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 المقدمة

يعرض هذا التقرير نتائج الرقابة التي ُأجريت على الحكم المحلّّي في سنة 

2018. 

معلوم أّن ديوان مراقب الدولة يعمل على تنفيذ إجراءات فحص ورقابة جوهريّة وعميقة، 

يعمل على نشر تقارير تتّسم بالموضوعيّة والفاعلية وذات صلة  مهنيّة ونزيهة. كما

ا ألداء الهيئات الخاضعة للرقابة.   وواضحة تسبر أغوار األحداث وتجري تحليًلا عميقا

تطلّب إعداد هدا التقرير، كما هي الحال في التقارير السابقة، جهوًدا جّمة 

إعداده بدقّة، جوهريّة بذلها موظّفو ديوان مراقب الدولة الذين عملوا على 

ومهنيّة وأجروا في إطاره الكثير من الرقابة كما ينبغي. وعلى هذا أرفع لهم 

 شكري وتقديري. 

تتناول الرقابة على السلطات المحلّيّة التي جرى فحصها والتي تعرض النتائج بشأنها 

 في هذا المجلّد، عّدة مواضيع شاملة ومحّددة، ومن ضمنها أمن وسًلمة مواطني

الدولة، إجراء مناقصات وتعاقدات، تخصيص األراضي، تقديم الدعم، قبول موظّفين 

للعمل، المصادقة على ميزانيّات غير اعتياديّة وجوانب في التخطيط والبناء وترخيص 

المصالح التجاريّة. في هذا التقرير تم التأكيد على الحفاظ على نزاهة المعايير، مبادئ 

 ات واإلدارة السليمة. المساواة، أحكام المناقص

يؤكّد ديوان مراقب الدولة بشكل خاّص على تنفيذ الرقابة في المواضيع الشاملة ذات 

الصلة ليس بسلطة محلّيّة واحدة فحسب، بل بعّدة سلطات محلّيّة. وفق هذا 

التحصين وتوفير المالجئ في مناطق سلطات السياسة تّم فحص موضوع 

: إّن وجود وسائل حماية في الشمال والجنوب محلّيّة في الوسط غير اليهوديّ 

وتحصين بالقدر الذي يلبّي احتياجات السكّان هو شرط ضرورّي للتعامل بنجاح مع تهديد 

ضافة إلى حماية السكّان، فنّن هذا التحصين مطلو  إلتاحة باإلالصواريخ والقذائف. 
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لم يتوفّر تحصين  2018 روتين الطوارئ وتوفير خدمات ضروريّة للسكّان. لكن في آذار

من السكّان )أكثر من مليونين من السكّان(. وضع التحصين وتوفير  %26 الئق لحوالي 

من السكّان  %46 المًلجئ في الوسط غير اليهودّي ُمزٍر بشكل خاّص، إذ إّن حوالي 

منهم( يفتقرون إلى تحصين سليم والئق. كذلك األمر  550,000من هذا الوسط )حوالي 

ة للنقص في التحصين في مؤّسسات التعليم في الوسط غير اليهودّي فهو كبير بالنسب

من التًلميذ أبناء  %38بشكّل خاّص. كما أنّه ال يتوفّر تحصين ألوقات الطوارئ لحوالي 

هذا الوسط. تُلزم نتائج هذا التقرير بوجو  العمل على المستوى القطرّي لمعالجة 

ن والنواقص ذات الصلة بصيانة المًلجئ والمعّدات النقص في البنية التحتيّة للتحصي

 الموجودة فيها على حّد سواء. 

جباية رقابة شاملة أخرى تُعرض نتائجها في هذا التقرير هي رقابة المتابعة لموضوع 

. يشير التقرير حول هذا الموضوع إلى أنّه لم تُحّدد ضريبة األرنونا من وزارة الدفاع

زارتي الداخليّة والدفاع منظومة تسويات متّفق عليها ونهائيّة بين السلطات المحلّيّة وو

بشأن جباية الضرائب. كما يشير التقرير إلى سلوكيّات غير الئقة من جانب وزارة الدفاع 

في تعامًلتها مع السلطات المحلّيّة، وإلى مماطلة وتهرّ  انتهجتهما الوزارة لمنع إجراء 

األمر الذي اضطرّ السلطات المحلّيّة لتقديم  قياسات في معسكرات الجيش المختلفة،

 دعاٍو قضائيّة والتوصّل إلى تسويات مع وزارة الدفاع. 

 

في ما يلي عرض مفصّل للنتائج األساسيّة لبعض حاالت الرقابة التي نُفّذت 

 في السلطات المحلّيّة: 

بترميم دار  2011: بدأن بلديّة رحوڤوت في عام ترميم دار الثقافة -بلديّة رحوڤوت

الشركة لتطوير رحوڤوت م.ض"، على أن  -الثقافة في المدينة بواسطة شركة "ه.ل.ر

، بعد مرور سّت 2018في نيسان  .2012تنتهي األعمال حسب ما هو مخطّط في آذار 

سنوات من الموعد المقرّر، لم يكتمل الترميم في دار الثقافة. خًلل هذه الفترة ازدادت 

مليون شيكل. إّن 11 مًليين شيكل تقريباا إلى حوالي 6للمشروع من الميزانيّة العاّمة 

دارة اليير سليمة لمأمور من جانب كّل من البلديّة، رئيسها، أعضاء المجلس البلدّي اإل

وشركة ه.ل.ر بالنسبة إلى ترميم دار الثقافة، تتّسم باإلخفاقات في كثير من المجاالت 
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تخفاف بواجبهم على الحفاظ على القانون والمال وبالتقاعس. كما أنّها تدّل على االس

وأيضا يقلل من ثقة العام. هذا التصرف يضر بالمساواة وفيه تجاوز ألحكام المناقصات 

 الجمهور بأنظمة الحكم.

: تّم الكشف عن نواقص صفقة أراضٍ في متنزّه هأغام -بلديّة ريشون لتسيون

في الخطوات التي اتّخذها البلديّة واللجنة المحلّيّة للتخطيط والبناء في كّل ما يتعلّق 

بصفقة بيع حقوق البلديّة في األرض المجاورة لمتنزّه هأغام، إلى مبادر من القطاع 

ا الخاّص بهدف إقامة مركز مؤتمرات، احتفاالت وتجارة. لقد اتّخذت خطوات تضّمنت خ رقا

للقانون مصحوبة بتقديم امتيازات فعليّة للمبادر على حسا  الجمهور، بشكل ال يتوافق 

مع واجب صيانة وإدارة ممتلكات البلديّة وشؤونها كهيئة مؤتمنة من الجمهور. منحت 

البلديّة أفضليّة للمصالح الشخصيّة للمبادر على حسا  المصلحة العاّمة، لتمّس بذلك 

افة إلى اإلضرار الشديد بثقة الجمهور. كانت هناك معرفة مسبقة بمبدأ المساواة إض

لرئيس البلديّة بالمبادر، األمر الذي وضعه ظاهريا في وضع يخشى فيه من تضار  

المصالح. لكن على الرغم من ذلك شارك في اتّخاذ القرارات والنقاشات الداخليّة ذات 

 الصلة بالمبادر في ما يخّص صفقة البيع. 

: تبيّن وجود نواقص جوهريّة في أداء اللجنة رئيله   للتنظيم واليناء المحلّيّةاللجنة 

في مجاالت المراقبة وإنفاذ القانون والحفاظ على اإلدارة السليمة. في كثير من الحاالت 

بقيت المباني غير القانونيّة في منطقة التخطيط والبناء الخاضعة للّجنة على حالها ولم 

القانون أهدافها بالكامل، لتصل األمور إلى وضع فيه "يفعل كّل تحّقق خطوات إنفاذ 

شخص ما يحلو له". بدأت اللجنة في أعقا  الرقابة بنصًلح جزء من النواقص التي 

 تبيّنت، وهذه خطوة نباركها. 

توزيع تذاكر دعوة مجانية لحضور عروض واحتفاالت في السلطات المحلّيّة والشركات 

ت أرضاا خصبة للشعور بالتمييز وعدم المساواة بين من يحصلون البلديّة كانت وما زال

على تذكرة دعوة كهذه، ومن بينهم من يشيلون مناصب عاّمة والسكّان الذين يتعيّن 

توزيع تذاكر  -بلديّة أشدودعليهم الدفع مقابل التذاكر. في الرقابة التي نُّفذت في 

، عملت البلديّة 2017 - 2014 ، تبيّن أنّه في السنواتدعوة لعروض واحتفاالت

والشركتان البلديّتان التابعتان لها في كّل ما يتعلّق بتوزيع تذاكر دعوة للعروض 
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واالحتفاالت، من خًلل إجراءات غير سليمة، بعدم مساواة وشفافيّة وخًلفاا لكّل قواعد 

ك بشأن اإلدارة السليمة وتعليمات وزارة الداخليّة، بل إنّه في بعض الحاالت هناك شكو

التحيّز والتمييز في توزيعها، األمر الذي من شأنه أن يمّس بثقة الجمهور بالبلديّة. تّم 

في هذه الرقابة فحص الموضوع بالنسبة لمدينة أشدود في أعقا  شكوى ومعلومات 

وصلت إلى ديواني، لكّن هذه الظاهرة منتشرة في مؤّسسات أخرى في الدولة وهي 

 ظاهرة مقلقة. 

ر المرّخص خًلفاا لتعليمات مخطّطات سارية المفعول هو مخالف للقانون وقد البناء غي

ا لحياة البشر. في الرقابة التي تناولت   -المجلس المحلّّي عسفيايشكّل تهديدا

ا من استئجار بناية لتشغيل مدرسة ، تبيّن أّن المجلس المحلّّي استأجر قسما

انون، وشّيل فيه مدرسة بخًلف البناية التي ُبنيت من دون ترخيص بناء حسب الق

القانون. هذا يعني أنّه استخدم البناية التي لم تستوِف التعليمات المفصّلة في القانون 

ولم يتّم فحصها من قبل الجهات ذات الصلة التي يفترض الحصول على تصديقها. لذلك 

لمحلّّي هناك خطر على سًلمة وأمن كّل من يتواجد في هذه البناية. كما أّن المجلس ا

دفع من األموال العاّمة من أجل استخدام البناية غير القانونيّة، وبذلك شارك في انتهاك 

 . 1965قانون التخطيط والبناء لعام 

ة في إدارة دوليقف في أساس واجب طرح المناقصات الواجب المفروض على سلطات ال

اسب المنافسة على تعاقداتها على أساس المنافسة النزيهة التي تتيح لكّل مرّشح من

قدم المساواة والتعامل معه بالطريقة نفسها وبنزاهة، وتطبيّق مبادئ التوفير 

ا خاصّاا  واالستخدام الناجع لمأموال العاّمة التي ائُتمنت عليها. يولي هذا التقرير اهتماما

 لموضوع المحافظة على مبادئ أحكام المناقصات: 

 ّ حرفيش،  في المجالس المحلّيّةة: الشراء والتعاقدات في المجالس المحلّي

، تّم الكشف عن إخفاقات في ما دال، المزرعة، عيلبون والبقيعةجعال، م  م  سود ه  ي  

يتعلّق بالشراء والتعاقدات، طرح المناقصات وتشييل مستشارين ومقّدمي خدمات. كما 

تبيّن أّن هناك حاالت من تضار  المصالح في التعاقدات مع مقرّبين من منتخبي 

الجمهور أو من موظّفين في المجلس. تطرح نتائج الرقابة مخاوف بشأن المّس بمبدأ 

اواة واتّخاذ خطوات بخًلف تعليمات القانون. بعض المجالس المحلّيّة غير مهيّأ المس
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للتعاقد مع مقّدمي خدمات من خًلل مناقصات صييرة لعدم وجود قاعدة بيانات بمزوّدي 

المجلس خدمات. نتائج رقابة خطيرة تتعلّق بنجراءات تنفيذ المناقصات تبيّنت في 

. تشير النتائج بالنسبة إلى عرعرة النقب المحلّّي عسفيا والمجلس المحلّيّ 

إلى نواقص بعضها خطير في أداء المجلس المحلّّي  المجلس المحلّّي عبلّين

ورئيسه، بالنسبة للنشاط في مجال الشراء والتعاقدات، تشييل مستشارين ومقّدمي 

خدمات وإدارة القوى العاملة. كما تّم الكشف عن حالة تضار  مصالح خطيرة بين 

ب المجلس وسكرتير المجلس وهذا الوضع لم يصّحح رغم مرور عشر سنوات. محاس

 كما تّم الكشف عن تضار  في المصالح في مجال تشييل أقرباء رئيس المجلس. 

ملقى على عاتق الهيئات الخاضعة للرقابة العمل بأسرع وأنجع ما يمكن على 

بالخدمة العامة إصالح النواقص التي يشير إليها هذا التقرير، وذلك للنهوض 

 في إسرائيل، ليتّم بذلك تحسين جودة حياة وبيئة سكّان إسرائيل. 
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