرفق
 
 
 
 
 
 

 

 .לפי נספח א הסדרים תקנות ב"מצ -הפנים משרד -גביה מבצע على باإلجماع األعضاء صادق

 .بنود للجلسة بموجب طلب رئيس المجلس المحلي 5اضافة   على باإلجماع األعضاء صادق
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  يتم مناقشته في نهاية الجلسة. 

 אישור תקציב למרכיב בטחון.. 4

 حساب على% 10 والباقي ج.ش 57.000 الوزارة من اشتراك ج.ش 63.533 مبلغ على ناحصل: حلومه عدنان
 מרכיבי בטחון. اجهزة لشراء المحلي المجاس

 قرار: 

 

 

 

 ₪. 8.3333תקציב ממשרד להגנת הסביבה  علىاطلب المصادقة  طه طه :. 5

 قرار :

 

 

 
 ארגוני. ועדת היגוי לבחירת יועץ  التوجيه جلسة محضر على المصادقة. 6

לפי התוכנית לרשויות מצטיינות יש חלק מהתקציב מיועד לארגון מחדש לרבות מינוי יועץ ארגוני 
 بشكل تم واالختيارתוצא  شركة اختيار وتم التنظيمية لالستشارة شركات 3 للمناقصة تقدمשילווה את ההליך 

 ד. פרוטוקול ועדת ההיגוי לבחירת היועץ הארגוני ומסומן נספח مرفق. مهني
 

 قرار:

 

 

 

 
 . אישור חידוש המינוי למורה סהיר זידאן בבית ספר אפאק.7

 .18:40מג'די יצא מהאולם הישיבות למניעת ניגוד עניינים בשעה 
 

 פורסם מכרז למורים לתיכון בהתאם לצרכים של בתי הספר ומהם מקצוע מתמטיקה עלי זידאן:
בקשות אחרות למקצועות אחרים למקצוע המתמטיקה הוכשה רק בקשה אחת למקצוע זה עם 

התקיימה ועדת בחינה בה השתתפו מפקח בתי הספר, מנהל מחלקת החינוך, ואנוכי כולל מנהלי בתי 
הספר התיכון כולל מנהלי בתי הספר התיכון עם ראש המועצה בלשכתו. הועדה ולאחר דיון מעמיק 

בית ממנהל בית הספר ובכלל החליטה לבחור בגב' סהיר זידאן כמורה למקצוע כלל המלצה מאוד חיו
 העובדה שלו הוגשו פניות או הצעות נוספות. 

המינוי של המורה סהיר זידאן נעשה בעקבות הליך מכרזי. גם בשנה   :תמים עבד אלחלים היועמ"ש 
שעברה מונתה המורה סהיר זידאן בעקבות הליך מכרזי, ואז הוגשה תביעה נגד מינויה. בעקבות 

כמורה ולאחר מכן המועצה תצא להליך  31.05.2017זידאן תפוטר עד יום  התביעה סוכם שגב' סהיר
 מכרז חדש לאותו תפקיד, וכך נעשה.

א' לצוו המועצות המקומיות שלפיו  103הנושא מובא כעת למליאת המועצה בהתאם לסעיף 
התקשרויות או מנויים של קרובי משפחה של חברי מועצה מחייבים אישור מליאת המועצה ברוב של 

 . מטעמושני שליש, ולאחר מכן אישור שר הפנים או מי שהיא 
בתגובה שהגישה המועצה לבתיעה שהוגשה בשנה שעברה הסברנו כי קיים מחסור חמור במורים 

 למקצועות מתמטיקה, כימיה ופיזיקה בכל המגזר הערבי ובמיוחד בכפר מנדא. 

 נספח ג. לפי البيئة وزارة مكتب من ج.ش 8.3333 ميزانية على باإلجماع االعضاء صادق
 

 

 נספח ב. לפי  מרכיב בטחון لشراء 63.533 مبلغ على باإلجماع االعضاء صادق
 

 

ובו נבחרה חברת תוצא. מצ"ב ועדת היגוי לבחירת יועץ ארגוני صادق االعضاء باإلجماع على 
 פרוטוקול הוועדה ומסומן נספח ד.
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  צורך לפצל את מורי המתמטיקהחניכת בית ספר תיכון חדש החריפה את הבעיה מאחר מאחר והיה 
בין שני בתי הספר. חיזוק לטענה בדבר המחסור במורים למתמטיקה ניתן לראות בעובדה כי למכרז 
הוגשה הצעה אחת בלבד. לפי המסמכים שצורפו לתגובה של המועצה לתביעה, כמו כן כפי שעולה 

"ר ועד ההורים וחלק מהמועמדות שהגישה המורה, קיימות המלצות חמות ממנהל בית הספר, יו
מההורים, שלפיהם מדובר במורה מוערכת וראויה אשר ממלאת את תפקידה בצורה משביעת רצון 

 ועושה עבודה יפה ועל הצד הטוב ביותר.
 : למה לא חודש עוד פרסום והארכה להגשת הצעות.היגא אבו מוחמד

ם וההליכים המקדמיים קיימת חשיבות לסיים את ההליכים המרכזייתמים עבדאלחלים היועמ"ש :  
 מספיקה וארוכה. הלהתארגן לפני פתיחת שנת הלימודים ולדעתי התקופה היית כדי שהמורה תתחיל

גם אז סהיר זידאן היתה המועמדת  2016צריך לזכור שמדובר בפרסום  השלישי , הראשון בחודש יולי 
הדין פורסם מכרז חדש היחידה שענתה על התנאי;ם לאחר מכן ובמהלך ההליך המשפטי ולבקשת בית 

אף הצעה; והפרסום השלישי הוא  ה, אליה לא ניגשה גב' סהיר זידאן, ואז לא היית2017בחודש מרץ 
 הנוכחי שעסקינן בו.

 : מה ההמלצה של היועמ"ש .מוחמד היגא

לאור העובדה כי אין מועמדים אחרים למלא את התפקיד המוצע ולאור תמים עבדאלחלים היועמ"ש : 
להיגרם לתלמידים בגלל מחסור במורים, לדעתי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות  הנזק שעלול

אישור המינוי למרות שמדובר באשתו של חבר מועצה. אפשר לראות במה שנאמר על ידי בישיבה זו 
כחוות דעת משפטית . ככל שהמינוי יאושר במליאה, אני כיועמ"ש אערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים 

בר המועצה מגדי זידאן לא יטפל בנושא החינוך או בתי הספר בכלל  ובמיוחד בית הפסר שבמסגרתו ח
 שאשתו מועסקת בו. 

 החלטה: 

   

 

 

 . 19:00מגדי זידאן חזר לאולם הישיבות בשעה 

לפי חוזה בכירים  100%. אישור החלטת ועדת הבחינה למינוי סלים זידאן למבקר פנים בהיקף  8
 ים.בכפוף לאישור משרד הפנ

משרת מבקר הפנים היא חשובה לייעול עבודתה של הרשות והמשרה הזאת לא  טאהא טאהא :
אבקש לאשר את מינויו של מר סלים זידאן למשרת מבקר הפנים על פי  2011מאוישת מאז שנת 

 אני מעביר את זכות הדיבור והדיון ליועמ"ש ., 07/08/2017החלטת ועדת הבחינה מיום 

י חדש שקדמה לו מספר כפי שהבהיר ראש המועצה מדובר בהליך מכרזמ"ש : תמים עבדאלחלים היוע
עד היום התפקיד לא  2011משנת ים לתפקיד מבקר הפנים לרשות. בשנים האחרונות והליכים מכרז

 יש בעקבות ניוד המבקר הקודם מר גמאל טאהא לתפקיד מנהל מחלקת חינוך.מאו
רואה והנושא נדון בבתי הדין ובסופו של יום ההליך בתקופת הוועדה הק 2013היה הליך מכרזי בשנת 

 לא הניב תוצאות והמשרה לא אוישה. 
התקיים הליך מכרזי נוסף שבו נבחר מר סלים זידאן לתפקיד ,  2016לאחר הבחירות שנערכו ב 

בעקבות זאת הוגשה עתירה על ידי עמותת עורכי דין למען מנהל תקין , בעתירה הזו )שנקרא לה 
אשונה" ( טענה העמותה שיש לבטל את המינוי של מר סלים זידאן עקב הרשעה בשנת "העתירה הר

בעבירת אלימות במשפחה במסגרת תיק גירושין ונטען עוד כי למר סלים זידאן אין את הניסיון  2000
 הנדרש לתפקיד.

 אין ולדעת כיבדיון שהתקיים בבית הדין לעבודה, בית הדין ציין בפרוטוקול ) כב' השופט אסף הראל( 
 בית הוא קלון לקבוע שאמור שמי הדין בת של ולשיטתו מאחר המועמד את לפסול כדי בהרשעה
. ואולם, לאור העובדה כי לא היה ברור אחרת ערכה כל ולא והרשיע הפלילית בעבירה שדן המשפט

אם הוועדה בחנה את שאלת השפעת ההרשעה, הוחלט להחזיר את הנושא לוועדה הבחינה שתבחן 
 . ןהשפעת ההרשעה, מבחינה ציבורית, על בחירת המועמד ותנמק את החלטתה גם בעניין הניסיואת 

 

מליאת המועצה החליטה פה אחד את חידוש העסקת גב סהיר זידאן כמורה למתמטיקה בבית 
 ספר אפאק.
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פעם שנייה. יש להדגיש כי הוועדה מורכבת מנציג משרד הפנים, נציג ועדת  הוכך הועבר הנושא לוועד
 .מינהל שירות )שהוא מבקר פנים בעצמו( , נציג המועצה המקומית , נציג ההסתדרות ונציג ציבור

לאחר שהוועדה בחנה את הסוגיות פעם נוספת החליטה כי מדובר בהרשעה שעברו עליה הרבה שנים, 
ובית המשפט לא קבע שהעבירה יש בצדה קלון, ולכן לא מתקיים הסייג הקבוע בחוק לעניין בחירת 

 מבקר הפנים, והועדה השתכנעה כי ההרעה לא פוגמת המועמד מבחינה ציבורית, ולכן החליטה בשנית
 לאשר את המינוי. 

של הוועדה הוגשה עתירה נוספת נגד המינוי וכאן הועלו אותן שתי  הבעקבות ההחלטה השניי
הטענות בשנית: עבר פלילי וחוסר ניסיון. בבית הדין לעבודה,  לאחר דיון לא פורמלי, הועלו שאלות 

 המינוי.לגבי ניסיונו של המועמד, ובסופו של יום, המועצה החליטה שהיא חוזרת בה מ
מר  2016בשלב זה נשאלת השאלה מה השתנה מאז עד היום ? ולעניין הזה אני משיב שמחודש אוגסט 

סלים זידאן קיבל היתר מיוחד לעבודה נוספת והוא עבד במשרד רואה חשבון שמוסמך לערוך ביקורת 
ה לרשויות המקומיות והוא עורך ביקורת מטעם משרד הפנים; ולאחר שועדת הבחינה שהתקיימ

אתמול עיינה בפירוט העבודות שבוצעו במהלך השנה החולפת על ידי סלים זידאן במשרד רואה 
החשבון היא השתכנעה שיש לו את הניסיון הדרוש לתפקיד ועל כן בחרה בו פה אחד. להדגיש כי חלק 

מחברי הוועדה וביניהם המבקר הם חדשים, כך שאי אפשר להגיד שהם שבויים בדעתם. לכן העניין 
 בא לאישור המליאה כי מדובר בתפקיד בכיר הזקוק לאישור המליאה.מו

 ברי עאלם , אני בעד המינוי.סאני מצטרף לחברי מר : ראדואנור יאסין מ סברי עאלם : 

אדם מוכשר ומתאים לתפקיד מבחינה מקצועית, הוא תדמית ציבורית  סלים זידאן: אחמד זיאדנה
 בעד המינוי.חיובית מקובל על כל עובדי המועצה. אני 

כנציג ציבור מברך את בחירתו של סלים זידאן כמבקר פנים אני חושב שהוא מתאים : מגדי זידאן
לתפקיד הן מבחינת כישרונות, יחסי ציבור, ניסיון וותק, הוא היה מנהל מחלקת גבייה, מנהלן בית 

 ני בעד המינוי. ברשות, מבחינה ציבורית הוא דמות חיובית ואספר תיכון והיה יו"ר וועד עובדים 

כבוד ראש המועצה מר טאהא טאהא . מנכ"ל המועצה מר עלי זידאן  ואחי מר תמים : סברי עאלם
 עבד אלחלים יועמ"ש המועצה.

 שלום רב'

מייחסים חשיבות רבה לתפקיד מבקר פנים של הרשות המקומית והוא נחשב לפונקציה הכי חשובה 
 בו.

הרשות. היום אני שבוע רצון במינוי מבקר פנים לרשות לפונקציה זו תפקיד מכריע בייעול עבודת 
ובכך מעגל פקו הרשות המקומית יהי מושלם לחלוטין במעמדי זה וכחבר באופוזיציה הריני לברך 

לאחי סלים זידאן על מינויו לתפקיד מבקר פנים של הרשות המקומית כפר מנדא והריני להצהיר כי 
ובייקטיבי במילוי תפידיו לשעבר וכן פקידו חש כמבקר מר סלים זידאן הוא איש מקצועי מהימן וא

פנים לשות המקומית ומההד הציבורי הוא אכן מיומן וכשר למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר . 
לסיכום כחבר אופוזיציה הריני להכים על מינויו של לים זידאן לתפקיד מבקר פנים של הרשות 

 ש ממני.המקומית ואני כונן לתמוך בו בכל עת שנדר
בנסיבות העניין שעבר אותם סלים זידאן למילוי התפקיד וייבות בתי הדין אני נגד : היגא אבו מוחמד
 המינוי.

 החלטה 

 הצביעו בעד ההחלטה:
 ראש המועצה המקומית. –מר טאהא טאהא 

 חבר. –מר עומר יאסין קדח 
 חבר. -  מר מאזן זידאן

 חבר. -מר מגדי זידאן  
 חבר. -מר אנור מראד  

 מר אחמד זיאדנה  _ חבר.
 בר.חמר סברי עאלם    _ 

 מר מוחמד עזאם  _  חבר.
 

 הצביעו נגד:
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 מוחמד אבו היגא , כארם עבדאלחלים. 

 

 

 

 

 بهذا الجلسات من الكثير وهنالك المنهال ارض في مندا كفر قرية تخدم المحطة هذه النفايات محطة موضوع. 9
 القسيمة بنفس المنهال مع أراضي لتبديل صفقات عقدوا مواطنين ناكه ان األخيرة الفترة في واتضح الموضوع

 18 بشراء قاموا الذين األشخاص احد هو زعرورة سليم موسى والسيد المحلي المجلس وموافقة معرفة دون من
 .زعرورة موسى السيد مع إلشكالية سبب مما دونم

  .מצ"ב סיכום ממנהל מחלקת התברואה בעניין ומסומן נספח ה

 اإلجراءات كل باتخاذ المواطنين وصالح مصالحه على للمحافظة الالزمة اإلجراءات يتخذ ان عليه المحلي مجلسال
 (.مزبلة) نفايات محطة اجل من األرض هذه إبقاء على للحفاظ يمتلكها التي الصالحيات مع القانون بموجب الالزمة

ופש הקניין אשר מוגן באמצעות הפקעת מקרקעין מהווה פגיעה בח תמים  עבד אלחלים היועמ"ש:
 חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו.

לאור האמור פגיעה בזכות הקניין אפשרית רק בהתקיים הוראות חוק מפורשות, מסיבות המצדיקות 
 את הפגיעה ובתנאי שלא מדובר בפגיעה העולה על הנדרש.

על השטח המוניציפלי, למועצה המקומית אין סמכות להפקיע מקרקעין. ואולם בתור הגוף האחראי 
 היא יכולה ליזום הליך הפקעת מקרקעין. 

 קיימות מספר אפשרויות חוקיות שהמועצה יכולה לפעול לפיהן על מנת להפקיע מקרקעין :
שמסגרתה שר האוצר מוסמך להרות על הפקעת  1943פקודת המקרקעין )רכישה לצורכי הציבור( 

 נה תשלום פיצויים.מקרקעים לצרכי הציבור. במקרה זה ההפקעה טעו
שלפיו המועצה המקומית יכולה ליזום שינוי יעוד של המקרקעין,  1960חוק התכנון והבנייה 

מהשטח איננה מחייבת  40%שבמסגרתו תהיה הפקעה של המקרקעין. בהתאם לחוק, הפקעה עד 
 תשלום פיצויים.

עוד המקרקעין בהתאם אני מבקש את אישור המליאה כדי שנוכל להתחיל הליך שינוי י :טאהא טאהא
 לחוק התכנון ובניה, שבמסגרתו תהיה הפקעה בהתאם לצרכים של הישוב. 

 
 : اسماءهم التالية االعضاء صادق
 .المحلي المجلس رئيس – طه طه السيد
 .المحلي المجلس عضو -قدح ياسين عمر السيد
 .المحلي المجلس عضو -زيدان مازن السيد
 .محليال المجلس عضو –زيدان مجدي السيد
 .المحلي المجلس عضو - مراد أنور السيد
 .المحلي المجلس عضو – زيادنه احمد السيد
 .المحلي المجلس عضو -الهيجا ابو محمد السيد
  .المحلي المجلس عضو – عزام صالح محمد السيد

 
 

 .عالم صبري السيد عارض. التصويت عن الحليم عبد كارم السيد امتنع
 
 
 
 
 

יאת המועצה אישרה ברוב חבריה את החלטת ועדת הבחינה למינוי מר סלים זידאן כמבקר מל
לפי חוזה בכירים באחוז השכר הקובע בחוזר מנכ"ל בכפוף לאישור % 100פנים במשרה מליאה 

 משרד הפנים.
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 החלטה:

 

 

 

 

 

 

 

 19:30:  الساعة الجلسة تأغلق

 

 االحترام مع

 

 زيدان خضر يعل                                                                                    طه فوزي طه      
                                                               

 المحلي المجلس يرسكرت                                                                            المحلي المجلس رئيس
 
 
 
 

 : نسخ
 .المحلي المجلس اعضاء السادة .1
 .المرافق المحاسب .2
 .القضائي المستشار .3
 .الجلسات ملف .4

 
 
 
 

מליאת המועצה מסמיכה ומאשרת לגורמים המקצועיים לפעול מידית לשינוי ייעוד לשטח לרבות 
המקרקעין הדרושים לצורכי תחנת המעבר. לצורך כך המליאה מסמיכה את ראש המועצה הפקעת 

נייה לרבות שינוי ייעוד עם והגורמים המקצועיים לפנות לכל גורם ממשלתי ומנהלי ולייזום תוכנית ב
 ככל שיהיה צורך בתשלום פיצויים הנושא יובא להחלטה נוספת של המליאה.הפקעה 


