התעשייה האווירית לישראל בע"מ

دمة
المق ّ
م وأكبر الشركات الحكوميّة
الصناعات الجوّيّة اإلسرائيليّة م .ض هي شركة من أه ّ
ي التي عمل فيها خالل فترة الرقابة حوالي  16,000موظ ّف
في االقتصاد اإلسرائيل ّ
مال قُطريّة .للعالقات المتبادلة بين إدارة الصناعات الجوّيّة
منتظمين في إطار منظ ّمة ع ّ
مال تأثير كبير في الشركة وقدرتها على تحريك السيرورات في الشركة،
ومنظ ّمة الع ّ
ن لهذه
ي .على ضوء الوضع العام للشركة وموظفيها ،فإ ّ
وبالتالي في وضعها االقتصاد ّ
العالقات أيضًا تأثيرات تتجاوز حدود الشركة  -بما في ذلك في الشركات الحكوميّة
مال فيها.
األخرى ،وكذلك في العالقات بين مختلف الهيئات ومنظ ّمات الع ّ
تتناول الرقابة التي ترد تفاصيل نتائجها في هذا التقرير للعالقات المتبادلة بين إدارة
مال في الشركة.
الصناعات الجوّيّة ومنظ ّمة الع ّ
باإلضافة إلى الصناعات الجوّيّة اإلسرائيليّة ،تم فحص اثنتين من الهيئات الخاصّة:
م التعامل مع
مال والتي من خاللها يت ّ
ي لمنظ ّمة الع ّ
مال وهي الذراع المال ّ
جمعيّة الع ّ
جميع الشؤون الماليّة ،و"ش.أ.ل"  -خدمة االئتمان للموظ ّف ،الجمعيّة التعاونيّة
أعلنت خالل الرقابة عن هاتين الهيئتين كهيئتين
االستهالكيّة في اللد م.ض.
ُ
ن
من هذا اإلعالن رسالة واضحة والتي
تنص بوضوح على أ ّ
ّ
خاضعتين للرقابة .يتض ّ
الهيئات التي تستفيد من الموارد العامة ليست ذات حصانة ضد الرقابة من جانب
ديوان مراقب الدولة.
ل مل يتعل ّق بسلوك الصناعات الجوّيّة اإلسرائيليّة
كشفت الرقابة عن وجود نواقص فيك ّ
ي .تصرفت الشركة في كثير من
ي واالنضباط ّ
مال ،في المجالين المال ّ
تُجاه منظ ّمة الع ّ
د التعطيل الكامل لعمل
مال ،وفي بعض األحيان إلى ح ّ
الحاالت وف ًقا لرغبات منظ ّمة الع ّ
هيئات اإلشراف والرقابة ذات الصالحيّة .على مدار سنوات لم تمارس إدارة الشركة
مال في الشركة
جميع صالحيّاتها ،لدرجة أنّه في بعض األحيان ن ّفذت فيه منظ ّمة الع ّ
كما لو كانت تملكها .تسبّب أداء اإلدارة في إضعاف مبادئ نظام الشركات ونقل رسالة
إداريّة سلبيّة أسهمت في خلق ثقافة تنظيميّة غير مقبولة.

דוח ביקורת מיוחד

على إدارة الصناعات الجوّيّة اإلسرائيليّة إصالح النواقص الواردة بالتفصيل في التقرير
د للسلوك المنقوص الطويل األمد ُتجاه منظ ّمة العمال.
ووضع ح ّ
ن استنتاجاته وتأثيراته من شأنها أن تترك أثرها
هذا التقرير هو تقرير
مؤسس ،حيث أ ّ
ّ
في طريقة عمل جميع الشركات الحكومية في مجال العالقات المتبادلة مع منظ ّمات
ن من الالئق االستفادة ،في جميع الشركات الحكومية ،من العِبر
العمال .إ ّ
المستخلصة من هذا التقرير.
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