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 المقدمة 

الثاني من التقرير  ، الذي و  القسم الثاني  -  أ 72تقرير الرقابة   ضع على طاولة الكنيست، هو الجزء 

   السنوي  
 
. يتناول 2020عت للرقابة في العام  خض  لمراقب الدولة، ويعرض نتائج الرقابة على األجسام التي أ

  اضروري    أساس    ر حجر  عتب  ة، ومجاالت ت  ة في مجاالت االقتصاد والبنى التحتي ة القومي  التقرير أنشطة رقابي  

 تحسين جودة حياة المواطنين في الدولة. ل لتطوير االقتصاد، و

السنين على   رقابي  يشد    ، مر   إجراء نشاط  الدولة على  مراقب  بنيوي    د مكتب  ة تحمل في في مواضيع 

قومي  طي   تأثيرات  عملي  اتها  نتائج  التقرير  أدرجنا في هذا  وعليه  واسعة،  رقابي  ة  بنيوي  ات  المواضيع ة  ة في 

أجسام مختلفة، وفي مفعال التالية: البرامج القومي ة لتطوير لواء الشمال؛ إدارة االستثمارات في صفوف  

 ة المذكورة. ما يلي استعراض سريع لألنشطة الرقابي   ايس. فيـپـه

ان % من سك  16ل هؤالء  مليون نسمة، ويشك    1.5( نحو  2019ان في لواء الشمال )بيانات  تعداد السك    بلغي

اليلومتًرا مرب ًعاك  4,473مساحته    بلغقرية ومدينة، وت  424اللواء    الدولة؛ ويضم   المخطّطات رقابة حول  . 

دة  ة متعد  ستراتيجي  إ ة  وضع خط    2016رت في العام  الحكومة قد قر    ن  أأظهرت  ة لتطوير الشمال  القوميّ 

ن  مليار شيكل. تبي    17.3د لتطبيقها  ص  ، وقد ر  2107السنوات لتطوير لواء الشمال، وقامت بعرضها في العام  

ا في مجاالت الحياة  ا فعلي  المجاالت المختلفة لم يخلق تغييرً ة على مستوى الوزارات في  تطبيق الخط    أن  

الصلة    .ذات 
 
أ التي  المشاريع  من  لعدد  الحكومي  در  وبالنسبة  الخط ة  في  فحص  عملي    ت ْجر  لم    ،ةجت  ة 

نحت للواء ة التي م  وعليه فإن  األولوي    ،ال في المجاالت المختلفةمب على لواء الشقات التي تصع  للمعو  

ف، ر  صْ ة لتطوير الشمال لم ت  ة القومي  صت للخط  ص  ات التي خ  الميزاني    بعضرة.  الة ومؤث  م تكن فع  الشمال ل

 
 
أ التي  األهداف  تتحق  در  وبعض  لم  القرار  في  ال جت  الخطوات  بمقدور  كان  لقد  للتطوير  ستراتيجي  ق.  ة 

المطلوب من    ك النمو  حر  ل مط في لواء الشمال أن تخلق التغيير، وأن تشك  في األمد المتوس    االقتصادي  

رافق م  ـضي بالتالي إلى تحسين في جميع الفْ ا، وأن ت  ا جذري  أجل تحسين الوضع في الشمال تحسينً 

 ،ى انتهاء موعد الرقابةا بما فيه الكفاية. حت  مً د  ها ق  في  المضي    ر  جْ ة لم ي ستراتيجي  ة. هذه الخطوات الالحياتي  

ص  صتمليون شيكل    400مليون شيكل من أصل    37.5سوى    ي ستغ ل  لم   في قرار الحكومة لمشاريع   خ 

 
 
 ". ة جت تحت خانة "مشاريع قومي  در  أ

ل وسائر األلوية في مجاالت عديدة، بما في ذلك افي مستوى الفقر بين لواء الشم  اليوم    ة فجوات  ثم   

والتعليم، والتحصيل ال . ي  ، وكذلك في المجال الصح  األكاديمي    علمي  مجال التشغيل، واألجور، والتربية 

بيانات لواء   ن أن  خاذ قرار الحكومة، وتبي  في الفجوات المذكورة منذ ات    تغيير جوهري    ه لم يحصل أي  أن    ي ن  ب  ت  

  بلغرات التي جرى فحصها. على سبيل المثال،  المؤش    ال أدنى من بيانات سائر األلوية في معظممالش

، وهي النسبة األدنى من  2018نسمة في العام    1,000  سرير لكل    1.5عدد األسر ة في المستشفيات  

بين األلوية جميعها. يوصي مكتب مراقب الدولة أن تعيد الوزارات فحص وضع لواء الشمال مقارنة بسائر  

ة مكم لة  النهوض بخط    م  ، ومن ث  ة وتأثير األنشطة التي شملها القرار الحكومي  األلوية، وفحص مدى فاعلي  

بغ  القرار،  التي شملها  توفير خدمات   يةلتلك  األلوية، وضمان  الشمال وسائر  لواء  بين  الفجوات  تقليص 

 ان الدولة. سليمة ومنتظمة لجميع سك  

ر ح أن  إدارة االستثمارات في صفوف أجسام مختلفةفي الفصل الذي يتناول 
قيمة االستثمارات  ، ط 

ة التي جرى  ة والشركات القانوني  ة والشركات الحكومي  سي  ( لألجسام المؤس  30.6.2020الجارية )بيانات  

ة  ر نتائج الرقابة أن  ثم  ظه  ة. ت  مليار مخص صة للرواتب التقاعدي    4.9من بينها  مليار شيكل،    9.4  تبلغفحصها  

الجانب المهني    في الجانب الداري    ا نواقص وعيوبً  الكيانات التي في نشاط لجان االستثمار ف  وفي  ي 

 ، ة ة قصوى لتعزيز الشراف والرقابة على استثمارات هذه الكيانات بوسائل عد  ي  جرى فحصها. ثم ة أهم  

بينها   مدروسة،    ماومن  بطريقة  المخاطر  وإدارة  االستثمار،  لجان  بواسطة  سي  ويجري  أوقات ال  في  ما 
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           פתח דבר         

يتسب   قد  التي  الحاد  األزمات  التذبذب  الما  ب  سوق  في  ملف  في  ل  إب انها  الدارة    تآكل  االستثمارات. 

المحل   السلطات  الق  ي  المدروسة لالستثمارات في صفوف  وكيانات من  العام  ة  تحديد   طاع  ذلك  )بما في 

ة  ظة على القيمة الفعلي  أو المحاف    سياسة استثمار مالئمة من خالل مراعاة اعتبارات الربح االقتصادي  

الفوائد الكامنة في األموال القائمة    تتستخلص لالستثمار، ونطاقات االستثمار والمخاطرة(، هذه الدارة  

 في الكيان.

التزام المجتمع في إسرائيل بالمحافظة على حقوق األشخاص ذوي العاقة يرتكز على االعتراف بمبدأ  

ة  ضروري    العام ةحترام المخلوقات. المواصالت  ق على هيئة هللا، وعلى ال  المساواة، وبقيمة النسان الذي خ  

ة، ة، وتتيح لهم الوصول إلى الخدمات التشغيلي  ها تمنحهم االستقاللي  أن  وذلك    ؛ا لألشخاص ذوي العاقةجد  

والصح   والتعليم  وتمك  والتربية  مجتمعي  ة،  حياة  ممارسة  من  مجتمعاتهم نهم  في  واالنخراط  سليمة  ة 

التقرير  ي  المحل   يشمل  موضوع  فصالً ة.  حول  العامّ   المواصالت  اإلعاقات. إتاحة  ذوي  لألشخاص  ة 

، وصل عدد األشخاص ذوي العاقات في إسرائيل إلى 2019ة للعام بحسب بيانات دائرة الحصاء المركزي  

% من هؤالء ال يعملون؛ 50ا فما فوق(؛  عامً   20مليون شخص من أبناء    1.2مليون شخص )من بينهم    1.56

% يستخدمون الخطوط بين  15 ة داخل المدن، و  ا حافالت المواصالت العام  يستخدمون يومي   % منهم38 و  

ية على اكتساب رين على التعامل مع قدرة متدن  المدن. يجد قسم كبير من ذوي العاقة أنفسهم مجب  

%  19)  الشهري ةهم يعانون من إعاقة خطيرة(، وصعوبات في تمويل المصروفات  بين   ن م%  75لقمة العيش )

طة(، % في صفوف األشخاص ذوي العاقة المتوس  11  في صفوف األشخاص ذوي العاقة الخطيرة، و  

% منهم(. هذه الصعوبات 60هم(، وفي استصدار رخصة سياقة )نحو  بين  % من63ارة )نحو  وفي امتالك سي  

 ل. ة في التنق  قوا االستقاللي  ة التي يحتاجونها كي يحق  في استخدام المواصالت العام  صعوبة  هاترافق

الفيزيائي  تتماشى مالء   البيئة  والبشري  مة  البدني  ة  والعاطفي  ي  ة والحس  ة لقدرات ذوي العاقة  ة  ي  ة والحس  ة 

يمك نهم من ممارسة حياة    اا مهم  ل مدماكً ة مع مبادئ مساواة حقوق األفراد ذوي العاقة، وتشك  والذهني  

في أدائهم. تعزيز    اإيجابي    إسهاًما، األمر الذي يسهم  ي  ة وكريمة ومتساوية في المجتمع المحل  اعتيادي  

ة من هذا األمر بفضل ي فوائد اقتصادي  نْ ه( من ج  ن االقتصاد كل  نهم )ويمك  ل ذوي العاقة سيمك  قدرة تنق  

ة جديدة، وتعزيز  لهؤالء، ومنح فرص تشغيلي    واالقتصادي    من بينها تعزيز الحراك االجتماعي    ،ىعوامل شت  

االقتصادي  إنتاجي   السوق  في  العمل  مرد  ة  للموارد  وتوفير  إلىه  ة،  سفري      لتوفير  الحاجة  خاص  عدم  ة، ات 

الفائدة التي يعود  ي  فة االهتمام بالضعيف ال تكمن  ي  ة. أهم  وتوسيع الفرص للحصول على خدمات ضروري  

من    سواء أكان ذاك،  ها على المجتمع ككل  ببها على الفرد فحسب، بل كذلك بسبب الفائدة التي يعود  

ة للمجتمع، ا للمتانة األخالقي  ل اختبارً ة. هذا األمر يشك  ، أم من الناحية االقتصادي  األخالقي ة  -  القيمي ةالناحية  

 ا لوجوده.وأساسً 

  -لما يتمث  في  -رها  وْ ل د  ة يتمث  يم( هي شركة عام  ش  ڤـ  طة ذاكرة الكارثة والبطولة )ياد  سلْ   -  يم"ش  ڤــ  ياد  "

، النازي    العدو    ضد    د  تمر  م ن  حارب، وم ن  ، ون أبناء الشعب اليهودي  ن سقط م  م    ستحضار ذكرى كل  افي "

والمنظ  ومنْ  وللجاليات،  لهؤالء،  وذكرى  اسم  والمؤس  ح  جرى  مات  التي  انتمائها  سات  بسبب  تدميرها 

، وكذلك تخليد ذكرى غير اليهود الذين خاطروا بأرواحهم من أجل إنقاذ اليهود إب ان فترة  للشعب اليهودي  

 الكارثة".  

ة  ت ميزاني  بلغوتقع على "جبل الذكرى" في القدس، وقد    ،ادونمً   180يم مساحة  ش  ڤـ  ي بناية ياد  غط  ت  

سة الجارية في الفترة بين   في   مليون شيكل، ووصل العجز المالي    200نحو    2019-2017  ن يْ عام  الالمؤس 

سلطة  -يم"ش  ڤـ  "ياد    ا في نشاطأبعاد  مليون شيكل. في الفصل الذي يتناول    25.6إلى    2020العام  

التطّرق جرى  والبطولة  للكارثة  أن  ،  الذكرى  حقيقة  من  المؤس    إلى  كبيرة  مجموعات  تملك  سة 

ق بتخليد ذكرى الكارثة، ما يتعل    كل  في  ة  ة االستثنائي  والمستندات والوثائق ذات القيمة التاريخي  األغراض  

ن  ش  ڤـ  ألجيال القادمة، وعلى "ياد  اتحسين إدارتها لضمان صونها من أجل  إلى  ة حاجة  وثم   يم" أن تحس 

والتصنيف   بطريقة    ي  چـلكاتالو االتدوين  الصون  أنشطة  وإدارة  األغراض؛  على س  وْ ح  م  لهذه  والعمل  بة، 
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والتأك   الموجودات،  هذه  وضع  يتدهور  أن  قبل  والرطوبة  استكمالها  الحرارة،  درجة  معايير  استيفاء  من  د 

  يم" أن تعيد النظر في العجز السنوي  ش  ڤـ  ة. على "ياد  حفي ة المستجد  تْ م  ـمتها للمعايير الوالضاءة، ومالء  

 .سنوي    ن مالي  للنشاطات الجارية، والعمل على خلق تواز  

ر نحو نصف مياه  ا من الدرجة األولى للماء، فهي توف  ستراتيجي  إ  مصدًرا  ة في العالممالمياه الجوفي    تشك ل

ل المصدر األساسي  للمياه الطبيعي ة  د ة للزراعة، وتشك  ع  م  ـ% من المياه ال40ان العالم، ونحو  الشرب لسك  

ي  مسؤولة عن المحافظة على جودة مصادر المياه  والصرف الصح  ة للماء  في إسرائيل. السلطة الحكومي  

تلو  ة وغير الطبيعي  الطبيعي   ث منع تلو  ثها. أظهر الفصل الذي يتناول  ة، وإعادة تأهيلها، وتحسينها، ومنع 

تأهيلها وإعادة  ومراقبتها،  وملوحتها،  المياه  األمني    مصادر  للصناعات  السابقة  األنشطة  ة  أن  

ل  ة( الشاطئ الذي يشك  ث أكويفير )طبقة المياه الجوفي  لتلو    ل المصدر األساسي  شك   يش ت  ومعسكرات الج

 طاع الماء في إسرائيل. ا لتزويد المياه العذبة لق  ا حيوي  مصدرً 

ث الذي  ة ووزارة األمن )وهي الجهات المسؤولة عن معالجة التلو  ستكمل سلطة الماء ووزارة المالي  لم ت  

ث، وعلى معالجة التلو   يةإعادة التأهيل بغ عمال  أ ا له( صدرً ة ومعسكرات الجيش م  الصناعات األمني  ل شك   ت  

ة، ووزارة حماية البيئة، ووزارة الزراعة وتطوير  األجسام ذات الصلة )سلطة المياه، ووزارة األمن، ووزارة المالي  

 
 
ي هذا الفصل، وفحص تطبيق التوصيات جت فر  دْ القرية( أن تعمل على تصحيح النواقص والعيوب التي أ

ق فْ ث، وتخصيص مصادر لتمويله و  دة السنوات لمعالجة التلو  ة متعد  جة فيه، والتي تشمل وضع خط  ر  دْ م  ـال

 ة المختلفة. ثة من طبقات المياه الجوفي  الملو     خاذ خطوات لزالة المواد  د، وات  ات المحد  م األولوي  سل  

 ،. في السنوات األخيرةة م.ضْين في شركة الكهرباء اإلسرائيليّ ة الد  إداربفحص    كذلك قام مكتبنا  

%  42.3ا بنسبة  عً مليار شيكل، ويشك ل األمر تراج    30إلى    2020ْين شركة الكهرباء ووصل في العام  راجع د  ت  

  كانت نسبة الدْين لـ    2020في العام    .ة لشركة الكهرباءا في العالقات المالي  نً ؛ وتحس  2012مقابل عام  

EBITDA  3.99    نت شروط تجنيد رؤوس األموال تحس    ،. بفضل هذا األمر2013في العام    8مقابل نسبة

بت عن تجنيد األموال األخير كانت األدنى منذ أن بدأت شركة  ة التي ترت  المصرفي    لدى الشركة، والفوائد  

 .ات التجنيدالكهرباء بعملي  

عتبران ي   2017ى العام ْينها حت  المالي  في السنوات األخيرة، وتقليص د   في وضع شركة الكهرباءن التحس  

م ت بالشركة، فعادت إلى الوضع ـعلى ضوء األزمات التي أل  ا للتدهور الذي طرأ على وضعها المالي  تصحيحً 

ق عت  ،2018. في العام  2009  و    2008  نيْ عام  الة في  ة العالمي  الذي سبق أزمة الوقود واألزمة االقتصادي     و 

ى األمر إلى أد  فطاع الكهرباء، تسوية األمالك والصالح في ق   بشأنن شركة الكهرباء والدولة، ين ب اتفاقي  ات  

، و  ن إضافي  تحس    ر في وضع الديون. أظهرت الرقابة أن  تقليص آخ  إلى  في وضع شركة الكهرباء االقتصادي 

حداث ذات أا في األساس بسبب  األمر أصبح ممكنً   ر أن  ظه  ْين ي  ت إلى تقليص الد  تحليل العوامل التي أد  

في إطار عملها الجاري. يعود الفضل    روتيني    خذتها الشركة على نحو  بسبب خطوات ات    ال  ،رطابع غير متكر  

 في -ن، وجرى تنفيذها  يْ لتقليص نسبة الد    ذتخ  ة التي ات  ْين إلى الخطوات التفعيلي  % من الد  16في تراجع  

ا من  جزءً   من أن    ا فً تخو    ثمة    أن    كذلك   ن  حساب االستثمارات في تطوير شبكة الكهرباء. تبي    على -جرى ما  

ة للسنوات القادمة. إلى جانب ذلك، ى في برامج التطوير المستجد  ى استجابة حت  هذه االحتياجات ال تتلق  

د مواصلة التحسين  يهد    وهو ما ،  كبيرةب استثمار موارد  طاع الكهرباء، وهذه تتطل  ى ق  ة علتطرأ تغييرات فعلي  

. على شركة الكهرباء والجهات الحكومي    لشركةافي وضع   طاع الكهرباء أسوة  ة توفير احتياجات ق  المالي 

  .بالمحافظة على المتانة المالي ة للشركة

الدولة متابعة تصحيح   ت  يولي مكتب مراقب  التي  والعيوب  تقاريره   ف  ستش  النواقص  قصوى،   أهم ي ةً   من 

ثالثة نشاطات   . يشمل التقرير الحالي  كبيًرا هام اا  عة توسيعً وأنوي العمل على تعزيز وتوسيع رقابة المتاب 

التالية:  متابعة رقابي   "، وتطبيقات ڤكا   ڤبطاقة "را   استخدام-  ةالمواصالت العامّ ة في المواضيع 

المكاف حوسبةالم  الدفع استنفاد  المدن؛  بين  الشوارع  صيانة  الضريبيّ آ؛  سلطة  ت  في  ة 
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           פתח דבר         

ة حول . أظهرت نشاطات المتابعة الرقابي  الضرائب. إدارة فائض العملة الصعبة في بنك إسرائيل

   موضوع فائض العملة الصعبة في بنك إسرائيل أن  
 
خض ع للتنظيم نشاط البنك في سوق العملة الصعبة قد أ

لضرورة    متواتر    يجري فحص    ،األثناءه  . في هذ 2010د األخير على ضوء تطبيق قانون بنك إسرائيل،  قْ في الع  

ة  فقها المستوى المطلوب لفائض األموال الصعبة لألمد البعيد والخطوط التوجيهي  د و  حد  ي  تغيير المبادئ التي  

جرى تصحيح معظم النواقص التي ظهرت في التقرير السابق   ،عالوة على ذلكلسياسة االستثمار فيها.  

م نشاط بنك إسرائيل، ، ومن بينها النقص في األنظمة التي تنظ   2012 عام  ر في تشرين الثانيش  الذي ن  

الزيادة    ،ة. على الرغم من ذلكفة بخاص  ة، وفي الحاالت المتطر  خاطر في ملف  الفائض بعام  م  ـومعالجة ال

التي   الع  البالغة  الصعبةقْ طرأت في  العملة  أد ت  الذي   د األخير في فائض  البنك    عام   في شباط  ،بحوزة 

دها مدير البنك، مليار دوالر عن السقف األعلى للنسبة المرغوب بها التي حد    75إلى زيادة بنحو    ،2021

ب لتراكم نس  ا ت  تهمليار شيكل، وغالبي    555وزادت من مخاطر االستثمار، وخلقت التزامات كبيرة بحجم نحو  

  مليار شيكل )سار    70الفائض، إلى جانب تقليص رأس مال البنك إلى عجز متراكم في رأس المال بنحو  

العودة إلى نسبة االستثمار المرغوبة في فائض العملة الصعبة    في سبيل (.  2020  عام  لفي كانون األو  

يتهد   الذي  الخطر  بإعداد خط  وتقليص  نوصي  البنك،  احتيا د صيت  النقد،  طي  ة  لجنة  لفحص  الستغالل وة 

 الفائض بصورة ناجعة في الظروف المالئمة. 

   أحد    أن    تجري الشارة إلى 
 
ق إلى مجال حماية  الذي يتطر  )الفصل   ت في إطار هذا التقرير  د  ع  الفصول التي أ

 ج في التقرير. ر  دْ ة ولم ي  ي  يخضع لجراءات السر   (العالم السيبراني  

ل عاملي دائرة الرقابة ب  ما في فترة أزمة الكورونا، من ق  ال سيّ وا،  ا بالغ  إعداد التقرير جهد    ب  طل  ت  

التحتيّ  والبنى  االقتصاد  مجاالت  القوميّ في  المقرّ ة  وعاملي  الدولة،   ة،  مراقب  مكتب  في 

وجذريّ  مهنيّة  بطريقة  إعداده  على  عملوا  ومنْ وجميعهم  ويشْ ة  ودقيقة،  هؤالء صفة،  غل 

 ا. ون رسالة نبيلة. أشكرهم جميع  هم يؤدّ ة من خالل الشعور بأنّ ة العامّ الجماهيريّ  وظيفتهم

 ة أنشطة إيجابي  ثم    لم أغفل أن  
 
دت هذه األنشطة تجس    عت للرقابة، وأبرز  خض  ة تقوم بها األجسام التي أ

قانون مراقب الدولة. إلى جانب ذلك يقع على هذه األجسام واجب    ،في فصول الرقابة كما يستوجب 

النواقص التي تكش   مة  ن نشاطها، وتحسين الخدمة المقد  سي فت في هذا التقرير من أجل تحتصحيح 

 للجمهور في إسرائيل.
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