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 תשפ"ב ' בניסןי

 2022 באפריל 11

 

 

 לכבוד

 

 

 

 

 בקשה לפי חוק חופש המידעהנדון: 

 28.2.2022סימוכין: פנייתך מיום 

 

ביקשת  28.2.22מיום  "החוק"()להלן:  1998-, השתנ"חלפי חוק חופש המידע פנייתךב .1

 מספר דברים: 

דוחות ביקורת מלוא תכניות העבודה השנתיות של משרד מבקר המדינה, לרבות  .א

 .ולא רק דוחות שנתיים ,מיוחדים ונושאיים

 תכניות העבודה של אגף הסייבר מיום הקמתו ואת תוצרי הביקורת של אגף זה. .ב

 השנתית.הנהלים הקשורים בבניית ועיצוב תכנית העבודה  .ג

 ואילך. 2019רשימת דוחות ביקורת הפנים של משרד המבקר, משנת  .ד

 פירוט המקרים בהם מבקר המדינה העביר את הסוגיה ליועץ המשפטי לממשלה .ה

 ג לחוק מבקר המדינה.14בהתאם להוראות סעיף 

 

 להלן תשובתנו: .2

תכניות העבודה השנתיות של משרד מבקר המדינה מתפרסמות באתר המשרד.  .א

 :ניתן למצוא אותן כאןך, ותילנוח

-of-https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary

Activities.aspx 

אכת . לכשתסתיים מל2020בקישור זה נמצא גם דוח סיכום פעילות המשרד לשנת 

 הסיכום החדש יעלה אף הוא לאתר. - 2021הסיכום של שנת 

 - ועד היום 2019תכניות העבודה של עבודת הביקורת משנת  תבאשר לבקשתך לקבל

החל  והדוחות שפורסמו לציבור העבודה תותכניל בהתאם הביקורתמטלות  להלן

 : 2019משנת 

 

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary-of-Activities.aspx
https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary-of-Activities.aspx
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 )הכותרות מכילות קישורים לתוכן הדוחות(: 2019דוחות שפורסמו בשנת 

 משרדיות-מטלות רוחב ומטלות בין 

o  היבטים בהגנה על הפרטיות במאגרי מידע 

o  קטיניםהיבטים בטיפול המדינה בעבריינות מין כלפי 

o הבטחת זכויות של אנשים עם מוגבלות בהליכים משפטיים 

o  טיפול רשויות המדינה והרשויות המקומיות במבני מגורים שאינם בשימוש- 

 חוות דעת -הטלת ארנונה בשיעור מוגדל 

 משרד ראש הממשלה 

o פרויקט "מסע" בהובלת משרד ראש הממשלה 

 נציבות שירות המדינה 

o מערך ההדרכה בשירות המדינה 

 משרד האוצר 

o היבטים בהתקשרויות משרדי הממשלה בתחום התקשוב 

o  י מזומניםמזומנים ושוו - 31.12.17מאזן המדינה ליום 

 משטרת ישראל 

o טיפול המשטרה בעבירות רכוש 

 משרד הבינוי והשיכון 

o פעולות הממשלה בנושא מצוקת הדיור ביישובי המיעוטים 

o אסדרה בנושא בתי דיור ציבורי לקשישים 

 משרד הבריאות 

o  בישראלמערך הניתוחים הבריאטריים 

o פתיחת מחלקות ויחידות בבתי החולים הכלליים 

o אסדרת תחום הטיפולים והניתוחים הפלסטיים האסתטיים 

o  המערך המבצעי של מד"א בשגרה ובעיתות חירום והסדרת תחום הרפואה

 בית חולים-הדחופה טרום

 משרד החוץ 

o קבלת תרומות ומתן חסויות על ידי נציגויות ישראל בחו"ל 

o טיפול משרד החוץ בנכסים בחו"ל ובתחזוקתם 

 משרד החינוך 

o תכנון, הכשרה והשמה -בהוראה  כוח אדם 

o היעדרויות עובדי הוראה והעסקת ממלאי מקום בהוראה 

o םניהול עצמי בבתי ספר יסודיי 

o פעילות כפרי הנוער 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse6
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse7
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse8
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse9
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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

o ךפעולות הממשלה לעידוד התחרות בשוק הפירות והירקות ולצמצום פערי התיוו 

o  מרכז וולקני  -סוגיות הנוגעות למינהל המחקר החקלאי 

 משרד הרווחה והביטחון החברתי 

o  טיפול המדינה במשפחות בהליכי גירושין ופירוד 

o  היבטים בטיפול המדינה בהתמכרויות למיניהן 

o )סדרי מינהל ב"גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל" )קרן מפעלי שיקום 

o  משרד העבודה, הרווחה  -ליקויים בתהליכי מינוי של בעלי תפקידים בכירים

 אומי והשירותים והחברתיים והמוסד לביטוח ל

 המשרד להגנת הסביבה 

o אכיפה בתחומי הגנת הסביבה 

 משרד המשפטים 

o ניהול ומימוש של עיזבונות מחו"ל לטובת מדינת ישראל 

o  שיוכו הארגוני ועצמאותו -מערך התביעה המשטרתית 

o  פיתוח והטמעה של מערכת מחשוב לתכנון, ניהול ובקרה בפרקליטות המדינה

 )תנופ"ה(

 משרד התרבות והספורט 

o  משחק הידידות שתוכנן בין נבחרות הכדורגל של ישראל וארגנטינה: הליכי

 התקשרות והקצאת כרטיסים

 דוחות נוספים 

o היערכות גופים חיוניים להגנת הסייבר 

o טיפול משרד החקלאות בהגנת הפרטיות ובאבטחת מידע 

o פעולות הלמ"ס לתכנון, לתקצוב וליישום של משימות ופרויקטים 

 מערכת הביטחון 

o פעילות מערכת הביטחון בתחום הגנת הסביבה 

o השירותים הרפואיים לנכי צה"ל 

o היבטים בפעילות המשטרה הצבאית החוקרת 

o  פעילות בתי המשפט הצבאיים באזור יהודה והשומרון 

 

 דוחות מיוחדים:

 דואר ישראל:

 השירות לציבור בחברת דואר ישראל בע"מ 

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse10
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse11
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse12
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse13
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse14
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse15
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx#collapse16
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1227-1.aspx
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 רה הציבורית:משבר התחבו

 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 ורה הציבורית בישראלהתחב 

 תכנון וקידום של התחבורה הציבורית 

 פעילות הרכבת ושילובה במערך התחבורה הציבורית 

 קידום שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים 

 יהודיים-קידום התחבורה הציבורית ביישובים הלא 

 י תחבורה ציבורית ונתיבים מהירים במטרופולין תל אביבהקמת מסלול-

 יפו

 קידום ופיתוח של התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה 

 ירושלים -העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני 

 ות לנוסעים של הרכבת הקלה בירושליםהשיר 

 משרדיות-מטלות רוחב ומטלות בין

  פעולות הממשלה להפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים באמצעות

 תמריצים כלכליים

 

 מערך המסוקים בצה"ל והיערכות פיקוד העורף לחילוץ ולהצלה בחירום:

 

 צבא ההגנה לישראל

o  בניין הכוח והפעלתו -מערך המסוקים בצה"ל 

 פיקוד העורף

o מוכנות כוחות פיקוד העורף לחילוץ ולהצלה בחירום 

 

 משטרת ישראל:

 מערך הרכש במשטרת ישראל 

 

 משרד התרבות והספורט:

 בחירת מדליקי המשואות, חלוקת  -למדינת ישראל  70המשואות לציון  טקס הדלקת

 ההזמנות והתקשרויות

 

 

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/127.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/127.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/127.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/127.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/142.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/142.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1319-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/142.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1319-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1317-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1444-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1444-1.aspx
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 חלק שני: -פיתוח וחיזוק מעמדה של ירושלים 

  חלק שני -"פיתוח וחיזוק מעמדה של ירושלים הקדמה נורמטיבית לדוח מיוחד" 

 תמונת מצב של מגמות דמוגרפיות, כלכליות וחברתיות של אוכלוסיית ירושלים 

 החוסן הכספי של עיריית ירושלים וניהולה הפיננסי 

 ניקיון העיר ירושלים וטיפוח חזותה 

  דוח מעקב מורחב -ניהול אזורי תיירות בירושלים ותחזוקתם 

 רים בירושליםשימור מבנים ואת 

 מרחב התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים 

 השירותים החברתיים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים 

 ملخص - الشرقية القدس في العرب للسكان االجتماعية الخدمات 

 טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים 

 ملخص - الشرقية القدس لسكان المدنية لألحوال الدولة معاملة 

 ניקיון ותברואה בשכונות הערביות במזרח ירושלים 

 ملخص - الشرقية القدس في العربية األحياء في الصحي والصرف النظافة 

  נקודת המבט של התושב –סיפורה של ירושלים בתלונות 

 מפרץ חיפה:

 היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה 

 

 

 )כל שורה להלן מכילה קישור לדוח עצמו באתר מבקר המדינה(: 2020

 א:70דוח 

 מטלות רוחב

o  שירותי הקבורההסדרת תחום מתן  -מערך הקבורה בישראל 

o  חלקות קבר מיוחדות -מערך הקבורה בישראל 

o  ל בארץ”קבורת תושבי חו -מערך הקבורה בישראל 

o  הצורך בבדיקת התאמתו של המודל המימוני למימון  -מערך הקבורה בישראל

 צורכי הפיתוח של גופי הקבורה

o  תכנון קרקע לקבורה, הקצאתה לגופי קבורה והפיקוח  -מערך הקבורה בישראל

 על השימוש בה

o  דמי קבורה -מערך הקבורה בישראל 

o  השירות לציבור -מערך הקבורה בישראל 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/2735-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1693-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1693-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-17.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-18.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-19.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-20.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-20.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-21.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-21.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-22.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-23.aspx
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o  שירותי הקבורה בירושלים והסביבה -מערך הקבורה בישראל 

o  יהודיות-שירותי הקבורה לעדות הלא -מערך הקבורה בישראל 

o ההיערכות לתחרות בנמלי הים 

o  על העסקיםפעולות הממשלה לצמצום הנטל הבירוקרטי המוטל 

o הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי 

o  כהונת חברי ועדי עובדים בתפקידי ניהול ואיוש תפקידים בכירים בגופים

 ממשלתיים

 דוח ביקורת מיוחד

o טיפול מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות 

 משרד האוצר

o  2018תהליכי קבלת החלטות במשרד האוצר: העמידה ביעד הגירעון בשנת ;

 ; תוספת שכר בגין היעדר ביטחון תעסוקתי2019תחזית ההכנסות לשנת 

 רשות המיסים בישראל

o ביקורת מעקב: פעילות רשות המיסים בנושא הסדר הסולר 

 המשרד האנרגי

o קידום תחום הכרייה והחציבה בישראל 

 משרד הבינוי והשיכון

o  למשתכןהיבטים בתוכנית הממשלתית לדיור "מחיר" 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

o טאורולוגי הישראליהשירות המ 

 רכבת ישראל בע"מ

o ברכבת הובלת מטענים 

 חברת החשמל לישראל בע"מ

o ברת החשמל לישראל והשפעותיו על עלויות הרפורמההסדר הנכסים עם ח 

 בע"מ 2010מי אביבים 

o היבטים בפעילות תאגיד מי אביבים 

 חברת הגיחון בע"מ

o היבטים בפעילות תאגיד הגיחון 

 ם שיתופית חקלאית בע"ממי אזור דן אגודת מי

o  העסקת יועצים לליווי והדרכה בנושא איכות הסביבה במסגרת פרויקט סביבתי

 של מי אזור דן

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-24.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse6
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse7
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse8
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse9
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse10
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse11
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-15.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/655.aspx#collapse12
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-16.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3246-16.aspx
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 ב:70דוח 

 נושאים מערכתיים

  31.12.18הדוחות הכספיים של מדינת ישראל ליום 

 יישום החוק למניעת הטרדה מינית 

 היבטים בהסדרת השימוש במאגרים ביומטריים 

  פעולות  -היבטים ביישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות

 משרדי הממשלה

  ההיערכות הממשלתית ליישום טכנולוגיות מתקדמות ברשויות

 מיזם ערים חכמות -המקומיות 

 משרד ראש הממשלה

 ענייני מינהל במשרד ראש הממשלה 

 נציבות שירות המדינה

 הובלת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה 

 צרמשרד האו

  השקעות בפרויקטים בשיתוף המגזר  - 31.12.18מאזן המדינה ליום

 הפרטי

 ביקורת מעקב -ה במדינה הסדרי הפנסי 

 משרד הבינוי והשיכון

 רכישה ומכירה של דירות הדיור הציבורי 

 משרד הבריאות

 היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש 

  פעולות משרד הבריאות למניעת פגיעה בבריאות מחשיפה למזהמים

 י מזוןולחומרי הדברה במוצר

  מעמדו המעורב של משרד הבריאות כמאסדר וכבעלים של בתי חולים

 ממשלתיים

 משרד החוץ

 מערך החוץ הישראלי ומשבר תקציב משרד החוץ 

 משרד החינוך

 החינוך החרדי והפיקוח עליו 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  החקלאות ופיתוח הכפר בתחום יבוא מקנה, הניהול והפיקוח של משרד

 מספוא ומניעת מחלות

 יחידת שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse6
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse7
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse8
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-15.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse9
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-16.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-16.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-17.aspx
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 משרד המשפטים

  הפצת המידע ואיכותו -מאגר המידע של רשם החברות 

 משרד הרווחה והביטחון החברתי

 הטיפול בנוער בסיכון גבוה 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 פריה, הנגב והגליל והרשויות היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפרי

 לפיתוח הנגב והגליל

 המשרד לשוויון חברתי

 המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" 

 המשרד לשירותי דת

 היבטים בפעילות אגף הזהות היהודית במשרד לשירותי דת 

 משרד התקשורת

 עצמאות גופי הרגולציה בתחום השידורים 

 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאות 

 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים 

  הליכי המעצר במשטרת ישראל ובבתי  -מעצרים פליליים בישראל

 המשפט

  תנאי המעצר בשירות בתי הסוהר -מעצרים פליליים בישראל 

  התנהלות מייצגי המדינה בערכאות בתיקי  -מעצרים פליליים בישראל

 מעצרים

 החברה הממשלתית לתיירות

 יירות והיבטים יחסי הגומלין בין משרד התיירות לחברה הממשלתית לת

 בהתנהלות החברה

 לשכת עורכי הדין בישראל

 פעילות לשכת עורכי הדין בישראל 

 המוסד לביטוח לאומי

 השירות לאזרח בוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי 

 רשות מקרקעי ישראל

 עבודות תכנון ברשות מקרקעי ישראל ובמשרד הבינוי והשיכון 

 תאגיד השידור הישראלי

  הליכי הגיוס של מועמדים יוצאי רשות השידור לתאגיד השידור

 הישראלי

 עיריית ביתר עילית

 הקצאת מקרקעין לעמותות בביתר עילית 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse10
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-18.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse11
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-19.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse12
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-20.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-20.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse13
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-21.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse14
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-22.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse15
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-23.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse16
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-24.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-26.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-27.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-27.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse17
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-28.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-28.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse18
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-29.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse19
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-30.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse20
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-31.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse21
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-32.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-32.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse22
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-33.aspx
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 עיריית ירושלים

  בירושלים 2016אירועי תרבות למגזר החרדי בחנוכה 

 צבא ההגנה לישראל

 בריאות תעסוקתית בצה"ל 

 

  ג:70דוח 

 מטלות רוחב

  ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות )מיגון פיזי, התרעה

 ביקורת מעקב -ופינוי אוכלוסייה( 

  ההיערכות להגנה על מתקנים חיוניים מפני טילים, רקטות ואיומים

 אוויריים נוספים

  היערכות משרד הביטחון וצה"ל למימוש מזכר ההבנות עם ארצות

 בנושא הסיוע הביטחוני 2028 - 2019הברית לשנים 

 יה אטומיתהוועדה לאנרג 

  מעורבות חברות זרות בהקמה ובהפעלה של מיזמי תשתית לאומית

 חיונית

 הליכי קבלת ההחלטות במערכת הביטחון בנושא ההצטיידות בתותח ת

 חדש

 קציני מטה במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון 

 היבטי בטיחות ואחריות בנוגע לתחזוקת כבישים באזור יהודה ושומרון 

  ומואבטחתו בארכיונים ומניעת פרס -מידע מסווג 

 תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים 

 משרד ראש הממשלה

 פרויקט הקמת מבנה חדש למשרד ראש הממשלה ומעונו 

 רשות המיסים בישראל

 פיקוח רשות המיסים על המעברים היבשתיים 

 רשות האוכלוסין וההגירה

 הבקרה על מעברי הגבול 

 מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים

 ל לשדרוג מערך המחשוב במוסד לביטוח לאומיפרויקט תב 

 

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse23
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-34.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/657.aspx#collapse24
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-35.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/690.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/690.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/690.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/690.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/690.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-14.aspx
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 א:71דוח 

 

 נושאים מערכתיים

 הפיקוח והבקרה על התאגידים הציבוריים 

  בחמישה תאגידים ציבורייםהיבטי ממשל תאגידי 

 התייעלות אנרגטית 

  אנרגיות מתחדשות והפחתת התלות בדלקיםקידום 

 רשויות מקומיות

  תפקידם  -המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי ברשות המקומית

 והתנהלותם

 משרד האוצר

 אסדרת שוק ביטוחי הבריאות המסחריים 

 ניהול מערך הגמלאות של עובדי המדינה 

  ביקורת מעקב -סיוע המדינה לניצולי השואה 

 רשות המיסים בישראל

 מחולקים-מיסוי רווחים לא 

  מעקב מורחב -יישום תוכנית מענק עבודה ברשות המיסים 

 המשרד האנרגי

 המחקר ופיתוח במגזר האנרגי 

  הפיקוח על תחנות תדלוק ומעקב אחר הטיפול בתחנות תדלוק פירטיות

 ותחנות תדלוק פנימיות

  ביקורת  -הטיפול בתחנות תדלוק פירטיות ובתחנות תדלוק פנימיות

 מעקב

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 בטיחות בדרכים של כלי רכב כבדים 

 ובוסים בירושליםהתחבורה הציבורית באוט 

 רכבת ישראל בע"מ

 שמול קווי הרכבת ופתיחת הקו המהיר לירושלים ביצוע פרויקט ח- 

 ביקורת מעקב

 הרשות הממשלתית למים ולביוב

  אסדרה, ניהול ופיקוח -תאגידי מים וביוב 

 לן, מעלה כינרת והעמקים המזרחיים למערכת המים חיבור רמת הגו

 הארצית

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse6
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-15.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse7
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-16.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-16.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse8
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-17.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-18.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-18.aspx
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  פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה- 

 ביקורת מעקב

 מכון התקנים הישראלי

  ביקורת פיננסית -מכון התקנים 

 צבא ההגנה לישראל

 מוכנות ללחימה בחזית תחת איום חומרי לחימה כימיים 

 

 

 מיוחדים: דוחות

 הקורונה:

  טיפול הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר הקורונה: קבלת נתונים חודשיים

 ממצאי ביניים -מהימנים מהמעסיקים על שכר עובדיהם 

 

 

 :מודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונההתדוח ביניים: 

  דוח ביניים מיוחד -התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה  -מבוא 

 היבטים בפעילות רשות המיסים בתקופת משבר הקורונה 

 כולות טכנולוגיות של שירות הביטחון הכללי לסיוע למשרד הבריאות בביצוע הפעלת י

 חקירות אפידמיולוגיות במאבק בקורונה

  יניים לדוח שיפורסם בשנת ממצאי הב -מערך הדגימות ובדיקות המעבדה לאבחון קורונה

2021 

  ממצאי הביניים  -חקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשרות ההדבקה בנגיף הקורונה

 2021לדוח שיפורסם בשנת 

 ביתיים בתקופת משבר הקורונה -הטיפול באזרחים הוותיקים השוהים במוסדות החוץ- 

 2021ממצאי הביניים לדוח שיפורסם בשנת 

  2021ממצאי הביניים לדוח שיפורסם בשנת  -רפואה בקהילה בעת משבר הקורונה 

 חבי למידה חלופיים בתקופת משבר הקורונה תשתיות מחשוב ללמידה מרחוק ומר- 

 2021ממצאי הביניים לדוח שיפורסם בשנת 

 בספטמבר,  10-טיפול הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר הקורונה )פורסם ב

 2021ממצאי הביניים לדוח שיפורסם בשנת  -( 2020

 

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-19.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-19.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse9
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-20.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/707.aspx#collapse10
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831-21.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3704-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3704-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3856-8.aspx
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2021: 

 ב:71דוח 

 

 המוכנות לשוק העבודה המשתנה

o  מבוא -המוכנות לשוק העבודה המשתנה 

o היערכות משרד החינוך לשוק העבודה המשתנה 

o יסודיים כתשתית להקניית מיומנויות -הסביבה הלימודית בבתי הספר העל

 21-המאה ה

o לאורך החיים הקניית אוריינות דיגיטלית 

o  התאמתן לשוק העבודה  -למידה לאורך החיים והכשרה מקצועית למבוגרים

 המשתנה

o טק-פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים בתעשיית ההיי 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

o הרפורמה במבחני הנהיגה 

 המשרד להגנת הסביבה

o היבטים בהחלת חוק הפיקדון על מכלי משקה 

 רה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מהחב -נתיבי ישראל 

o  חברת נתיבי ישראל -התקשרויות עם ספקים וגיוס עובדים 

 

 מערכת הביטחון: -ב 71

 

 אסטרטגיים-תחומי פעילות לאומיים

o  מעקב מורחב -ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים 

o מעבר יחידות אגף המודיעין ואגף התקשוב לנגב 

o ם של צה"ל ביבשהשטחי האימוני 

 צבא ההגנה לישראל

o ביקורת מעקב -פש בצה"ל מערך בריאות הנ 

o התעשייה האויירית לישראל בע"מ 

o מינוי בכירים בתעשייה האווירית לישראל בע"מ 

 

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/794.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/794.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/794.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/794.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/794.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/4787-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/806.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/806.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5153-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5153-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5153-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/806.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5153-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/806.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5153-6.aspx
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 ג:71 שנתי דוח

 

 נושאים מערכתיים

o הטיפול במונופולין ובריכוזיות בענף המזון 

o  מידע ממשלתיים וציבוריים לציבורהנגשת מאגרי 

 משרד האוצר

o התחייבויות ארוכות טווח  - 31.12.2019ת הכספיים של מדינת ישראל ליום הדוחו

 של המדינה

 יהמשרד האנרג

o היבטים סביבתיים בשיקום מחצבות 

 שירות בתי הסוהר

o שיקום אסירים בישראל 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

o הכשרות ואימונים ברשות הארצית לכבאות והצלה בראי איומי הייחוס 

 משרד הבריאות

o  היבטים פיננסיים -מכבי שירותי בריאות והתאגידים הקשורים אליה 

o  ביקורת מעקב -כלליים הפעלת חדרי ניתוח בבתי חולים 

 המשרד להגנת הסביבה

o  בפסולת בנייןהטיפול 

 משרד החוץ

o  ל משרד החוץ בישראלים במצוקה בחו"לטיפו -השירות הקונסולרי 

 משרד החינוך

o דרכי מינוי והכשרה של מנהלים חדשים לבתי ספר 

o  ביקורת מעקב -חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות 

 משרד המשפטים

o  ליווי משפטי לחקירות משטרה ואישור תרגילי  -ליווי חקירות על ידי הפרקליטות

 חקירה

 המשרד לשירותי דת

o השירות לציבור בבתי הדין הרבניים 

 משרד התיירות

o לפיתוחה הכלכלי פעולות הממשלה לקידום התיירות באילת ותוכניות 

 משרד התרבות והספורט

o ביקורת מעקב מורחבת -מות בספורט מניעת אלי 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse6
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse7
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse8
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse9
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse10
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse11
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse12
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-15.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse13
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-27.aspx
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 מוסדות להשכלה גבוהה

o תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה 

o ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה 

 אזרחי -רשות השירות הלאומי 

o השירות הלאומי והשירות האזרחי 

 רשות מקרקעי ישראל

o היבטים בשירות לציבור ברשות מקרקעי ישראל 

o  ביקורת מעקב -רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל 

 רשויות מקומיות

o פעילות התביעה העירונית בכמה מועצות מקומיות 

 דוחות נוספים

o  התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי

 מעקב ביקורת -ביישובי החברה הערבית וביישובים המעורבים 

o المجتمع بلدات في النار إطالق وحوادث القانونيّة غير األسلحة حيازة مع إسرائيل شرطة تعامل 

 متابعة مراقَبة – المختلطة والبلدات العربيّّ

o  ממבנים ומתשתיות וניקוי קרקע 27פינוי בסיס חיל האוויר והחלל "בח"א "

 מעקב מורחב -מזוהמת בשטחו 

 דוח ביקורת מיוחד

o היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום 

 

 חלק ראשון: -א 72דוח 

 

 נושאים מערכתיים

o  מבוא -היבטי משילות בנגב 

o  התוויית מדיניות לקידום כלכלי ולצמצום פערים -היבטי משילות בנגב 

o  תפקוד רשויות מקומיות ותאגידי מים במגזר הבדואי -היבטי משילות בנגב 

o  תשתיות ממשלתיות -היבטי משילות בנגב 

o  אכיפה ובריאות הציבור -היבטי משילות בנגב 

o  אספקת שירותים סדירים -היבטי משילות בנגב 

o התנהלות גורמי האכיפה אל מול יוצאי אתיופיה 

o העסקה מכילה של מגוון אוכלוסיות בשירות המדינה 

o الدولة خدمات سلك في يّةالسّكان الفئات لمختلف االحتوائيّّ التشغيل 

o שימוש משרדי ממשלה בענן ציבורי וההיערכות להקמת ענן מרכזי 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse14
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-17.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-18.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse15
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-19.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse16
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-20.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-21.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse17
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-22.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse18
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-23.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-23.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-24.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-24.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/810.aspx#collapse19
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-26.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/850.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/850.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-9.aspx


 

15 
 

 משרד המשפטים

o פעולות המדינה להבטחת זכויותיה באמצעות אכיפה אזרחית 

 משרד הדיגיטל הלאומי

o "מדיניות פעם אחת" לשיפור השירות הממשלתי הדיגיטלי לציבור 

 ועדת הבחירות המרכזית

o ירות המרכזית לכנסתהתקציב וההוצאות של ועדת הבח 

 המוסד לביטוח לאומי

o ביקורת מעקב -של זכויות חברתיות  מיצוי-אי 

 

 חלק שני: -א 72דוח 

 

 נושאים מערכתיים

o התוכניות הלאומיות לפיתוח הצפון 

o שונים ניהול השקעות בקרב גופים 

o ניהול השקעות במפעל הפיס 

o דוח מיוחד -תמו עם רשויות מקומיות היבטים בהסכמי הגג שנח 

 יהמשרד האנרג

o התועלות מיישום מתווה הגז 

 מכון התקנים הישראלי

o פורמה בתחום התקינההר 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

o הנגשת התחבורה הציבורית לאנשים עם מוגבלויות 

o הסכם ההפעלה עם אגד והשינוי המבני שלה 

o קו בתחבורה הציבורית )מעקב( וביישומוני תשלום-שימוש בכרטיס רב 

 בנק ישראל

o  מעקב מורחב –ניהול יתרות מט"ח בבנק ישראל 

 יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

o  רשות הזיכרון לשואה ולגבורה –היבטים בפעילות יד ושם 

 בע"מ חברת דואר ישראל

o היבטים פיננסיים בפעילות חברת דואר ישראל בע"מ 

 מקורות חברת מים בע"מ

o  ביקורת פיננסית –מקורות חברת מים בע"מ 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/850.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/850.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/850.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/850.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7302-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse6
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse7
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse8
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-13.aspx


 

16 
 

 החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ -נתיבי ישראל 

o מעקב –עירוניים -תחזוקת כבישים בין 

 רשות המיסים בישראל

o  מעקב מורחב –מיצוי הטבות מס ברשות המיסים 

o  היבטים במיצוי זכויות והטבות המס –מיצוי הטבות מס ברשות המיסים 

 הרשות הממשלתית למים ולביוב

o של מקורות המים, ניטורם ושיקומם מניעת זיהומם והמלחתם 

 חברת החשמל לישראל בע"מ

o ניהול החוב בחברת החשמל לישראל בע"מ 

 

 דוחות מיוחדים:

 הדוח הסופי: -התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה 

o  מבוא -התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה 

 נושאים ברמה הלאומית

o  תהליכי קבלת ההחלטות ומימושן -ניהול משבר הקורונה ברמה הלאומית 

o  הטיפול ברשויות המקומיות שבהן הייתה  -ניהול משבר הקורונה ברמה הלאומית

 תחלואה גבוהה

o ההסברה לציבור במהלך משבר הקורונה 

o  ההיערכות התקשובית של משרדי הממשלה לעבודה מרחוק ויישומה במשבר

 הקורונה

 כליים ותקציבייםנושאים כל

o  ניהול המשבר וההיערכות לעתיד -ההתנהלות התקציבית במשבר הקורונה 

o הנחות מארנונה לעסקים בתקופת משבר הקורונה 

o שירותים פיננסיים, אשראי ויציבות של גופים פיננסיים במשבר הקורונה 

 נושאי חינוך, רווחה, בריאות ותעסוקה

o טיפול הממשלה במובטלים במשבר הקורונה 

o הטיפול באזרחים הוותיקים במשבר הקורונה 

o לות הרפואה השוטפת במהלך מגפת הקורונההיבטים בפעי 

o מערך הדגימות ובדיקות המעבדה לאבחון קורונה 

o הוראה ולמידה מרחוק בתקופת הקורונה 

o ות לקטיעת שרשרות ההדבקה בנגיף הקורונהחקירות אפידמיולוגי 

 

  

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse9
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse10
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-15.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-18.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse11
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-16.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/853.aspx#collapse12
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7336-17.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/851.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/851.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/851.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-12.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-14.aspx
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 פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים:

 

 המשרד להגנת הסביבה

  מבוא כללי -פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים 

  פעולות להפחתת פליטות גזי חממה -מיטיגציה 

  ההיערכות הלאומית להסתגלות לשינויי אקלים -אדפטציה 

 היבטים כלכליים ופיננסיים של משבר האקלים 

 היערכות ארגונית, תפקודית ומקצועית לטיפול במשבר האקלים 

 

 

2022: 

לאחר תהליך חיסיון של מבקר המדינה, בהעדרה של הוועדה  2022במרץ  דוחות שפורסמו

 לביקורת המדינה:

 משרד הביטחון

o תקציב, ניהול ובקרה -שנתית גדעון -עמידה ביעדי התוכנית הרב 

o  היבטים מינהליים בעבודת הוועדות הרפואיות לקביעת זכויותיהם של נכי צה"ל

 ביקורת מעקב -והשירותים הרפואיים שניתנים להם 

o  ביקורת מעקב -ניהול תוכניות המחקר והפיתוח במערכת הביטחון 

 צבא ההגנה לישראל

o זרועי )ממר"ז(-מאמן מפקדות רב 

o  ביקורת מעקב -היבטים בפעילות המשטרה הצבאית החוקרת 

o מיקורי חוץ בצה"ל 

o  חומרים מסוכנים באירועי לחימהההיערכות לפגיעה במתקני 

o אסטרטגיים-תחומי פעילות לאומיים 

o  ביקורת בתחום מסוים -המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים 

o ביקורת בתחום מסוים -יה אטומית הוועדה לאנרג 

 משרד ראש הממשלה

o רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה 

 המשרד לשוויון חברתי

o של ניצולי שואה שהוחרם במדינות אירופה השבת זכויות ורכוש של נספים ו

 בתקופת השלטון הנאצי ושותפיו

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

o  הסדרת ענף הרכב והתחרותיות בענף יבוא כלי הרכב -התחרותיות בענף הרכב 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/855.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/855.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7357-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7357-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7357-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7357-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7357-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse2
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-4.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-6.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse3
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-8.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-9.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse4
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse5
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-11.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse6
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-13.aspx
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o  יות המקובלות של כלי הרכב התחרותיות בקטגור -התחרותיות בענף הרכב

 ופרסום רמת התחרותיות בענף

o  התחרותיות בענף הליסינג, בשוק כלי הרכב המשומשים  -התחרותיות בענף הרכב

 ובאשראי לרכישת כלי רכב

o  התחרותיות והסדרת ענף החלפים, המוסכים והשמאים -התחרותיות בענף הרכב 

 הנהלת בתי המשפט

o ניהול תהליכים באמצעות מערכת נט המשפט 

 המכון למחקר ביולוגי

o ולוגי בישראלניהול כוח אדם במכון למחקר בי 

 תחום הגנת הסייבר

o  בחברת החשמל לישראל בע"מהגנת הסייבר 

o תחום הגנת  - 23-וה 22-, ה21-מערכות המידע והגנת הסייבר בבחירות לכנסות ה

 הסייבר

o ניתוח  - 23-וה 22-, ה21-מערכות המידע והגנת הסייבר בבחירות לכנסות ה

 נתונים ככלי מסייע לבקרה על טוהר הבחירות

o תחום  - 23-וה 22-, ה21-מערכות המידע והגנת הסייבר בבחירות לכנסות ה

 ביקורת מערכות מידע

 

 התעשיות הביטחוניות הממשלתיות

o  מצב החברה וסיכוניה –הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית לישראל בע"מ 

o הקמת חברות ורכישת מניות בחברות קיימות על ידי חברות  תהליכי אישור

 ממשלתיות ביטחוניות

 

 דוחות מיוחדים:

 הגנה על קטינים במרחב המקוון:

  מבוא -הגנה על קטינים במרחב המקוון 

  המענה הלאומי -הגנה על קטינים במרחב המקוון 

  החינוך למניעת פגיעה בתלמידים במרחב המקווןפעולות משרד 

 

 דוחות לפי נושאים )קישור לכל השנים(:

 השלטון המקומי: 

ww.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(Pubhttps://w

licationType:%22%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-14.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-15.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-15.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-16.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse7
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-17.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse8
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-18.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse9
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-19.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-21.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-21.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-22.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-22.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-23.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-23.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/863.aspx#collapse10
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-24.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7388-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7388-2.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7388-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%22)
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D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%

)20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%22 

 

 דוחות מימון מפלגות:

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(Publica

ionType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%t

)A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%22 

 

 דוחות מימון בחירות מקדימות:

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(Publica

E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%tionType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9

97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%

99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20(%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7

)%9E%D7%A8%D7%99%D7%96)%22 

 

 דוחות על מימון בחירות ברשויות המקומיות:

s/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(Publhttps://www.mevaker.gov.il/site

icationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D

7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D

7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7

)%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%22 

 

 יבור )כולל דוחות מיוחדים על תלונות בגלי הקורונה השונים(:דוחות נציבות תלונות הצ

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(Publ

icationType:%22%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%

D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%

)D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%22D7%AA%20%D7%94% 

 

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20(%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%96)%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20(%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%96)%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20(%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%96)%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20(%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%96)%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20(%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%96)%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%22)
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications.aspx#k=(PublicationType:%22%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%22)
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מקבלת משנה תוקף מבקר המדינה הקים את אגף הסייבר, וחשיבותו  ,כניסתו לתפקידאחר סמוך ל .ב

אגף הסייבר הוא חלק מהחטיבה שעוסקת בביקורת על משרדי הממשלה  בתקופה האחרונה.

שזורה בתכנית ות, ולפיכך תכנית העבודה של האגף נוספ של חטיבות דוחות ומלווה גם פעילות

העבודה המשרדית, שקישור אליה מצורף לעיל. כך, למשל, ניתן למצוא בקובץ תכניות העבודה 

נוסף, ניתן למצוא את ב ועוד. 156, 115, 44, 40 משימות של אגף הסייבר בעמודים 2021לשנת 

יעלה עם תום  2021אותו קישור )סיכום שנת , ב2020תכניות אגף הסייבר גם בקובץ של סיכום שנת 

 .19 -ו 11הכנתו( בעמודים 

, בתוכם היו האחרונים פורסמו מספר דוחות שבועותבכאמור לעיל,  -באשר לתוצרי הביקורת 

בו  -דוחות שהם תוצרי אגף הסייבר, כמו דוח ועדת הבחירות המרכזית ודוח על חברת החשמל 

עות הקרובים צפויים להתפרסם דוחות נוספים שהם תוצרי . בשבוהיה לאגף הסייבר חלק מרכזי

בדיקות מוגנות של הגופים אמצעות האגף. מעבר לכך אגף הסייבר שותף גם בדוחות כלליים, ב

 השונים.

  

 גובש נוהל לעיצוב תכנית העבודה השנתית של משרד מבקר המדינה. נכון למועד זה טרם .ג

 

משנים  ביקורת פנימית טיוטות דוח 12 -נחשף ל אנגלמן כניסתו לתפקיד, מבקר המדינה מתניהועם  .ד

 קודמות והוא ביקש לקדמן לכדי דוחות שניתן להפיק מהם לקחים, כפי שמפורט בטבלה להלן:

תאריך  ביקורתנושא ה
של הגשה 

 טיוטת הדוח

תאריך 
הגשת 
הדוח 
 הסופי

 עמודים עורך הדוח

2020-2021         

 EY 55 21-מאי 21-מרץ סקר סיכונים

 EY 73    22-ינו טיוטה -התקשרות ורכש 

2019         

פעילות לשכות נציבות תלונות 
 הציבור

רוזנבלום &  20-אפר 19-נוב
 הולצמן רו"ח

22 

רוזנבלום &  20-אפר 19-דצמ פיקוח על אמצעי התשלום
 הולצמן רו"ח

25 

רוזנבלום &  20-מאי 19-דצמ ניהול תקציב הרווחה
 הולצמן רו"ח

32 

2016-2018         

רוזנבלום &  20-מרץ 18-דצמ מערך הביטוחים
 הולצמן רו"ח

30 
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רוזנבלום &  20-פבר 17-אוג הכנת תקציב ומעקב תקציבי
 הולצמן רו"ח

31 

רוזנבלום &  20-פבר 18-יול פעילות אגף הביטחון
 הולצמן רו"ח

29 

רוזנבלום &  20-פבר 17-אוג תחזוקת מבנה ירושלים
 הולצמן רו"ח

34 

תשלום וצבירה של ימי חופשה 
 ומחלה

רוזנבלום &  20-ינו 18-דצמ
 הולצמן רו"ח

14 

רוזנבלום &  20-ינו 18-דצמ קצובת ביגוד והבראה
 הולצמן רו"ח

14 

רוזנבלום &  20-ינו 19-מרץ זכויות עובדים
 הולצמן רו"ח

12 

רוזנבלום &  20-ינו 19-פבר הוצאות חשמל וחניה
 הולצמן רו"ח

19 

רוזנבלום &  19-דצמ 16-מרץ דירוגי שכר
 הולצמן רו"ח

43 

רוזנבלום &  20-מרץ 18-יול פרישת עובדים
 הולצמן רו"ח

35 

רוזנבלום &  20-מרץ 18-דצמ קידום דרגות
 הולצמן רו"ח

26 

רוזנבלום &  20-אפר 19-ינו ניהול תקני כוח אדם
 הולצמן רו"ח

25 

 

, מבקר המדינה הינו בגדר "רשות ציבורית" 1998-התשנ"ח( לחוק חופש המידע, 4)2על פי סעיף  .ה

כהגדרתה בחוק "למעט לגבי מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות 

הציבור", ולפיכך הוראות חוק חופש המידע אינן חלות לגבי מידע אשר הגיע למשרדנו במסגרת 

למבקר המדינה במסגרת פעולות זו, ובכלל זה המידע נשוא פנייתך, שהינו מידע שהגיע 

בהליכי חקירה או משפט או בזכותו בנוסף, יש במסירת המידע המבוקש כדי לפגוע  הביקורת.

 . לפיכך אני דוחה את בקשתך זו.()ב( לחוק8)ב()9, כאמור של אדם למשפט הוגן

מבקר מקרים מ 44הועברו  2013-2022עם זאת, אציין כי מהבדיקה שקיימנו עולה שבין השנים 

)ד( לחוק מבקר 43 -)ג( ו14בהתאם לסעיפים  36מתוכם המדינה ליועץ המשפטי לממשלה, 

  מקרים הועברו ליועץ המשפטי לממשלה בנסיבות אחרות. 8 .1958-המדינה, תשי"ח
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 45הריני ליידעך על זכותך לעתור על החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך  .3

 .לחוק 17ב זה, בהתאם להוראות סעיף יום מיום קבלת מכת

 

 

 

 

 


