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 2018 מרץ 19 שני יום
 05/18מס'  המועצה ישיבת

 
 

 05/2018פרוטוקול ישיבת מליאה ) מן המניין( למועצה המקומית 

 
 17.03.2018ת מליאת המועצה  מן המניין אשר נערכה באולם הישיבות של המועצה ביום שבת בישיב

  .18:00בשעה 
 

 השתתפו בישיבה ראש המועצה וחברי המועצה הבאים:

 ראש המועצה  -טאהאמר טאהא  .1
 .חבר המועצה -מר עומר יאסין קדח .2
 .חבר המועצה – מר מוחמד עזאם  .3
 .חבר המועצה – מר ג'מאל פוזי טאהא .4
 .חבר המועצה -מר מאזן זידאן .5
 .חבר המועצה - מר אונאר מוראד  .6
 .חבר המועצה -מר מוחמד אבו אלהיג'א .7
 .חבר המועצה – מר אחמד זיאדנה .8
 .צהחבר המוע -גב' חנאן בושנאק .9
 .חבר המועצה – מר מוחמד עלי חאג' .10
 .חבר המועצה -מר מוחמד קדח  .11

 
 נעדר מהישיבה:

 .חבר המועצה – מר אימן נסאר .1
 .חבר המועצה – מר כארם עבד אלחלים .2
 .חבר המועצה – מר סברי עאלם  .3

 
גזבר המועצה עו"ד תמים עבד אלחלים  -מזכיר המועצה, מר עדנאן חלומי -נכח בישיבה: מר עלי זידאן

 היועץ המשפטי.
 
 : על סדר היום  

 מצ"ב  -27.02.18מיום שלישי  04/18אישור פרוטוקול הישיבה )לא מן המניין( מס'  .1
 למגרש סינטטי שחב"ק. ₪ 600,000אישור מענק מטוטו וינר בסך של  .2
 .456עדכון ת.ב.ר  ₪ 4,948,020מענק לבי"ס חט"ב חדשה סך של  -אישור מפעל הפיס .3
 בשכונה מזרחית. ₪ 1,479,422מת גני ילדים סך של אישור מפעל הפיס להק .4
 אישור פרוטוקול ועדת התמיכות. .5
 .6עד  2חלקות  17562גוש  5אישור להכנת תכנית מפורטת במתחם  .6
 ( לחוק שירות המדינה, גמלאות.4) 15פיטורים מזכיר המועצה לפי סעיף  .7

 
داث االخيرة د ابراهيم عبد الحليم واستنكار االحلحادثة االعتداء على السيا نستنكر باسم المجلس المحلي:  طه طه

كرامة المواطن. المجلس المحلي اتخذ عدة خطوات عملية ومنها اقامة لجنة التي فيها اعتداء على امن وامان و
 لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر نامل من الجميع التعاون معنا.حراسة ولجنة 

 -طية مرفق -27.02.2018 الموافق الثالثاء يوم من 04/18 رقم عادية الغير الجلسة محضر على المصادقة.1

 قرار:

 

 
 27.02.2018 الموافق الثالثاء يوم من يوم من 18/04 رقمعادية ال الجلسة محضر باإلجماع على صادق االعضاء
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 .ק"שחב סינטטי למגרש ₪ 600,000 של בסך וינר מטוטו מענק אישור.2

למגרש סנטיטי שחב"ק, עלות מדווחת ₪  600,000קבלנו מענק טוטו וינר בסך של :עדנאן חלומי
 ₪. 86812כולל השתתפות עצמית מהרשות ₪  686,812

 :חלטהה

 

 

 

 .456 ר.ב.ת עדכון ₪ 4,948,020 של סך שלב ב' חדשה ב"חט ס"לבי מענק -הפיס מפעל אישור .3

 :החלטה

 

 

 

 .מזרחית בשכונה ₪ 1,479,422 של סך ילדים גני להקמת הפיס מפעל אישור .4
 

 :החלטה

 

 

 

 .התמיכות ועדת פרוטוקול אישור.5

עמותות והמליצה הוועדה לאשר בקשות סה המקצועית לתמיכות התכנ הוועדה: עדנאן חלומי
מהפרוטוקול מצ"ב העתק ₪ ,  75,000ועמותת אלסאעקה ₪  225,000הכדורגל לכפר מנדא בסכום של 

 .1-ומסומן נספח 

 ₪  200,000ועמותת כדורגל כפר מנדא ₪  100,000: מבקש לאשר לעמותת אלסאעקה מאזן זידאן

 :החלטה

 

 

 

 .6 עד 2 חלקות 17562 גוש 5 מתחםב מפורטת תכנית להכנת אישור.6
 כנית המפורטת לקידום בניית בית ספר אלבטוף.הכנת ת: טאהא טאהא

 :החלטה

 

 

 

 

 

למגרש סינטטי שחב"ק כולל ₪  600,000ד את המענק מטוטו וינר בסך של המליאה מאשרת פה אח
 ₪ . 86812השתתפות הרשות הת.ב.ר יהיה 

 
 
 
 
 
 
 
 ר.ב.ת עדכון ₪ 4,948,020 של סך שלב ב' חדשה ב"חט ס"לבי מענקאישור מליאה מאשרת פה אחד ה

456. 
 
 
 
 
 
 

 גוש 5 במתחם הכנת תכנית המפורטת לקידום בניית בית ספר אלבטוףפה אחד המליאה מאשרת 
 .6 עד 2 חלקות 17562

 
 
 
 
 
 
 
 

 בשכונה ₪ 1,479,422 של סך ילדים גני להקמת הפיס מפעל אישורהמליאה מאשרת פה אחד 
 .והכנת ת.ב.ר בהתאם מזרחית

 
 
 
 
 
 
 

  ₪ 100,000מנדא ועמותת אלסאעקה לעמותת כדורגל כפר  ₪ 200,000המליאה מאשרת פה אחד 
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 .גמלאות, המדינה שירות לחוק( 4) 15 סעיף לפי המועצה מזכיר של מר עלי זידאן ופיטורי .7

רונים שיים האחבחוד .מזכיר המועצה מזה שנים רבותמשמש בתפקיד  -מר עלי זידאן: טאהא טאהא
הצהיר על כוונתו להתמודד ושהתפטר מכל הוועדות  חרדו וזאת לאחלה ירידה משמעותי בתפקו

ו לא בעבודה והנוכחות שלו בעבודה ירדה באופן ולצערי הרב הראש של ולראשות המועצה. לבחירות
 יכום הישיבהס התקיימה ישיבה בעניין, מצ"ב 05.03.2018ביום ותי בפניו מס' פעמים ע,התר משמעותי

לו הודעתי נזק למועצה  ו םבה הבהרתי לו שהמצב נהפך לבלתי נסבל והתחיל להיגר 2-ומסומן נספח 
 .על כוונתי לפטר אותו מהעבודה , פרוטוקול הישיבה חולק לכם והוא מדבר בעד עצמו

ים דתי משך כל השנים על הצד הטוב ביותר ונכון שבחודשובמבחינה מקצועית עשיתי ע: עלי זידאן
עצה התריע בפני מס' פעמים לאחר שראש המווביצוע עבודתי ונים חלה ירידה בנוכחות שלי ובהאחר

לאחר התייעצות שאין לי  13.03.2018ועל כוונתו לפטר אותי, אני חזרתי לו במכתב מיום  על תפקודו
מסר "ב העתק מהמכתב שנשה כחוק מציותנאי הפרהפנסיוניות  יזכויותהתנגדות בתנאי שאקבל כל 

 .3-ומסומן נספח לכם
ה ואני סבור שיגרם הרבה נזק מזכיר המועצה תפקיד חשוב מאוד לביצוע עבודת המועצ: טאהא טאהא

אני ממליץ לפטרו מהעבודה ולשלם לו כל מה שמגיע לו בהתאם לחוק הגמלאות במצב הנוכחי לכן 
 .4-פסחומסומן נ שמצ"ב 13.03.2018ועל כן שלחתי לו מכתב שימוע מיום  והפרישה

 .מפיו של היועמ"ש צריך לשמוע את הדיעה המשפטית בעניין אחמד זיאדנה:
אתחיל אוציין כי נוצר כאן מצב לא פשוט ולא רגיל. בד"כ, הליך פיטורים : תמים עבד אלחליםעו"ד 

 של עובד בכיר נעשה בצורה אחרת. לא ישר מביאים אותו למליאת המועצה. התהליך הטבעי להפסקת  
כולל התראה, מתן ארכות, מינוי וועדה מקצועית שתבחן את ההתנהלות שלו וכו'.כבר עובד בכיר 

עתה אציין כי עצם ההחלטה להעלות את ההצעה בעניין פיטורי עובד בכיר בפני מליאת המועצה היא 
החלטה מנהלית העומדת בפני עצמה ולכן היא צריכה לעמוד במבחנים שנקבעו לעניין החלטה 

 , והעדר שיקולים זרים.תנות, שוויוניוכאמור: סמכות, הגי
יש לזכור כי עלי זידאן לא מתפקד היום בחלק מהוועדות שהן בסמכות המזכיר בגלל חוות דעת 

משפטית שאני הוצאתי בעניין ניגוד עניינים שנוצר לאחר הודעתו על הכוונה להתמודד בבחירות 
 הקרובות לראשות המועצה.

לק מהסמכויות שלו בין עובדים אחרים במועצה. יו"ר המועצה בהתאם לחוות הדעת, המלצתי לחלק ח
. והיום, חודשיים הביא את המלצתי בפני מליאה זו, שאימצה אותה, בהסכמת העובד מר עלי זידאן

לאחר אותה החלטה, מועלות טענות כנגד כך כי מר עלי זידאן לא מכהן באותן וועדות. צריך להזהר 
ר בגלל אותה חוות דעת משפטית או בגלל אותה החלטה של שלא יהיה מצב שהעובד כאילו מפוט

בין עובדים אחרים במועצה. לא ייתכן מצב  ומליאת המועצה שאישרה את חלוקת חלק מסמכויותי
 שבו עובד מפוטר בגלל שהוא מקיים את החלטת היועץ המשפטי של הרשות.

שה הסכמה ביניהם לעניין הפסקת אולם מאחר וכפי שצויין על ידי יו"ר המועצה ומר עלי זידאן כי גוב
עבודתו של מר עלי זידאן במיוחד לאחר נוכחות לקויה מאוד בעבודה ואי קיום המשימות המועלות 

 .05.03.2018אות רבות והישיבה ביניהם מיום עליו. ובכפוף לשמירה על התר
החלטה בדבר עוד נקודה , חשוב להזכיר כי חברי המועצה לא קובעים את גובה הפנסיה של העובד. ל

גבוה הפנסיה במקרים מהסוג הזה צריך להיות מובא לאישור משרד הפנים והאוצר וזה לפי חישובים 
ונוסחאות הקשורות לזכויות העובדים. בהתייעצות שהיתה איתי לפני הדיון, אני הצעתי איזשהו נוסח 

פסקת עבודתו להחלטה, אשר ישקף את המציאות המורכבת שנוצרה שתשמור על זכויותיו ותביא לה
 .5-במיוחד לאחר המצב שנוצר. חברי המועצה יכולים לקבל החלטה בעיינו. מצ"ב ומסומנת נספח 

: מה שנעשה כאן לא מקובל ידוע כי עלי זידאן רץ לבחירות הקרובות. אם הוא רוצה מוחמד קדח
 להתפטר שיתפטר ולא צריך להפסיק עבודתו.

 .19:05בשעה הערה: חבר המועצה מוחמד קדח יוצא מהאולם 
דו והמשך עבודתו סקת עבודתו באה בגלל הירידה בתפק: כל ההחלטות והחלטתי להפטאהא טאהא

מהעבודה. ולאחר שעלי זידאן הביע ם נזק למעוצה, על כן אני עומד על דעתי שצריך לפטר אותו ויגר
 .את הסכמתו להחלטתי לפטרו אני פונה אליכם לאשר את הפיטורין ולשלם זכויותיו בהתאם

 : במקרה ואישרנו את הפיטורין האם משרד הפנים הוא שמאשר את גובה הפנסיה?עומר קדח
 .הפנסיה: אני רוצה להיות בטוח שמשרד הפנים הוא בעל הסמכות לאישור גובה מוחחמד עלי חאג'

ודתו במשך הרבה שנים על הצד הטוב : עלי זידאן עובד מסור ומקצועי עשה עבמוחמד אבו אלהיג'א
ביותר ולא יתכן שבחודשים האחרונים נהפך לעבוד מסוג אחר ולא עושה עבודתו כפי שצריך, אני נגד 

 פיטוריו.
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מר ראש : חברים יקרים העמדה ברורה וצריך להצביע ואנחנו מגלים הבנה לכל מלה שאג'מאל טאהא
 עבודה.ב היהמועצה לטובת המועצה ולט

של יו"ר המועצה  תראות: לפי המסמכים ולפי דבריו של ראש המועצה היו התמים עבד אלחליםעו"ד 
להצעת ראש המועצה מיום של העובד מכתב הסכמה  ויש 05.03.2018 -ה ישיבה בתוהי אל העובד
שמשרד הפנים הוא בעל  אני מדגישוהחששות שהועלו כאן ובקשר לשאלה שלכם  .13.03.2018

 .הפנסיה של העובדהסמכות לאשר גובה 
ראות רבות ולאחרי ישיבה בה באה אחרי הערות והת 13.03.218: התשובה שלי מיום עלי חדר זידאן

בת המועצה למען האמינות וטווואני מתוך אחריות  ביע רצונו על הפסקת עבודתיראש המועצה ה
 שה כחוק.ירהפייסניות ותנאי הפ יהחלטתו בתנאי לשמור על זכויותיולאחר התייעצות הסכמתי ל

: יש חלק מהחברים מפרש זה אחרת אבל אני עומד על דעתי לפטר את המזכיר בגלל אי אהאטאהא ט
, ואני לא  ירדה באופן משמעותימשימות המוטלות עליו והוא לא עוזר לי בכלל ונוכחותו הקיום 

 ארשה שאדם יישאר בעבודה בלי לבצע כלום.
של מזכיר המועצה  ווריהשתכנע בחשיבות פיט : לאחר מס' ישיבות ראש המועצהאחמד זיאדנה

והעמדה של החברים המתנגדים  בל הרבה התראות על תפקודויבתקופה האחרונה והוא ק במיוחד
 .נובעת משיקולים זרים

חות מספקת ואי מעקב : לא יתכן המשך המצב, אני הגעתי למצב בלתי נסבל על אי נוכטאהא טאהא
פרויקטים לכן ב בטיפולודשים ואני צריך מישהו שיעזור לי ח 8 -נשאר לקדנציה כאחרי המשימות,

 אה לאישור הפיטורין בכפוף להסכמות והנחיות משרד הפנים.יהבאתי את הנושא למל
( לחוק שירות 4)15ו של המזכיר בכפוף לקיום הוראות סעיף יאני מבקש מהמליאה לאשר פיטור

וזאת ע"פ חוות דעתו של  היה כדלקמןאני מציע כי נוסח ההחלטה בעניין זה י המדינה גמלאות.
 :היועמ"ש

בנסיבות שנוצרו לאחר החלטתו של מר עלי זידאן להתמודד לבחירות הקרובות, כל הצדדים "
 מסכימים שמר עלי זידאן לא יכול להמשיך בתפקידו כמזכיר המועצה המקומית.
הוחלט כי עבודתו  ו.לאור האמור ולאחר דיון מעמיק בעניין ובהתאם להתכתבויות והנספחים שצורפ

. עד אז, מר עלי זידאן יסיים את תפקידו 30/4/2018של מר עלי זידאן במועצה תופסק החל מיום 
 בצורה מקצועית תוך העברת הנושאים שבטיפולו לגורמים המוסמכים במועצה.

ר הוסכם והוחלט כי בשים לב לתרומתו הרבה של מ -לעניין הפנסיה והזכויות הנלוות של עלי זידאן 
עלי זידאן כעובד המועצה והוותק הרב שלו במערכת, יש לדאוג כי זכויותיו לא יפגעו לאחר הפסקת 

עבודתו במועצה וכי יקבל כל מה שמגיע לו ע"פ החוק לרבות תשלום הפנסיה מוקדמת במיידי לאחר 
שכר  לאור האמור אנו מנחים את הגורמים המקצועיים במועצה, גזבר , יועמ"ש, מנהל מדור פרישתו.

ומנהל משאבי אנוש לפנות לכל הגורמים במשרד הפנים והנוגעים לדבר על מנת כי מר זידאן יימצא 
( לחוק שירות המדינה גמלאות או לפי 4)15את כל זכויותיו המגיעות לו ע"פ החוק בין אם לפי סעיף 

 ."לאותו חוק, לפי המיטיב ביניהם לעובד 17סעיף 
 :וסחנשדעתי שנמסרה לכם תהיה כהחלטה בעניין ולהלן ה: אני מבקש תמים עבד אלחליםעו"ד 

בנסיבות שנוצרו לאחר החלטתו של מר עלי זידאן להתמודד לבחירות הקרובות, כל הצדדים מסכימים 
 שמר עלי זידאן לא יכול להמשיך בתפקידו כמזכיר המועצה המקומית.

הוחלט כי עבודתו  שצורפו. לאור האמור ולאחר דיון מעמיק בעניין ובהתאם להתכתבויות והנספחים
. עד אז, מר עלי זידאן יסיים את תפקידו 30/4/2018של מר עלי זידאן במועצה תופסק החל מיום 

 בצורה מקצועית תוך העברת הנושאים שבטיפולו לגורמים המוסמכים במועצה.
ה של מר הוסכם והוחלט כי בשים לב לתרומתו הרב -לעניין הפנסיה והזכויות הנלוות של עלי זידאן 

עלי זידאן כעובד המועצה והוותק הרב שלו במערכת, יש לדאוג כי זכויותיו לא יפגעו לאחר הפסקת 
עבודתו במועצה וכי יקבל כל מה שמגיע לו ע"פ החוק לרבות תשלום הפנסיה מוקדמת במיידי לאחר 

ל מדור שכר לאור האמור אנו מנחים את הגורמים המקצועיים במועצה, גזבר , יועמ"ש, מנה פרישתו.
ומנהל משאבי אנוש לפנות לכל הגורמים במשרד הפנים והנוגעים לדבר על מנת כי מר זידאן יימצא 

( לחוק שירות המדינה גמלאות או לפי 4)15את כל זכויותיו המגיעות לו ע"פ החוק בין אם לפי סעיף 
 לאותו חוק, לפי המיטיב ביניהם לעובד. 17סעיף 
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 .19:30הישיבה הסתימה בשעה 

 

 בברכה 

 עלי חדר זידאן          טאהא טאהא 
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מזכיר המועצה מתפקידו כמזכיר המועצה  -לפטר את מר עלי זידאןהמליאה מאשרת ברוב חבריה 
ובכפוף לחוות  בכפוף להנחיית והסכמת משרד הפנים המדינה גמלאות תורלחוק שי (4)15ולפי סעיף 

בנסיבות שנוצרו לאחר החלטתו של מר עלי זידאן להתמודד לבחירות הקרובות, כל  עמ"שודעת הי
 הצדדים מסכימים שמר עלי זידאן לא יכול להמשיך בתפקידו כמזכיר המועצה המקומית.

הוחלט כי עבודתו  תאם להתכתבויות והנספחים שצורפו.לאור האמור ולאחר דיון מעמיק בעניין ובה
. עד אז, מר עלי זידאן יסיים את תפקידו 30/4/2018של מר עלי זידאן במועצה תופסק החל מיום 

 בצורה מקצועית תוך העברת הנושאים שבטיפולו לגורמים המוסמכים במועצה.
כי בשים לב לתרומתו הרבה של מר  הוסכם והוחלט -לעניין הפנסיה והזכויות הנלוות של עלי זידאן 

עלי זידאן כעובד המועצה והוותק הרב שלו במערכת, יש לדאוג כי זכויותיו לא יפגעו לאחר הפסקת 
עבודתו במועצה וכי יקבל כל מה שמגיע לו ע"פ החוק לרבות תשלום הפנסיה מוקדמת במיידי לאחר 

עצה, גזבר , יועמ"ש, מנהל מדור לאור האמור אנו מנחים את הגורמים המקצועיים במו פרישתו.
שכר ומנהל משאבי אנוש לפנות לכל הגורמים במשרד הפנים והנוגעים לדבר על מנת כי מר זידאן 

( לחוק שירות המדינה גמלאות 4)15יימצא את כל זכויותיו המגיעות לו ע"פ החוק בין אם לפי סעיף 
 לאותו חוק, לפי המיטיב ביניהם לעובד. 17או לפי סעיף 

  
 
 
 
 
 
 
 


