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عيين تمعلوم لكم )التصديق على موضوع الجلسة اهال وسهال ويعطيكم الف عافية، يفتتح الجلسة:  מודר
يق محاسب المجلس وبعدها المصادقة على عقد عمل لموظف كبير( في البداية مطلوب تخطي التصد

لديكم  لماضية  في حال كانتسبق وشرحنا الموضوع في الجلسة ا .على البند األول تعيين المحاسب
 .فلنصوت على قرار التعيين ،فتفضلوا واذا ال ةلأي اسئ

לכם )אישור הנושא כבר ידוע עאפיה ף יעטיקום אלו, אהלן וסהלןפותח את הישיבה 
ר העסקה בחוזה אישי( ראשית אמורים לעבור את הסעיף הראשון ומינוי הגזבר, ואיש

ולאחר מכן דנים בסעיף השני אישור חוזה בכירים. כבר דנו בנושא בישיבה הקודמת 
  המינוי.אישור על  צביעבואו נבמידה ולא אז ובמידה ויש עוד שאלות בבקשה 
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 حمادة

 

 بذكر أسماء الموظفين التابعين وتحت ادارته عفوا هل بحسب القانون ممكن الزامه

 שנהל אותם? העובדיםשמות  למסור אתחוקית לחייב אותו סליחה, הניתן מבחינה 

 مضر

 

ر ذكفي احدى الجلسات معه أنا شخصيا  وليست لديه مشكلة بذلك، هو غير ملزم بذكر األسماء،
  السابع.. ذكر ستة أسماء وهو ال اذكرهالألسف أمامي أسمائهم لكني 

י יתו הזכיר בפניאני אישית בשיחה אלתת, אין לו בעיה אולם  אינו חייב במתן שמות,
 אותם. הזכיר ששה שמות והוא השביעי.זוכר  אאת השמות אך ל

 حكيم

 

ي ذلك موظفين بما ف 4اليوم كنت بتواصل مع بلدية ام الفحم علمنا بان القسم بأكمله مكون من 

 موظفين. 6يوجد المحاسب والسكرتيرة ال 

 4 רק היום יצרתי קשר עם עיריית אום אלפחם ונודע לי כי המחלקה מונה בסה"כ
 עובדים. 6... ואין מזכירהוגזבר ה , כוללעובדים

 مضر

 

موظفين بدون  5صدقا استغرب ذلك، خذ على سبيل المثال في عرعرة قسم الحسابات مكون من 

  بالك بلدية مثل أم الفحممحاسب المجلس، ومدير الحسابات خارجي ما 

 לא כוללעובדים במחלקת הנה"ח  5לי מוזר, קח דוגמא בערערה ישנם נשמע את האמת 
 פחות.יש ורו"ח חיצוני מתקשה להאמין שבאום אלפחם  ,גזבר

 حسيب

 

 هناك قسم هندسةيوجد 

 שם מחלקת הנדסהיש 

 مضر

 

وفي بين أيدينا على فرض انها صحيحة، صادق األخ مقداد بانه يست التيبحسب المعطيات  صرفنت
ما فة ه وليست لدينا االلية للبحث وراء كل مرشح لوظياجرائ الشروط هذا الفحص الذي بإمكاننا

ن في الشروط وسبق له وعمل في مكايعني بحال كان المرشح يستو ،والتحقق من صحة المعلومات
 تحقيق بمكان عمله ما قبل عشر سنوات.فهل يعقل ال ،سنوات 10قبل  ما

فحص فيما لوكان  وإنماالمعلومات  صحةفي مرحلة التصفية للمناقصة غير مطلوب منا فحص 
كرت ذحتى الوزارة نفسها  أي الظاهر لها. يستوفي الشروط بحسب األوراق التي بين يدي المجلس

 "...איך זה נראהبحسب الظاهر لنا " 

اإلضافة ب، محكمةبعض المرشحين سيتقدم للوفي حال كان هناك معلومات ثابتة خاطئة فأنا متأكد بأن 
رية حانه بإمكان أعضاء المجلس التوجه لبلدية ام الفحم بطلب المعطيات بموجب قانون بذكرنا 

   .المعلوماتعلومات والتحقق من صحة الم

 הוא שר כיימקדאד א ,הם נכוניםשנחה בידינו, בההמצויים נתונים לפועלים בהתאם נו א
אין לנו את הכלי לבדוק ולחפש  ,ביכולתנו לעשותו הבדיקה שאכן עומד בתנאי הסף, ז

אם המועמד שעומד בתנאי הסף, , את נכונות המידעולוודא  לתפקיד אחרי המועמד
שנים, האם זה הגיוני לחקור במקום עבודתו מלפני  10ובעבר עבד במקום עבודה מלפני 

שנים? אם הוא עומד בתנאי הסף לפי המסמכים שבידי המועצה זאת לפי שמונח  10
 .בפניה, גם משרד הפנים בעצמו אמר לפי מה שנראה לנו

אלא לבדוק  נוהמצויים במסמכים שבידי בזמן הסינון לא דרוש בדיקת נכונות הנתונים
ללכת לפי מר וא הפנים בדק יתרה מזאת משרדתנאי הסף,  ות עלעונמתאימות ובאם כן 

 ... כן עונה על תנאי הסף. "איך זה נראה"

נוסף משפט, בהלבית  ומבין המועמדים יפנ כמהבטוח כי  שגויים אנינתונים והיו מידה ב
חוק ל התאםלעיריית אום אלפחם ולבקש כל מידע שתרצו ב פנותהזכרנו שביכולתכם ל

 .נכונות המידעולבחון את  חופש המידע
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 مؤنس

 

 كرت فيالتي ذليشرح مقداد على ماذا اعتمد برأيه المهني ولماذا لم يتحقق من ادعاءات األعضاء 
 ؟الجلسة األولى

חן את הטיעונים של עתו? ולמה לא בדלנו מקדאד על מה הסתמך בחוות  סבירשי
 שהועלו בישיבה הראשונה? החברים

 מקדאד

 

اذا كانت  ،دييلمعلومات الموجودة بين ان اانا غير مطلوب مني التحقيق بهذه األمور وانما التيقن من 
 .شروط الوظيفةب تفي

עונה על תנאי  אם המידע שבפניחובתי היא לבדוק  לחקור טיעונים אלה,אני לא אמור 
 המצוי. כל טיעון אחר לפי החומרהסף או 

 مؤنس

 

  .وأصرح كيفما يحلو ليي وظيفة في مجلس عرعرة التقدم أل مكانيبإ اذا   ،اسألك بشكل ثاني

תפקיד במועצה המקומית כל ל את מועמדותי שיגהאחרת, אז יכול אני ל זאתאנסח 
 ולהצהיר איך שבא לי? ,ערערה

 مقداد

 מקדאד

ق من تنص على انه بحال تعذر على المرشح للوظيفة الحصول على تصدي ةتعليمات الوزارة الجديد
 .تصريح بانه عمل في مؤسسة ما او مكان ماتقديم المسؤول عنه فيمكن االكتفاء ب

هذا الشخص بالذات احضر مكتوب رسمي من المحاسب ومن نائب الرئيس بانه عمل كمدير قسم، 
الشروط ب فيندات التي بين يدي اذا كانت تصالحيتي تقتصر فقط على فحص المعطيات والمست

 المذكورة في المناقصة.

فية وبالنسبة للخبرة فهي ضمن صالحيات لجنة الفحص هي التي تقرر اذا كان لديه الخبرة الكا
 متمكن ولديه الخبرة. اذا كانالمقابلة يظهر لهم  فيوبحسب االنطباع 

להביא  המועמדרה ונבצר מלפי ההנחיות החדשות של משרד הפנים אשר קובעות במק
כי הוא עבד בארגון מסויים או מקום אישור מהממונה עליו אפשר להסתפק בתצהיר 

 אחר.

אשר  עירייהוגזבר ה עירייהזה במיוחד הביא אישורים רשמיים מסגן ראש ה בנאדםה
וק המידע לבד היא רק י. סמכותראשי מראים כי עבד כמנהל מחלקה וכמנהל חשבונות

 .שבמכרז ולבחון באם עונה על תנאי הסף פניהמסמכים המצויים ב ו

היא זאת שמחליטה באם יש לו  ,ועדת הבחינהנמצא בסמכות ובאשר לניסיון שלו זה 
יגלו באם  ניסיוןהיש לו ו באם ,ההתרשמות שלה במהלך הריאיון פיולניסיון  מספיק 

 .הוא בקיא ויש לו הניסיון המספיק

 

 حمادة

 חמאדה

 شكوك حول كفاءة المرشح، لماذا نكون في مثل هذه المتاهة ملديه معظمناطالما 

 אז למה לכנס לתסבוכת זוות בגין כשירותו של המועמד, ולרובנו יש ספק היות

 مقداد

 מקדאד

 

راق التزود باالو أيضاطلب تدولة أوراق، كل شيئ يعتمد على األوراق حتى لو ذهبت للمحكمة س
مة شهادته بان األوراق سليبالء دعاءات وسوف يتم استدعاء المحاسب لألدللتحقق من صحة اال

  .مع المبنى التنظيمي لبلدية ام الفحم تتناسبموثوقة 

גם לבית משפט ת אפילו ופוני מסמכיםמדובר במדינת מסמכים, כל דבר מסתמך על ה
 לו בדברשעדות היזמינו את הגזבר לתת ואת הטיעונים לבחון יבקשו  את המסמכים כדי 

 אום אלפחם.של עיריית  מבנה הארגונילהתאמתו ונכונות המכתב שלו 

 كلنا نشك بصحة األوراق لماذا ندخل لهذه المتاهةكنا موجه السؤال لرئيس المجلس، اذا  חמאדה

חושדים בנכונות הניירת למה נכנסים וכל עוד  ,לראש המועצההשאלה מופנית 
 לתסבוכת?
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 مضر

 

امكانك الشك علي كيفك لكن من الناحية القانونية انت ليس ب كانت بإمكان ليست لديك الصالحية،
التي تملك  اإلقرار بانها غير سليمة، ونحن تخطينا هذه المرحلة وبعثنا باالوراق لوزارة الداخلية

لخاصة الديها الية الفحص كونها لديها األوراق  ،الصالحية ومطلعة على سجالت وملفات الموظفين
انه يستوفي بالفحم مثل التصديق على عقد كبير وهي أقرت بانه بحسب المعطيات التي لديها بعمله بام 

وهي بحسب  الشروط وفي التالي النتيجة واحدة سواء صادقت ام ال فسوف يعاد االمر لوزارة الداخلية
  المعطيات التي عندها سوف تصادق على التعيين.

ך מבחינה חוקית אין לך סמכות לקבוע , אאיך שתרצה אין לך סמכות, ביכולתך לחשוד
לו החומר הועבר למשרד הפנים הוא זה שיש  .זה מאחורינושלב  שהנתונים לא תקינים

לעומק את הטיעונים שלכם, יש כדי לבחון ולבדוק לקבל את המידע והכלי את הסמכות 
דה לו גישה למנגנון ולתיקים של העובדים, יכול לעיין במידע ובמסמכים הנוגעים בעבו

ל הנתונים שבידם שהוא  והחליטה בהתאםשלו באום אלפחם כמו אישור חוזה בכירים 
משרד הפנים חוזר ל, העניין התוצאה זהה אם אישרת או לא עונה על תנאי הסף. בסוף

 .זה אשר מינוישיש לו יובהתאם לנתונים 

 واذا لم نصادق ماذا سيكون موقف وزارة الداخلية حمادة

 תהא עמדת משרד הפנים? האת המינוי, מבמידה ולא אישרנו 

  اذا ارادت تعيينه سيتم ذلك مؤنس

 הדבר ייעשה.אותו, למנות  ורציאם 

 حكيم

 

 تعيينه النهم يعلمون بانهم لو ذهبوا للمحكمة سيخسرون ال يستطيعونيعني حكم عسكري، 

משפט הם כלומר ממשל צבאי, הם לא יאשרו את המינוי כי יודעים במידה ויגיעו לבית 
 יפסידו.

 مدار  موظفين على 5 ادارته ل بشأنالطعن  بالنسبة لألوراق التي حولت لوزارة الداخلية بخصوص بالل

االدعاء بكتابه  هم أجابوا على بندين اخرين بالرغم من أن األخ مقداد ذكر هذا .لم يعلقوا عليه سنين 7

 تاتا.بوبالرغم من كونه أحد شروط المناقصة فهم لم يفحصوا للعمق ولم يعقبوا  الموجه للوزارة

 برأيي يجب إعادة االمر للوزارة من اجل إعادة الفحص والتأكد من ذلك

הם לא  שנים, 7למשך  עובדים 5ניהול לגבי ר למסמכים שהועברו למשרד הפנים שאב
ולמרות שמקדאד הזכיר את הטיעון . רק ענו על שני סעיפים אחרים  על אף התייחסו

 .כללהם לא בדקו לעומק ולא נתנו התייחסות שזה אחד מתנאי הסף במכרז, 

 לדעתי יש להחזיר להם מחדש כדי לבחון לעומק את הטיעון ואישור המינוי. 

 هل من أسئلة؟  מודר

  יש שאלות?

بهيك " -هل من صالحيتها أيضا إعطائه عقد عمل كبير ،وفي حال تم تعيينه من قبل وزارة الداخلية حمادة
 "حالة عذرا هيئة المجلس ظراط على بالط

אם כך, מליאת  , האם בסמכותם לאשר חוזה בכירים?ה אותומינמשרד הפנים במידה ו
 הינה קשקוש אחד גדול.סליחה, המועצה 

  لديها الصالحية מקדאד

 כן יש לה סמכות

 ممكن سؤال؟  سبق وحكينا بانه في بعض المواضيع التصديق شكلي...  מודר
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 اللماذا بعد أن الحظ بانه يلقن حمادة  ضعيف نوافمساعد الرئيس مقاطع وموجه الحديث لمضر 
خفيه يمجلس عرعرة ليس لديه ما  ،بأمكانك انت وجميع الحضور السؤال ما شئتم بنفسك؟ تسأل انت

 .معروفواضح وشيى  كل

 שאלה? אמרנו קודם שבחלק מהנושאים האישור וההצבעה הינם צורתייםאפשר 
 בלבד. פורמליים

, למה אתה לא שואל בעצמך? וכל דעייף" נואףעוזר ראש המועצה מר "מפנה את דבריו ל
קהל הנוכחים יכולים לשאול אשר ירצו, מ.מ.ערערה אין לה מה להעלים, הכל ברור 

 וידוע.

 ما عندي شي أقوله נואף

 לי מה להגידאין 

 تفضل حمادة מודר

 בבקשה חמאדה

 هو سأل عن عقد رفيق ملحم كان معين كنائب ولم يتم تعيينه كنائب؟ חמאדה

 הוא שאל בעניין חוזה "רפיק מלחם" היה סגן ולא מונה כסגן

 اذا لم يصادق عليه بطبيعة الحال ال يوجد تصديق على عقد عمل كبير מודר

افحص االمر  الداخلية، وباعتقادي أتوقع أن تصادق عليه، بالنسبة لعقد كبير لمسيرجع الملف لوزارة 
يضا بان أبعد المصادقة عليه أتوقع إعادة البت لهيئة المجلس للتصديق على عقد عمل كبير واتوقع 
اهر في يتم التصديق على عقد عمل كبير ما المانع لطالما هناك في حاجة للوظيفة ويوجد تصديق ظ

تصادق ففي ية وبحال لم يتم التصديق من قبل المجلس سيرجع االمر للوزارة التي باعتقادي سالميزان
لب السابق كانت للمجلس المحلي عارة عرعرة تجربة مع األخ ابي وجدي مهندس المجلس الذي طا

لمحكمة بعقد عمل كبير ولم يصادق عليه من قبل المجلس بينما في نهاية المطاف تم اإلقرار في ا
تصديق الن الرفض لم يكن على أساس موضوعي وهنا ال يوجد سبب موضوعي لعدم التصديق بال

 على وظيفة بعقد كبير.

عطون أكبر خطأ بإعتقادي اليوم، اال يصادق أعضاء المجلس على التعيين لسبب بسيط جدا انكم ت
 الفرصة  لوزارة الداخلية للمصادقة عليه بدال منكم.

بمهنية  ق شي ألقنعكم به، كانت جلسة، كانت لجنة مهنية لم يطعن أحدمع ذلك تحدثنا كثيرا لم يب
يلزم  اللجنة ورأي المستشار القضائي بانه وبحسب القانون المرشح استوفي الشروط واعتقد بانه
 بالمصادقة واي حديث ثاني برأيي خاطئ. مع ذلك انتم منتخبون لكم التصويت كيف ترون مناس

 י כמובן לא מאשרים חוזה בכירים.במידה ולא מאשרים את המינו

. בקשר להסכם רו את המינוילטיפול משרד הפנים, אני מאמין שכן יאשיוחזר הנושא 
יחזירו את העניין למליאת  י. לאחר שיאושר, אני חושב כ"בדקתי הנושאלא הבכירים "
ת העסקתו בחוזה אישי, ואני מאמין כי יאשרו גם א הסכם בכירים. רושיאהמועצה ל

 א? כל עוד ויש נחיצות למשרה, ונכלל בתקציב המועצה וכו'.למה ל

יוחזר לטיפול משרד הפנים, לדעתי כן יאשרו ברור הנושא באם לא תאשרו את המינוי 
דומה עם מהנדס המועצה אבו וגדי אשר  מקרהמקומית ערערה המועצה חוותה הבעבר 

הסירוב לא ומכיוון  ,משפט החליט כן לאשרהסירבו לאשר העסקתו בחוזה בכירים ובית 
 .בוריסיבה עניינית לס ןובמקרה זה אי. היה מבוסס על טיעון מקצועי או ענייני

לפי דעתי כיום, תהיה טעות גדולה אם חברי המועצה לא יאשרו את המינוי מסיבה 
 פשוטה כי בכך נותנים הזדמנות למשרד הפנים לאשר אותו במקומכם.
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בכדי לשכנע אותכם, הייתה ישיבה הייתה למרות הכל דיברנו הרבה, לא נשאר דבר 
וועדה מקצועית שלא נטען במהימנותה, וחוות דעת היועמ"ש כי לפי החוק המועמד ענה 

 על התנאים, ולפי דעתו יש לאשר אותו. כל דבר אחר הינו טעות לפי דעתי.

م يكن لديه بدون مناقصة، ل 2012تم تعيينه سنة  وزارة الداخلية غير مؤكد بانها ستصادق عليه النه םחכי

 تعيينه من األساس غير سليم – 6/2019شهادة وهو حصل عليها في شهر 

ללא מכרז ולא היה לו  2012ה בשנת מונאת המינוי, כי  ויאשר טוחמשרד הפנים לא ב
 מינויו מלכתחילה אינו תקין. – 2019י נתואר, הוא סיים את התואר ב חודש יו

 ليست لدي هذه المعلومات  مضر

  זהכאין לי מידע 

أن مت وانا اليوم اتصلت لبلدية ام الفحم وفه 2019 6انت قرأت بانه حصل على الشهادة في شهر  حكيم

قسم ال هناك مدير قسم حسابات إضافي نسيب محمود الوجيه عمليا اثنين يديرون قسم الحسابات وال
 .وزارة الداخلية ستسارع بالتصديق لذلك ال تضللموظفين، لذا ال اعتقد بان  7يوجد فيه 

, ואני היום בשיחה עם 2019אתה זה שקראת כי סיים לימודי תואר ראשון בחודש יוני 
מחלקה גיסו של מחמוד תוך העיריית אום אלפחם הבנתי כי יש עוד מנהל חשבונות ב

לאור זה לא  עובדים, 7וגיה, בפועל יש שניים שמנהלים את המחלקה אשר מונה פחות מ 
 הר ויאשר את המינוי לכן לא להטעות אותנו. מחושב כי משרד הפנים י

 الملخصة كاالتي:عود وأكرر رسالة وزارة الداخلية واضحة وصريحة أ מודר

 חוזר ואומר כי המכתב של משרד הפנים ברור ומובן אקרא לכם מה כתבו:

שלא קיים פגם מהותי  נראה כי העובד עומד בתנאי הסף המחייבים למשרה ולכן ככל
במכרז או נסיבות אחרות המונעות המינוי בהתאם לכללים אין מניעה מבחינת המשרד 

 למינוי העובד למשרה הנ"ל.

لهذه المرحلة بانه يستوفي الشروط  ولذلك المطلوب يتحدث بشكل واضح وصريح بحسب الفحص 
במליאת המועצה לאישור על כן בטרם ננקוט בצעדים הנך נדרש לקיים דיון נוסף ذكروا 

 ، ولكنبإجراء ماواضح سوف يقوموا ננקוט בצעדים"  غير واضح ما المقصود ب ", מינוי גזבר

  .قبل اتخاذ أي اجراء مطلوب دعوة األعضاء من جديد للتصديق على التعيين

על כן בטרם מדבר בבירור לפי הממצאים בשלב זה, הוא עומד בתאני הסף ולכן אמר " 
לא ברור לי למה ..." בצעדים הנך נדרש לקיים דיון נוסף במליאת המועצה לאישורננקוט 

אבל לפני נקיטת צעד כזה או אחר יש לזמן , שיעשו משהוברור התכוונו בנקיטת צעדים, 
 אישור מינוי גזבר.את חברי המועצה מחדש לצורך 

ستشار ، بحيث طلب من المهذا ما ذكر ولو انهم لن يصادقوا لماذا يعيدوا ذلك للتصديق من جديد
 القضائي شرح رأي القانون والتوضيح بأنكم لست على صواب.

وها كيفما اكثر من ذلك ما عندي، اتركوا المحادثات مع وزارة الداخلية اعتمدوا هذه الرسالة وفسر
 ترون مناسبا

לא היו מאשרים את המינוי, למה החזירו את העניין לאישור המליאה  אםזה מה שנזכר ו
 דרש ממקדאד להבהיר לשון החוק ולהסביר כי הנכם טועים.ונ

במכתב ותפרשו  תמקדואין עוד מה להוסיף, עזבו את השיחות שלי עם משרד הפנים ות
 איך שתראו לנכון. ואות

 المناقصة سليمة لكن األوراق لم يتم فحصها بعمق חמאדה

 המכרז תקין אך הניירת לא נבדקה לעומק
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عنها  فلسنا مسؤولين األوراقالموجودة بعمق واذا يوجد عدم صحة في هذه  األوراقاكرر تم فحص  מודר
 طرافاأليعني اذا "جمعة" محاسب بلدية ام الفحم اعطى معلومات خاطئة سيحاسب عليه وكذلك جميع 

غير مخول بالطعن بمكتوب "جمعة" وكذلك ال يمكن االعتماد على اتصال  مجلس عارة عرعرة
 واب عالنهاتفي من فالن وج

 !!!يةأهموال احترم اتصاالتي فليست لديها احترم االخوين مؤنس وحكيم الذين اجروا اتصاالتهم 

 .األوراقففي نهاية المطاف نعتمد 

لتصويت واالخ مقداد شرح القانون و الصالحيات التي امام المجلس ال يوجد جديد فلنصوت وبحسب ا
 ب .يتم القرار وال يوجد داع لذكر حاجتنا لمحاس

 ؟أسئلةهل من 

חוזר ואומר שהניירת והמסמכים הקיימים נבדקו לעומק, ואם יתברר אי נכונותם אין 
אנו אחראים על זה. זאת אומרת אם "גומעה" גזבר א.פחם מסר נתונים ומסמכים 
כוזבים ולא נכונים האחריות עליו וייענש על זה. יתר על כן לא רשאים חברי מ.מ.ערערה 

 וגם אין להסתמך על טלפונים של פלוני ותשובתו של אחר. "גומעה"לפקפק במכתבו של 

אני מכבד את חכים ומואנס שיצרו קשר ועשו את השיחות שלהם, ואין לי כל הערכה 
 ק על ניירת ומסמכים.רהרי שבסופו של דבר נשענים  !!!לשיחותי שאין להן כל חשיבות

חדש. שנצביע כבר ובהתאם מקדאד הסביר את החוק ואת סמכויות המועצה בנושא, אין 
 תתקבל החלטה... אין צורך להזכיר כמה אנחנו חייבים גזבר.

 יש שאלות?

عتمدت على اانا اطلعت على المكاتيب االثنين )مقداد ووزارة الداخلية( واضح بانه وزارة الداخلية  كمال
 فحص ورأي األخ مقداد وبرأيي هناك تضارب بالمصالح كونه عضو في لجنة التصفية.

، اضف الرتكاز عليه سواء من قبل الوزارة او نحن كأعضاءاصلح يرأي مقداد المهني ال  ،وبرأيي
 هناك معطيات اعتمدت او ذكرت خطأ

مجيب بحسب  (مضر)، 2018الحقيقة انهى في  هلكن 2014ذكرت بانه انهى مساق محاسبين سنة 

 17/12/2014بتاريخ وبعد الفحص تبين بانه انهى المساق  2014السيرة الذاتيه مسجل 

سنة  دير قسمبدأ عمله كمدير حسابات وكمالنقطة الثانية بحسب مكتوب نائب رئيس البلديه مفاده بانه 
 ؟2005قبل ما تحدث وماهي وظيفته تعن أي خبرة  .2005

 بأنه ال يستوفي الشروط /13/01كما في الجلسة منذ ذاتها الحقائق واكرر اعود 

 بحسب رسالة وزارة الداخلية مطالب رئيس المجلس بعقد جلسة من جديد 

ברור שמשרד הפנים הסתמך על ו)מקדאד ומשרד הפנים(, עיינתי בשני המכתבים של 
חבר בוועדת הסינון.  מקדאדחוות דעתו של מקדאד. לדעתי יש ניגוד עניינים היות ו

בחינת משרד הפנים ומבחינתנו )מ להסתמך עליה ראויהלדעתי חוות דעתו לא כדין ולא 
 .שהסתמכו עליהם או שהוזכרו בצורה לא נכונהבנוסף ישנם נתונים  כחברים(

 2018בשנת  זה היה, אך בפועל 2014סיים קורס גזברים בשנת ש הזכרת

עיון ולאחר  2014סיים את הקורס בשנת כי  רשוםקורות החיים לפי  –מודר עונה 
 .17/12/2014ת הקורס ב מתברר כי סיים א במסמכים שלפניו

מתברר שקיבל את ראש עיריית אום אלפחם לפי מכתבו של ממלא מקום , דבר שני
. על איזה ניסיון אתה 2005 ב וכמנהל חשבונות ,כמנהל מחלקה מונהו 2005ב  התפקיד

 ?2005לפני  היה תפקידומדבר? מה 

מד בתאני אינו עו 13/01בישיבה הראשונה מיום גם העליתי ואומר ולפי העובדות שחוזר 
 הסף.
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 ... כינוס ישיבה מחדשולפי מכתב משרד הפנים ראש המועצה נדרש לזמן ל

  13صفحة  7هو يتحدث عن بند  مؤنس

 13עמוד  7הוא מדבר על סעיף 

 21.08.2005منذ  حسابات رئيسي مكتوب نائب رئيس البلدية يتحدث عن تعيينه كمدير مقداد

החל מ  חשבונות ראשיא.פחם, מדבר על מינויו כמנהל מכתב ממלא מקום ראש עיריית 
21.08.2005. 

 موظفين؟ 7يوجد هل  ؟قسم الهندسةفي حسابات مسؤول وقبل ذلك ماذا كان يعمل؟ هل  كمال

 7ומה היה לפני זה? האם מדובר במנהל חשבונות במחלקת ההנדסה? האם ישנם 
 עובדים?

 عمل في قسم الحسابات هو  مقداد

 במחלקה להנהלת חשבונותהוא עבד 

 موظفين؟ 7 ترأسيكيف كان  كمال

 ?עובדים 7איך ניהל 

  حسابات  كمديرابتدأ بالعمل  21.08.2005مكتوب  מודר

ينص بأنه تم تعيينه منذ  1.10.2019بالنسبة للخبرة وبحسب مكتوب "جمعة" المؤرخ ب 

موظفين وضمن عمله ملقاه على  7كمدير حسابات رئيسي وكمدير قسم مكون من  1/04/2005

 عاتقه تحضير الميزانية ... 

اقصة وهكذا هو يستوفي الشرطين األول مدير قسم حسابات وفي هذه الحالة وبحسب شروط المن
ن بين مموظفين يكفي واحد  5موظفين وال حتى  7لوظيفة مدير قسم الحسابات ال يتطلب بان يترأس 

 .موظفين 7الشرطين بينما لدينا استيفاء الشرطين مدير قسم وترأس 

و سنين ه 7موظفين أو مدير قسم لمدة اقلها  5وبحسب شروط وظيفة المحاسب مطلوب أما ترأس 

 يستوفي الشرطين

החל את עבודתו כמנהל חשבנונות לגבי הניסיון המקצועי ולפי  21.08.2005רשום שב 
כמנהל חשבונות ראשי והוא  1.4.2005הוא מונה החל מ  1.10.2019מכתבו של "גומעה" ב 

 עובדים וחלק מעבודתו הינו נדרש להכין את התקציב .... 7מנהל מחלקה אשר מונה 

ים, ובמקרה שכזה ולפי תנאי המכרז לתפקיד וכך הוא עמד ב שנית התנאים הראשונ
, מספיק אחד מבין 5עובדים ולו אפילו על  7מנהל חשבונות אינו נדרש להיות אחראי על 

 עובדים. 7התנאים: מנהל מחלקה ומנהל של  2התנאים כשבמקרה שלנו עמידה ב  2

ות במשך עובדים או ניהול מחלקה לפח 5ולפי תנאי סף לתפקיד גזבר נדרש או ניהול של 
 שנים והוא עומד בשניהם 7

 المعلومات التي صرح بها غير صحيحة  مؤنس

 הנתונים שהציג אינם נכונים

   !!! صرح أيضا بان اسمه احمد قاسم جبارين ال اعلم اذا كان يدعى غير ذلك مضر

 ???!!! זה נכוןהוא הצהיר ששמו אחמד קאסם גבארין, מעניין אם 
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 ادعاءاته، هو كان مجرد مدقق رواتب ولم يكن مديروظيفتنا نفحص  مؤنس

 תפקידנו לבדוק את טיעוניו, הוא היה בסך הכל חשב שכר ולא היה מנהל

 صوتوا بعدم قبول التعيين!! مضر

 !!אז תצביעו לא לאשר את המינוי

 هذا النقاش طحن ماء عامر

 "טוחנים מים" הדיון הזה מיותר ורק בזבוז מן

 غير ذلك طحن ماءعمال وكان مدير قسم، 7س بحسب المذكور هنا باالوراق هو ترأ وجيه

 עובדים והיה מנהל וחוץ מזה הכל בזבוז זמן 7לפי מה שצויין היה אחראי על 

 األفضل الغاء المناقصة حمادة

 עדיף לבטל את המכרז

 : المناقصة شروط قراءة מודר

ובלה ניהול מו"מ, בנייה וניהול של תקציב, הנחיה וה ,כלליהכוונה לניסיון בניהול  - ניסיון ניהולי
בעל ניסיון מקצועי מצטבר  -ניסיון תעסוקתי  (באופן ישיר או עקיף)של צוות עובדים מקצועי 

שנים לפחות בתחום הכספים והתקציבים כגון ניהול חשבונות, הכנת התקציב, חשב שכר,  7של 
 .דו"חות כספיים וכדומהבקרת התקציב, ניהול מערכי גבייה, הכנת 

מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית מספר שנים  - ניסיון ניהולי חלופי במכרז פומבי בלבד
בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת  שנים(, 7ניסיון כפי שהוזכר לעיל )שנות הבנושא דרישה השווה ל

כי שנות הניסיון  ,יובהר (.בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום)מנהל מחלקה ומעלה 
ולא ומעלה שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה 

 .כל שנות עבודתו ברשות המקומית

أعلم  صح أم خطأ ال 2005هذا الشخص مدير قسم منذ وبحسب المعطيات التي تسلمناها من بلدية ام الفحم 

 2008بير الذي صودق عليه من قبل وزارة الداخلية منذ سنة غير ذلك وبلغنا بانه حصل على عقد عمل ك

ح بانها مزورة ورفضنا طلب هذه األوراق النها ليست بنطاق صالحياتنا واكتفينا بما لدينا من أوراق، وإذا اتض
... 

, נכון או לא אין לי מידע 2005לפי הנתונים שקיבלנו מעיריית א.פחם הוא מנהל מחלקה מאז 
, סירבנו לדרוש מסמכים 2008כי קיבל חוזה בכירים באישור משרד הפנים מאז אחר, ונודע לנו 

 . ובאם מתברר שהם מזויפים ...אלה כי זה לא בסמכותנו והסתפקנו במה שיש לנו

 هو صرح بانه مدير قسم حسابات، اين ذكر ذلك كمال

 הוא הצהיר שהוא מנהל מחלקת הנה"ח, איפה הזכיר את זה?

היום במסגרת תפקיד כמנהל החשבונות ראשי ומנהל מחלקת  2008קורא קורות חיים:  مضر
 עובדים, מה עוד יכול להבין לא רוצה להתווכח יותר 7הנהלת חשבונות אשר מונה 

سابات اليوم ضمن عملي كمدير حسابات رئيسي ومدير قسم الح 2008يقرأ من السيرة الذاتية: سنة 

 يمكن ان تفهم ال اريد ان اجادل اكثرموظفين، ماذا  7المكون من 

 بدك تقطع الشك باليقين حمادة

 לחתוך להיות בטוח ללא כל ספקחייב 

 خالل التصويت نعم וגיה



 مجلس عارة عرعرة المحلي

 

 ערערה עארה המועצה המקומית

  

0776324300تلفون:     0776324300 : טלפון 
04–6352595فاكس :  04- 6352595פקס :    

30026منطقة :  30026מיקוד :    
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 כן אפשר לחתוך דרך הצבעה

 .אברהים ו שיך מחמוד, לואי, : מודר, אבו תאמר,המינוי?מי בעד  כמאל

 .עאמרו , חכים, מוחמד, בלאל, נגד המינוי : כמאל, מואנס, טאלב, חסיב, חמאדהמי 

 انتهينا ويعطيكم الف عافية מודר

 סיימנו ויעטיקום אלף עאפיה

 18:40اغلق المحضر: الساعة 

 עורכת הפרוטוקול : סאמיה קבהה

 עו"ד מודר יונס  יונס אידואור

 ראש המועצה המקומית  לית ראש המועצה"מנכ

 

 


