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תוכן העניינים
כרך ראשון

פרק ראשון
מטלות רוחב
שיתופי פעולה של ממשלת ישראל עם הסוכנות היהודית 5 //
הפיקוח על כשרות המזון 57 //

פרק שני
משרדי ממשלה
משרד ראש הממשלה
התקשוב הממשלתי

171 //

משרד האוצר
אגף החשב הכללי
מאזן המדינה ליום - 31.12.15
השקעות בישויות ותאגידים המוחזקים על ידי המדינה

225 //

משרד הבינוי והשיכון
כשלים בגיבושה ובהפעלתה של התכנית האסטרטגית לעידוד ההתיישבות
ולחיזוקה

253 //

משרד הבריאות
הפעלת חדרי ניתוח בבתי חולים כלליים
טיפולים בתחום התפתחות הילד

383 //

317 //
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אסדרה ופיקוח בתחום הרוקחות

447 //

סוגיות בניהול המרכז הרפואי הכללי-ממשלתי הלל יפה ובניהול מרכזים
רפואיים כלליים-ממשלתיים אחרים

507 //

משרד החוץ
העסקת עובדים מקומיים בנציגויות ישראל בחו"ל

549 //

משרד החינוך
הפיקוח הכולל על בתי הספר

619 //

כרך שני
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השימוש בחומרי הדברה בירקות ובפירות

655 //

רשות השירות הלאומי-אזרחי
ממצאי מעקב
תעריף להעסקת מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי

709 //

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ילדים ובני נוער בסיכון בפנימיות של משרד הרווחה

719 //

מעגלים  -הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים -
אפקטיביות וסדרי ניהול

765 //

המשרד לשירותי דת
הבטחת זכות אזרחי המדינה לקבורה אזרחית

791 //

משרד המשפטים
היבטים בפעילות רשם העמותות

835 //

מניעת הפליה באספקת שירותים ומוצרים ובכניסה למקומות ציבוריים

899 //
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משרד הפנים
הפיקוח על אגודות עות'מאניות

979 //

רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
הטיפול בהסדרת מעמדם האזרחי
של בני משפחה זרים של ישראלים

1013 //

משרד התיירות
הקמת בתי מלון  -חסמים ותמריצים

1075 //

משרד התרבות והספורט
בדיקת תלונות ובחינת היבטים בפעולתה
של לשכת שרת התרבות והספורט

1111 //

פרק שלישי
מוסדות המדינה ,חברות ממשלתיות
ותאגידים
המוסד לביטוח לאומי
טיפול המוסד לביטוח לאומי בתביעות נגד צד שלישי (שיבוב)

1129 //

מכללת עזריאלי  -מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי -
מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

1181 //

חברת החשמל לישראל בע"מ
הסכם הגז של חברת החשמל לישראל בע"מ

1221 //

רשות מקרקעי ישראל
פגמים בסדרי החכרת קרקע למוסדות ציבור למטרות ציבוריות

1265 //
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כרך שלישי

פרק רביעי
ביטחון הפנים
המשרד לביטחון הפנים  -משטרת ישראל
התמודדות משטרת ישראל עם הפשיעה החקלאית
ניהול צי הרכב במשטרת ישראל והשימוש בו

1297 //

1363 //

המשרד לביטחון הפנים  -הרשות הארצית לכבאות והצלה
ניהול ההון האנושי ברשות הארצית לכבאות והצלה

1413 //

פרק חמישי
הגנת הסביבה – מטלה בין-משרדית
זיהומי מים בין מדינת ישראל לשטחי יהודה ,שומרון ורצועת עזה

פרק שישי
מערכת הביטחון
משרד הביטחון
פעילות הרשות לפינוי מוקשים

1589 //

העסקת יועצים וכוח אדם חיצוני במשרד הביטחון
צבא הגנה לישראל  -הטיפול בפרט
השירות הרפואי לחיילים בשירות חובה
מערך בריאות הנפש בצה"ל

1683 //

1653 //

1623 //

1481 //
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צבא הגנה לישראל  -נושאים מבצעיים
היבטים בטיפול בנושאי בטיחות ביבשה בצה"ל
פרויקטים בתחום התקשוב

1717 //

1741 //

נושאים חוצי ארגונים
ההיערכות לטיפול בחללים אזרחיים באירועי חירום

1753 //

ממצאי מעקב
פעילות המעברים בין ישראל לבין אזור יהודה והשומרון

1797 //

פרק שביעי
פשיעת סייבר
התמודדות משטרת ישראל עם פשיעת סייבר מתוחכמת

1851 //

