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לו"ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  -ינואר  2016עד יוני 2016
תאריך

יום
בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

ינואר
2016
1.1.16

ו'

שבת
שלום
3.1.16

א'

4.1.16

ב'

5.1.16

ג'

10:00

דיון פנימי בנושא תלונה על משרד
הפנים  -רשות האוכלוסין וההגירה

11:00

פגישת הכרות עם ד"ר רענן קופ יו"ר
מרחב ירושלים של לשכת רו"ח ורו"ח
עובד בן דוד

12:30

דיון פנימי בנושא תלונת חובל בנמל
אשדוד וראש מחלקת ים בנמל אשדוד
נגד ההנהלה

10:00

וועדת המשנה לביטחון ,יחסי חוץ
וקשרי מסחר בינלאומיים ,של הוועדה
לענייני ביקורת המדינה דיון בנושא:
התקשרות עם יועצי שיווק ואסטרטגיה
– דוח מבקר המדינה 66א' ,עמ' .843
(כולל הדו"ח הסודי)

14:00

פגישה עם ראובן מוזר ניצול שואה
ויו"ר וועדת ילדי השואה בכנסת

09:00

כנסת וועדת ביקורת הצעה לסדר
(דיון מהיר) בנושא :התנהלות איגוד
ערים לאיכות סביבה חיפה של חברי
הכנסת יעל גרמן ויעל כהן-פארן.

מבקר ,הלל ,מירי אלה ,שלומית
לוירר ,טלי כהן
ד"ר רענן קופ
רו"ח עובד בן דוד

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

מבקר ,הלל ,אורלי ולוינזון,
שלומית לוירר ,דקלה דמתי ,עמיחי

ביינהורן משה שוחט ,נאוה
מרגלית ,יהודית הרץ

ראובן מוזר

מבקר ,צחי ,עמיחי ,דודי

יובל חיו ,טוביה בירן
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תאריך

יום
בשבוע

6.1.16

ד'

7.1.16

ה'

שעת
הפגישה
11:00

נושא הפגישה
כנסת וועדת ביקורת בנושא חדרי מיון
(מלר"דים) של בתי החולים הכלליים
– היעדר תקינה סדורה  -דוח מבקר
המדינה 60ב' ,עמ'  – 441ישיבת
מעקב.

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,ליאורה ודן בנטל

במשרד בתל אביב
10:00

כנסת וועדת ביקורת מערכת לתקצוב
המכינות הקדם-אקדמיות ולבקרה
עליהן – דוח מבקר המדינה 63ג' ,עמ'
.1057

ליאורה שמעוני ,שמעון עמר

11:30

ישיבה פנימית בנושא "מימון נסיעות
מר נתניהו" -לקראת שימוע

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי שי ,מנשה
אילני

12:00

דיון מקדים עם הנת"צ לפגישה
בנושא תלונת מהנדס העיר ק"ש
בעניין צו ההנה בהשתתפות ראש
עיריית קרית שמונה וב"כ עו"ד מוטי
בס ,המתלונן וב"כ עו"ד צבי פורר

מבקר ,הלל ,אורלי ,מיכל יניב,
ליאת שכטר ,עמיחי שי

14:00

דיון פנימי בנושא דוח צוק איתן בפרק
המינהרות  -דוח סטאטוס

מבקר ,ביינהורן ,שגיא עינב ,חיים
לשם ,חובב שפירא ,שירה פכטר-
ארד ,נעם תורן

14:30

דיון בנושא מכתב ראש מטה שר
הביטחון

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,אבידן,

15:00

דיון בנושא בקשת תקצוב לפרסום
בעיתונות ללשכת לוד  -שנת 2016

מבקר ,מנכ"ל ,הלל ,אורלי לוינזון,
חזי שעיה ,דודו לוי ,דינה סמט,
צוות לשכה

16:00

פגישה בעניין אופן קריאת דוחות
מסווגים

מבקר ,ביינהורן ,חובב

09:00

דברי פתיחה בכנס השנתי של IIA
ישראל  -איגוד מבקרים פנימיים
בישראל אווניו קריית שדה התעופה

מבקר
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תאריך

יום
בשבוע

8.1.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שבת
שלום
10.1.16

א'

11.1.16

ב'

10:00

פגישה עם מיכל עבאדי ועו"ד יואל
בריס בנושא הביטוח הלאומי

11:30

פגישה עם עובדת החטיבה הכלכלית
במסגרת מפגשים עם עובדים

העובדת

12:00

ישיבה בנושא נשוא הדוח "יחידת
הפיקוח באיו"ש"

מבקר ,מנכ"ל ,יוסי ,אורי אדם,
אייל זוננפלד ,צחי סעד ,תהילה
וינוגרד

13:30

שימוע לאורי יוגב בנושא טיוטת דוח
תע"ש

14:30

ישיבה בנושא "גילום מס לפרסי
הצטיינות" של עובדי המשרד

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,חזי
שעיה ,רמי סלמה

15:00

פגישת עבודה תקופת עם מנהל
החטיבה הכלכלית מר צבי
ורטיקובסקי

מבקר ,צוות לשכה

09:00

בכנסת ועדת ביקורת :בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21
לחוק מבקר המדינה בנושא :תפקוד
המכון לרפואה משפטית.

11:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בנושא
תלונת מהנדס העירבהשתתפות ראש
עיריית קרית שמונה עו"ד מוטי בס,
המתלונן ,וב"כ עו"ד צבי פורר (אוגדן
מס' )928688

מיכל עבאדי
עו"ד יואל בריס

אורי יוגב
מאיר שמרה
אבי ארנון
יאיר בקמן

מבקר ,ליאורה שמעוני ,בני
גולדמן ,צוות לשכה

מבקר ,מנכ"ל ,יוסי ביינהורן ,משה
שוחט ,אילן סגל ,אורנית צירקין,
צוות לשכה

מבקר ,ליאורה שמעוני ,דן בנטל

עו"ד מוטי בס ,המתלונן
ראש עיריית קרית שמונה

מבקר ,הלל ,אורלי ,מיכל יניב,
ליאת שכטר
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תאריך

יום
בשבוע

12.1.16

ג'

13.1.16

ד'

14.1.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

11:00

בכנסת :וועדת ביקורת בנושא
א .היבטים בפעילות ארגון נכי צה"ל
וסוגיות בעניין נכי צה"ל – דוח מבקר
המדינה 64ב',
ב .בקשה לחוו"ד מבקר המדינה עפ"י
סעיף  21לחוק מבקר המדינה בנושא:
הקמת סניף בית הלוחם באשדוד

15:00

פגישה עם מנכ"ל משרד האוצר שי
באב"ד +יואל בריס +אורי יוגב מנהל
רשות החברות בנושא הפרטת תע"ש

10:00

בכנסת וועדת הביקורת בנושא :אבדן
מזון  -השלכות חברתיות ,סביבתיות
וכלכליות  -דוח מבקר המדינה 65ג',
עמ' .163

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
יוסי ביינהורן ,שלומי וייס ,אורי
אדם והילה עמנואל

שי באב"ד יואל בריס ,אורי יוגב

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן

יובל חיו ,אהרון הלינגר ,שירי
מילוא לוקר ,ג'ולי בן נאים

במשרד בתל אביב
10:30

דודי גולדברג+ביינהורן בנושא חוו"ד

מבקר ,ביינהורן

12:00

דיון לאישור בנק נושאים חטיבת
חברה ורווחה אגף יג' דן בנטל ואגף ד'
שמעון עמר בתל אביב קומה 13

מבקר ,מנכ"ל ,מנשה אילני ,איילת
גרוסמן ,דניאל שוופי , ,ישראל
אקשטיין ,יצחק לב ,רובי ,צביקה
צוות לשכה ,שחר גולדמן ,ענת
עמירן

14:00

פגישת עבודה תקופתית עם יוסי
ביינהורן מנהל חטיבת הביטחון

מבקר

09:00

פגישת צוות  -סגירת לוז

 12:00-10:00עדכון רבעוני של בנק הנושאים
בחטיבת שלטון מקומי  -מירי רזין

מבקר ,מנכ"ל ,דודי ,מתן ,רחל,
שלמה ,עמיחי
מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזיןמנשה
אילני ,איילת גרוסמן ,דניאל שוופי,
 ,ישראל אקשטיין ,יצחק לב ,רובי,
צביקה צוות לשכה ,שחר גולדמן
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תאריך

יום
בשבוע

15.1.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:00

ישיבה בנושא "גילום מס לפרסי
הצטיינות" לעובדים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,חזי
שעיה ,רמי סלמה

14:00

דיון מעקב בנושא דוח ביטוח סיעודי
קולקטיבי

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צבי
ורטיקובסקי ,צחי סעד; אהוד
לנגרמן; ינון ליבזון; נתי בלזם; רובי
כץ

10:30

שימוע לרוה"מ בנושא דוח הנסיעות
יתקיים במשרד רוה"מ אליעזר קפלן 3
ירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,יצחק לב ,מירי ויס

שבת
שלום
17.1.16

18.1.16

10:00

דיון בנושא ממצאי בירור תלונה (תיק
מס' )922351

מבקר ,הלל ,אורלי לוינזון,

11:00

דיון בנושא תלונת מר א' ז' ותלונת ש'
ד' ע' כנגד המעסיקים

מבקר ,הלל ,אורלי לוינזון ,מירי
אלה ,שלומית לוירר ,רונית זנדברג

12:00

פגישת תאום יומנים  -סגירת לוז

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,מתן,
שלמה רז

ב'
09:00

כנסת :ועדת ביקורת בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21
לחוק מבקר המדינה בנושא :פיטורי
עובדים וקיצוץ תקצוב מוסדות חינוך
בעיריית ירושלים .ישיבה משותפת עם
ועדת הפנים והגנת הסביבה

צחי ,מירי רזין ,שי מזרחי
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תאריך

יום
בשבוע

19.1.16

ג'

20.1.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:00

כנסת :וועדת ביקורת תקינות הליך
מכירת קרקעות מרכז הקליטה
במבשרת ציון – בקשה לחוות דעת
מבקר המדינה  -ישיבת מעקב.

ליאורה שמעוני ,אריה שניצר ,דן
נואמקו

12:30

כנסת :וועדת ביקורת הצעה לסדר
(דיון מהיר) בנושא :התנהלות איגוד
ערים לאיכות סביבה חיפה של חברי
הכנסת יעל גרמן ויעל כהן-פארן.

יובל חיו ,טוביה בירן ,חנה קליין,
אורית יהודה ,אהרון הלינגר ,עופר
גולדווסר ,יצחק שובל ,מירי רזין,
שי מזרחי

14:00

דיון פנימי לקראת התכנסות ועדת
ביקורת (בקשה לחוות דעת) בנושא
השחיתות השלטונית בישראל וטיפול
רשויות החוק בסוגיה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צחי,
עמיחי ,דודי ,שלמה,

10:00

שימוע לח"כ לשעבר אלי ישי בנושא
דוח ביקורת בנושא הבחירות במתייחס
לגביו

12:00

פגישה עם השר זאב אלקין בנושא א.
הפעילות הדיפלומטית בקרב הציבור
הרחב בחו"ל  2010-2015ב .נוהל
רשויות של משרד הקליטה ג.דוח
בנושא תפקידים בכירים בשירות
הציבורי

16:30

דיון הכנה לוועדת הביקורת בכנסת
בעניין הצעה לסדר היום בנושא דו"ח
גולדברג

יובל חיו ,ציפי שלזינגר ,אורלי
לוינזון ,רחל אבני

17:00

טקס עובדים מצטיינים לשנים
 2011-2013ברחבת הסינימה סיטי

מבקר ,מנכ"ל עובדים מצטיינים
ובני משפחותיהם

במשרד בתל אביב

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם

השר אלקין ,רחל גור-יועצת

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,צוות
לשכה יוסי פרוכטר ,תמיר גזיאל,
דגנית שי ,חיים שרון
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תאריך

יום
בשבוע

21.1.16

ה'

שעת
הפגישה
09:00

נושא הפגישה
כנסת וועדת ביקורת בנושא הצעה
לסדר היום בנושא" :דו"ח גולדברג -
בחינת פעילות נציבות הביקורת על
מערך התביעה" של חה"כ יעל גרמן
וחה"כ רויטל סויד

 14:00-10:00עדכון רבעוני לגבי בנק נושאים
בחטיבת הביטחון בחדר ישיבות
בקומה 21

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
יוסי פרוכטר ,ציפי שלזינגר

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,מנשה
אילני ,איילת גרוסמן ,דניאל שוופי,
 ,ישראל אקשטיין ,יצחק לב ,רובי,
צביקה צוות לשכה ,שחר גולדמן,
מנהלי אגפים בחטיבה

13:00

דיון פנימי בנושא דוח קק"ל

15:00

פגישת הכרות עם אוריאל לין נשיא
איגוד לשכת המסחר בנושא
 .1נושא פעילותו של הממונה הארצי
יחסי עבודה במשרד הכלכלה
 .2מכון התקנים הישראלי
 .3מדיניות המשרד לביטחון פנים
בנושא כלי יירייה והגנת האזרח

אוריאל לין ,עו"ד שלומי לויה יועמ"ש ,עו"ד מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,יובל חיו,
דן כרמלי משנה למנכ"ל
לאה עוזיאל ,צוות לשכה ,אוהד
דבי ,נתי בלזם

16:00

דיון הכנה לשימוע עם עו"ד רם כספי
ב"כ התאטרון בנושא טיוטת הדוח
ניהול התאטרון הלאומי הבימה

מבקר ,ליאורה שמעוני ,צחי סעד,
חנה יזרעלוביץ ,מיכל מבורך ,רוני
רגב

09:00

פגישת עבודה  -סגירת לוז  -תאום
יומנים

10:00

שימוע לצוות התאטרון בנושא טיוטת
דוח ביקורת בעניין ניהול התאטרון
הלאומי הבימה

12:00

פגישה עם עובד מהחטיבה הכלכלית
במסגרת שיחות עם עובדים

מבקר ,יובל ,הלינגר ,עמיחי

מבקר ,מנכ"ל ,דודי ,מתן ,רחל,
שלמה ,עמיחי
מבקר ,ליאורה שמעוני ,צחי סעד,
עו"ד רם כספי ,רו"ח יוסי שחק ,רו"ח בועז
חנה יזרעלוביץ ,מיכל מבורך ,רוני
גזית ,אודליה פרידמן מנכלית הבימה,
נורית דבוש יו"ר הבימה ,עו"ד דורון טישמן ,רגב
יעל וקנין מתמחה ,ליה קניג שחקנית
מבקר ,דודי
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תאריך

יום
בשבוע

22.1.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

14:00

פגישת עבודה תקופתית עם מירי רזין
מנהלת חטיבת שלטון מקומי

15:30

ישיבת הוועדה למתן היתרים לבקשת
ראש הממשלה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מירי רזין ,רותם קפון

השופט עזרא קמא
עו"ד רנאטו יארק
עו"ד אביגדור רביד
מר ניר חפץ
עו"ד דוד שמרון

מבקר ,יורם רבין ,דוד נהיר

שבת
שלום
24.1.16

א'

25.1.16

ב'

10:00

דיון פנימי בנושא הסכם השכר במגזר
הציבורי  -מענק חד פעמי

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש ,חזי שעיה,
מנשה אילני

12:00

פגישה עם עובדת ביקורת בחטיבת
חברה ורווחה לפני פרישה

מבקר ,דודי

14:00

פגישת עבודה תקופתית עם יובל חיו
מנהל חטיבת מוסדות שלטון

מבקר

טו בשבט
09:30

דיון הכנה לשימוע לח"כ עודד פורר
בנושא טיוטת דוח ביקורת בנושא "
תמיכות בפעילות לקליטת עולים
בקהילה ומינויים במשרד העלייה
והקליטה"

מבקר ,יועמ"ש ,ליאורה שמעוני
בני גולדמן ,מנשה אילני,
צחיבובליל ,הילית שוורץ ,צחי סעד

10:00

שימוע לח"כ עודד פורר בנושא טיוטת ע"ד נעמה זר כבוד
דוח ביקורת בנושא " תמיכות בפעילות ד"ר וינוגרד
ח"כ עודד פורר
לקליטת עולים בקהילה ומינויים
במשרד העלייה והקליטה"

מבקר ,יועמ"ש ,ליאורה שמעוני
בני גולדמן ,מנשה אילני,
צחיבובליל ,הילית שוורץ ,צחי סעד

-9-

תאריך

יום
בשבוע

26.1.16

ג'

27.1.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:00

בכנסת :וועדת ביקורת בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21
לחוק מבקר המדינה בנושא :התנהלות
חברת שראל והארכת הפטור ממכרז.

ליאורה שמעוני ,דן בנטל

15:30

דיון בנושא דוח ההתקדמות של
החטיבה הכלכלית לדוח 67א'

מבקר ,מנכ"ל ,צבי ורטיקובסקי,
רובי ,צביקה ,צוות לשכה ,נתי
בלזם ,נעמי תומר

09:30

בכנסת :וועדת ביקורת בקשה לחוות
דעת בנושא הליכי הפרטת תע"ש
והתנהלות רשות החברות ומשרדי
ממשלה בנושא זה ובעניינים קשורים

ביינהורן ,צבי ורטיקובסקי שירה
פכטר ,אוהד דבי,

11:30

בכנסת :ועדת ביקורת א .מערכת
לתקצוב המכינות הקדם-אקדמיות
ולבקרה עליהן – דוח מבקר המדינה
63ג',

מבקר ,יובל חיו ,אהרון הלינגר,
עפר גלדוסר יצחק שובל ,ליאורה
שמעוני ,שמעון עמר ,ישראל
אקשטיין

13:00

בכנסת :ועדת ביקורת פינוי שדה דב,
מתוך דוח מבקר המדינה 66א' ,עמ'
 – 813פיתוח ותחזוקה של שדות
תעופה פנים ארציים ומנחתים.

צבי ורטיקובסקי ,דב ליוש ,עמיחי
פז

14:00

מסיבת פרישה לעובדת המשרד קומה
 -1ירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

במשרד בתל אביב
ר"וח הנכנס יזהר קנה מנחם רהב
עדי גרינבאום-עוזרת

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,שלמה
רז

11:00

פגישת הכרות עם נשיא לשכת ר"וח
הנכנס יזהר קנה מנחם רהב ועדי
גרינבאום

14:00

דיון הכנה פנימי בנושא פניית רגבים

מבקר ,יובל חיו ,ליאורה שמעוני,
צוות לשכה ,רות הוטובסקי

15:30

פגישה עם פרופ' רייכמן נשיא המרכז
הבינתחומי הרצליה בנושא מעונות
סטודנטים המועלה בדוח

מבקר ,מנכ"ל ,ליאורה שמעוני,
שמעוון עמר ,מתן,
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תאריך

יום
בשבוע

28.1.16

ה'

29.1.16

ו'

שעת
הפגישה
09:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

פגישת עבודה  -סגירת לוז

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,דודי ,מתן ,רחל,
שלמה ,עמיחי

שבת
שלום
31.1.16

א'
09:00

בכנסת :ועדת ביקורת חוות דעת
בנושא הקמת מכשול גדר הגבול עם
רצועת עזה ומניעת אירועי חדירה
הישיבה תנוהל בקיבוץ נתיב העשרה –
ישיבת מעקב

תתקיים בקיבוץ נתיב העשרה

ביינהורן

10:00

דיון בתיק תלונה 1009663

המתלונן ובא כוחו

מבקר ,הלל שמגר ,אורלי לוינזון
סלע ,רחל אבני ,אלכס
מישקבליט ,מאיה מנחם ,צוות
לשכה

12:30

פגישה עם עו"ד שי מרקוס יועמ"ש
קק"ל ויובל ייני מנהל מחלקת הכספים
של קק"ל בנושא דוח קק"ל

עו"ד שי מרקוס ,יובל ייני

מבקר ,יובל חיו ,אהרון הלינגר,
עמיחי שי

פברואר
2016
1.2.16

ב'
10:00

פגישת הכרות עם מנכ"ל החינוכית
ומנכ"ל זמני של תאגיד השידור
הישראלי אלדד קובלנץ

11:00

דיון הכנה לשימוע עם פרופ' מור יוסף
מנכ"ל ביטוח לאומי בנושא דוח שיבוב

אלדד קובלנץ
רן היילפרן
עו"ד אלה גור

מבקר ,יובל חיו ,יוסי פרוכטר,
אהובה נבו ,צוות לשכה ,שלמה רז
מבקר ,יורם רבין ,ליאורה שמעוני,
בני גולדמן ,עוז ברקו ,עילם בנו,
נועה שניר
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תאריך

יום
בשבוע

2.2.16

ג'

3.2.16

ד'

4.2.16

ה'

5.2.16

ו'

שעת
הפגישה
13:00
16:00

7.2.16

א'

טקס חילופי היועץ המשפטי לממשלה בבית לשכת עורכי הדין רחוב שופן 1
ירושלים
בשעה 13:15
טקס חלוקת רשיונות רו"ח ותעודות
חבר בלשכת רואי חשבון

09:00

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדים

10:00

כנסת ועדת ביקורת בקשה לחוות
דעת עפ"י סעיף  21לחוק מבקר
המדינה בנושא :היערכות המדינה
לשינויים בעולם התעסוקה -מקצועות
המחר ושינויים בהרכב האוכלוסייה
העובדת

12:00

שימוע עם פרופ מור יוסף מנכ"ל
ביטוח לאומי בנושא דוח שיבוב

בבנייני האומה אולם "אושיסקין" ירושלים

מבקר
מבקר

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן

פרופ מור יוסף
עו"ד עמוס רוזנצוויג
עו"ד אורית יצחק

מבקר ,ליאורה שמעוני בני גולדמן,
עוז ברקו ,עילם בנו ,נועה שניר רז

במשרד בתל אביב
09:00

שבת
שלום

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

דברי ברכה ביום העיון של הנש"מ
הלשכה לביקורת פנימית במלון רמת
רחל ירושלים

מבקר

09:00

פגישת עבודה-סגירת לוז

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה שלמה
רז

10:00

דיון פנימי בנושא הדוח בעניין בתי
משפט לעניינים מקומיים

מבקר ,יובל חיו ,יוסי פרוכטר,
עופר גלעדי ,מריאנה ברגבוי

- 12 -

תאריך

יום
בשבוע

8.2.16

ב'

9.2.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00

דיון פנימי בנושא הצעות לשיפור
דוחות ביקורת המדינה ובירור תלונות
הציבור

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,מתן,
שלמה רז

13:00

מסיבת פרישה לעובדת המשרד

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה עובדי
המשרד

09:30

סיור בעיר בית שמש ומפגש עם
הנהלת העירייה

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,צוות
לשכה ,שמוליק דנון ,שי מזרחי,
שלמה רז

17:00

פגישת מבקר המדינה עם נשיא
ביהמ"ש העליון של סינגפור 17:15

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש ,מנשה
אילני ,צוות לשכה
מבקר ,יובל חיו ,אהרון הלינגר,
עפר גלדוסר יצחק שובל ,ליאורה
שמעוני ,שמעון עמר

09:00

כנסת ועדת ביקורת
א .מערכת לתקצוב המכינות הקדם-
אקדמיות ולבקרה עליהן – דוח מבקר
המדינה 63ג',
ב .תוכניות לימודים מיוחדות
באוניברסיטאות – דוח מבקר המדינה
 ,62עמ'  – 1345ישיבת מעקב

13:00

דיון עם קובי נבון בנושא רשות
החברות הממשלתיות

14:30

דיון הכנה לשימוע עם שר החקלאות
אורי אריאל ומנכל משרד החקלאות

מבקר ,ליאורה שמעוני ,יורי
ריקליס מיכל מבורך ,מוטי אטל,
רות הוטסטובסקי

15:00

שימוע עם שר החקלאות אורי אריאל השר אורי אריאל ,מנכל משרד החקלאות
שלמה בן אליהו ,עו"ד אלי זוהר יפעת
ומנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן
לבנה רמ"ט ,אבי מאיר יועץ השר ,עו"ד
אליהו בנושא טיוטת הביקורת
"הפעלת התכנית האסטרטגית לעידוד רועי בלכר ,עו"ד משה מזור
וחיזוק ההתיישבות"

מבקר ,ליאורה שמעוני ,יורי
ריקליס מיכל מבורך ,מוטי אטל,
רות הוטסטובסקי

קובי נבון

מבקר ,עמיחי שי ,צבי ורטיקובסקי,
אוהד דבי
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תאריך

יום
בשבוע

10.2.16

ד'

11.2.16

ה'

12.2.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

במשרד בתל אביב
11:00

דיון בנושא בקשת עובד עיריית שדרות עו"ד אייל נון
לקבל צו הגנה
המלונן
עו"ד יעקב בורובסקי
מר אלון דוידי
מר טל תורן

13:00

פגישה עם דודי גולדברג בענייני חוות
הדעת של דוחות כספיים

14:30

פגישה היכרות עם אמיר אורן כתב
הארץ

מבקר ,שלמה רז

16:00

עדכון בנושא סטטוס בעניין דוח
תע"ש

מבקר ,ביינהורן ,צבי ורטיקובסקי
צחי סעד ,אילן סגל ,משה שוחט

09:00

פגישת עבודה-סגירת לוז

10:30

שימוע לבקשת מנכ"ל עיריית תל-
אביב בנושא הדוח בעניין לחברת
חלמיש

14:00

דיון בנושא מו"מ עם ועד העובדים

דודי גולדברג

מבקר ,הלל שמגר ,מירי אלה,
אורלי לוינזון סלע ,מרב לוי ,אורלי
גוז ,רות דהן ,צוות לשכה

מבקר ,ביינהורן ןצוותו

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה
מנכל עיריית ת"א מנחם לייבה ,היועמש
עו"ד עוזי סלמן ,איילת וינר סגנית יועמ"ש

מבקר ,איציק לב ,צחי ,רחל דולן,
מירב יונתן דולב,
מבקר ,מנכ"ל ,חזי ,מתן

שבת
שלום
14.2.16

א'
10:00

החשכל"ית מיכל עבאדי ויועמ"ש משרד
פגישה עם החשכל"ית מיכל עבאדי
ויועמ"ש משרד האוצר עו"ד ויואל בריס האוצר עו"ד ויואל בריס
בנושא חברה ל'

מבקר ,צוות לשכה

12:00

דיון הכנה לשימוע עם עו"ד ערן גולן
בנושא עובדת המשרד

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,חזי
שעיה ,מנשהאילני ,מתן גוטמן

- 14 -

תאריך

יום
בשבוע

15.2.16

ב'

16.2.16

ג'

17.2.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

14:00

דיון פנימי בנושא הדוח על IBC

09:00

דיון בועדת הביקורת
א .בנושא היבטים בקידום שילובם של
יוצאי אתיופיה  -דוח 63ג' – ישיבת
מעקב
ב .בקשה לחוות דעת בנושא אלימות
משטרתית כנגד בני הקהילה
האתיופית

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,מאיר בן
דויד ,איציק בקר ,נתי בלזם ,צחי
סעד
מבקר ,יובל חיו ,ליאורה שמעוני,
יובל חיו ,לאה עוזיאל ,בני גולדמן,
משה סמו ,עידית דניאל

11:30

פגישה עם יו"ר קק"ל דני עטר
במסגרת סבב פגישות עם חברי
הנהלה פעילה בקק"ל

יו"ר קק"ל דני עטר

מבקר ,יובל חיו ,עמיחי ,אהרון
הלינגר ,מאיה מינס ,משה פרידמן,
אליעד טמיר,

14:00

פגישה עם עו"ד ערן גולן בנושא
קליטת עובדת המשרד

עו"ד ערן גולן
עו"ד הגר זוסמן

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,חזי
שעיה ,מנשהאילני ,מתן גוטמן

09:00

דיון בועדת הביקורת בנושא מיסוי
בד"צים ,מקובלים ונותני שירותי דת -
דוח מבקר המדינה 65א  -דיון מעקב

13:30

פגישת עבודה של המבקר עם ח"כ
קארין אלהרר יו"ר וועדת ביקורת
בכנסת

ורטיקובסקי ,חנן פוגל ,שלמה
רצון ,אביעד טביב ,שחר גולדמן
בכנסת

מבקר ,צחי

במשרד בירושלים
09:00

דיון בועדת הביקורת בנושא מערך
הגיור הממלכתי בישראל – דוח מבקר
המדינה 63ג

יובל חיו ,יוסי פרוכטר ,אהובה נבו

11:00

דיון פנימי בנושא החלטת הועדה
לאגפים מפוצלים

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי
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תאריך

יום
בשבוע

18.2.16

ה'

19.2.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

15:00

דיון פנימי בנושא מכתב אורי יוגב
בעניין התנהלות יו"ר תע"א

15:30

דברי סיכום מבקר ביום עיון למנהלי
אגפים במשרד בירושלים 15:45

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,צבי ורטיקובסקי,
ליאורה שמעוני ,הלל שמגר,
ביינהורן

במשרד בירושלים

מבקר ,מנהלי אגפים במשרד

09:00

פגישת צוות הלשכה  -עדכון לוז

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,רחל,
מתן

10:00

דיון פנימי בנושא הפקדת תיקי מבקר
המדינה בארכיון המדינה

מבקר ,מנכל ,יורם רבין ,חזי שעיה
צוות לשכה ,שלמה רז ,אתי
רחמים ,תהלה וינגרד ,מנשה אילני

11:00

פרופ' יצחק גל-נור מנהל אקדמי מכון ון
פגישה עם פרופ' יצחק גל-נור מנהל
ליר ,ד"ר ורדה שיפר ,נעמיקה ציון ,רמי
אקדמי מכון ון ליר ,ד"ר ורדה שיפר,
נעמיקה ציון ,רמי אדוט בנושא ביקורת אדוט
תהליכי הפרטה ומיקור חוץ

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,מתן

שבת
שלום
21.2.16

א'
10:00

ישיבת הנהלת המשרד משעה
12:00-10:00

מבקר ,מנכ"ל ,מנת"צ ,מחט"ים,
יועץ כלכלי ,צוות לשכה

11:00

דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה
של הכנסת שתתקיים באוני' חיפה
בנושא בקשה לחוות דעת מבקר
המדינה בנושא :זיהום אוויר במפרץ
חיפה  -ישיבת מעקב  .2הטיפול
בזיהום אוויר ממקורות נייחים  -דוח
מבקר 65ג  -ישיבת מעקב

יובל חיו ,טוביה בירן
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תאריך

יום
בשבוע

22.2.16

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:30

דיון הכנה לועדת ביקורת בנושא
היבטים במערך השירותים לאנשים
עיוורים ,דוח המבקר 66א

מבקר ,ליאורה שמעוני ,בני
גולדמן ,צחי בובלי ,עילם בנו,
פלאי אמיר-ריסקין ,מיכל מבורך

14:00

דיון פנימי בנושא ריבוי תפקידים
במקביל לתפקיד יור עמידר  -מר
יצחק לקס

מבקר ,ליאורה שמעוני ,תהלה
וינוגרד ,יורי ריקליס ,מוטי אטל,
עמיחי שי ,מיכל מבורך

16:00

דיון הכנה לדיון תכנון חטיבת הביטחון
דוח 67א'

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,יורם רבין,
רובי ,צחי ,עמיחי ,דודי ,צביקה,
מיכאל ליבנת ,שירה פכטר

09:00

דיון בועדת הביקורת בקשה לחוות
דעת עפ"י סעיף  21לחוק מבקר
המדינה בנושא :השחיתות השלטונית
בישראל וטיפול רשויות החוק בסוגיה.

מבקר ,עמיחי ,צחי ,דודי ,הלל,
אורלי לוינזון ,יצחק לב

11:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת
א .סיוע בדיור לזכאים – דו"ח מבקר
המדינה 65ג',
ב .אי מיצוי זכויות חברתיות -דו"ח
מבקר המדינה 65ג' ,ישיבת מעקב
אחר הדו"ח בנושא משרד הבינוי.
ג .דיורת דיור ציבורי שהושכרו שלא
לזכאי דיור ציבורי דו"ח 64א',
ד .בקשה לחוו"דבנושא :פעילות
חברת עמידר

ליאורה שמעוני ,יורי ריקליס ,מוטי
אטל

11:00

פגישה עם סגן דירטוריון יו"ר קק"ל
עוזי לנדאו במסגרת פגישות עם חברי
הנהלה פעילה בקק"ל

12:30

דיון בנושא מתן צו זמני לחיים פישר
עובד רשות החברות הממשלתיות

סגן יו"ר קק"ל עוזי לנדאו ,עליזה סיקירסקי מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,אהרון
עוזרת
הלינגר ,משה פרידמן ,אליעד
טמיר ,עמיחי שי ,תהילה וינוגרד,
מאיה מינס ,צוות לשכה
אורי יוגב ,יובב גביש ,חיים פישר

מבקר ,הלל ,עמיחי ,אורלי לוינזון,
רונית זנברג ,אודי לנגרמן ,צחי
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תאריך

יום
בשבוע

23.2.16

ג'

24.2.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

14:30

דיון תכנון דוחות חטיבת הביטחון דוח
67א' משעה בירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,יוסי ביינהורן ,שירה
פכטר ,מנהלי אגפים בחטיבה,
מנשה אילני ,איילת גרוסמן ,דניאל
שוופי , ,ישראל אקשטיין ,יצחק
לב ,רובי ,צביקה צוות לשכה,
שחר גולדמן

17:00

דיון חסיון לדוחות חטיבת הביטחון

מבקר ,בינהורן ,חנה רוזנבוים

09:00

דיון בועדת הביקורת בנושא היבטים
במערך השירותים לאנשים עיוורים,
דוח המבקר 66א

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,צחי
בובלי ,עילם בנו ,פלאי אמיר-
ריסקין ,מיכל מבורך

10:30

הרצאה  -יכולת השתלטות של גורם
זר על המידע במחשב האישי
והסלולרי של כל אחד מאיתנו קומה
 -1ירושלים

כל עובדי המשרד בירושלים

11:00

דיון בוועדת הביקורת בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :התנהלות
רשויות המדינה בטיפול בקהילה
הטרנסג'נדרית בישראל

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,דן
בנטל

12:00

דיון פנימי בנושא דוח בנושא  -מנגנון
גביית חובות בהוצל"פ

מבקר ,יובל ,לאה עוזיאל ,דניאל
ג'יייקובס ,פנינה גונן ,ענבל עפרון
צוות לשכה

14:00

דיון של ועדת ההיתרים בבקשת השר
אריה דרעי

במשרד בתל אביב

ב"כ השר עו"ד נדב עשהאל וחברי הוועדה :מבקר ,יורם רבין ,דודי נהיר
השופט עזרא קמא
עו"ד אביגדור רביד
ד"ר אורנה דויטש
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תאריך

יום
בשבוע

25.2.16

ה'

26.2.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:00

וועדת המשנה לבטחון ,יחסי חוץ
וקשרי ממשל בינלאומיים של הוועדה
לענייני ביקורת המדינה דיון
בנושא:מוכנות הימחי"ם והכשירות
האחזקתית ביחידות המילואים  -מתוך
דוח מבקר המדינה 65ב'  -כשירות
מערך המילואים של כוחות היבשה.

בינהורן ,חיים לשם ,שגיא עינב

19:30

טקס חילופי דיקנים של פרופ יורם
רבין המכללה למינהל באולם 227
בניין הנהלה

מבקר ,מנכ"ל

מבקר יום  -חופש
שבת
שלום
28.2.16

א'

29.2.16

ב'

09:00

פגישה עם שר הבינוי והשיכון יואב
גלנט בנושא דירות הדיור הציבורי

שר השיכון יואב גלנט ,אבישג בן דויד
עוזרת

מבקר ,ליאורה שמעוני ,צוות
לשכה

09:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא ניהול
החוב הממשלתי והתחייבות הממשלה
למוסד לביטוח לאומי

אהוד לנגרמן ,ירון פישמן ,נתי
בלזם,

11:00

כנסת ועדת ביקורת היבטים פיזיים של
מסגרות רווחה חוץ ביתיות – דוח
מבקר המדינה 65ג

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,אריה
שניצר

15:00

שיעור תורה אחרון של רב לוונטהל
במשרד בירושלים

בבית הכנסת בחדר  -121קומה  -1ירושלים מבקר ,עובדי המשרד
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תאריך

יום
בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

מרץ
2016
1.3.16

ג'

2.3.16

ד'

3.3.16

ה'

11:00

דיון בכנסת בועדת ביקורת בנושא
הקמת מערך המצלמות האלקטרוניות
ואכיפת חוקי תעבורה  -דוח המבקר,
פברואר  2016ישיבה משותפת של
הוועדה לענייני ביקורת המדינה וועדת
הכלכלה

יובל חיו ,לאה עוזיאל

13:00

דיון בכנסת וועדת המשנה לבטחון,
יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים,
של הוועדה לענייני ביקורת המדינה
דיון בנושא:חיסויים על דוח מבקר
המדינה 66ב ,על-פי סעיף (17א) לחוק
מבקר המדינה

ביינהורן ,חנה רוזנבוים ,רון ישראל,
חיים לשם ,משה שוחט ,איל
זוננפלד

במשרד בתל אביב
09:00

סיור במז"י

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,חיים לשם
יצחק זורע ,שירה פכטר ,צוות
לשכה ,שלמה רז

09:00

דיון בכנסת בועדת ביקורת פינוי שדה
דב ,פיתוח ותחזוקה של שדות תעופה
פנים ארציים ומנחתים  -דוח המבקר
66א

צבי ורטיקובסקי ,מרסלו ,עמיחי
פז ,דב ליוש

15:00

פגישה עם דודי גולדברג בנושא דיווח
פעילות על כינון ארגון הגג של מבקרי
הפנים

16:00

דיון פנימי בנושא מכתב מיעקב קוינט
– יועמ"ש רמ" בעניין הבינתחומי
הרצליה (המעונות)

מבקר ,ליאורה שמעוני

09:00

פגישת עבודה  -סגירת לוז

מבקר מנכ"ל ,צוות לשכה

דודי גולדברג

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי
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תאריך

יום
בשבוע

4.3.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:45

פגישה עם מוטי מהסינמה סיטי והיזם
הסרת החפצים בגג המבנה

10:00

דיון פנימי בנושא בג"ץ 7774/15
התנועה לאיכות השלטון נ' שר
הרווחה והשירותים החברתיים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
מנשה אילני ,שחר גולדמן ,מתן
גוטמן

11:00

דיון עקרוני בנושא  -נסיעות שרים
בכובעם כחברי כנסת

מבקר ,יורם רבין ,יובל חיו ,ציפי
שלזינגר ,צוות לשכה

13:00

דיון הכנה לפגישת היכרות עם מנכ"ל
משרד רוה"מ אלי גרונר

מבקר ,יובל חיו ,איציק לב ,צוות
לשכה,

11:00

הרצאה בפורום עמותת הסגל הבכיר
בשירות הציבורי  -ביקורת המדינה
בעידן המודרני

באוניברסיטה העברית ירושלים קמפוס הר מבקר
הצופים בית מאירסדוף

שבת
שלום
6.3.16

א'

7.3.16

ב'

09:00

14:00

09:30

שר השיכון יואב גלנט ,אבישג בן דויד
פגישה עם שר השיכון יואב גלנט +
מנהל רשות החברות אורי יוגב בנושא עוזרת שר השיכון ,חגי רזניק ,עו"ד אלעזר
סקירה על בחירת נבחרת הדירקטורים במברגר יועמ"ש משרד השיכון ,אורי יוגב
מנהל רשות החברות ,היועץ של אורי יוגב
ליאור קוטלר ,מירה מינס מנהלת יחידת
הדירקטורים ,גלי אליאב מנהלת מדור
פיקוח
פגישה עם סגן יו"ר קק"ל ארנן פלמן
במסגרת פגישות עם חברי הנהלה
פעילה בקק"ל בנושא ההסכם עם
הממשלה
דיון הכנה לשימוע עם משה אשר
מנהל רשות המיסים בנושאי הדוח

סגן יו"ר קק"ל ארנן פלמן

מבקר ,צוות לשכה

מבקר ,יובל חיו ,עמיחי ,אהרון
הלינגר ,מאיה מינס ,משה פרידמן,
אליעד טמיר ,תהילה וינוגרד

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,חנן פוגל,
צוות לשכה
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תאריך

יום
בשבוע

8.3.16

ג'

9.3.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא אבדן מזון
– השלכות חברתיות ,סביבתיות
וכלכליות – דוח מבקר המדינה 65ג –
דיון מעקב

יובל חיו ,אהרון הלינגר ,שירי
מילוא לוקר ,ג'ולי בן נאים

11:00

דיון בכנסת בועדת ביקורת בנושא:
א .מערכת לתקצוב המכינות הקדם
אקדמיות ,דוח המבקר 63ג  -דיון
מעקב
ב .תוכניות לימודים מיוחדות
באוניברסיטאות ,דוח המבקר  - 62דיון
מעקב

 ,יובל חיו ,אהרון הלינגר ,עפר
גלדוסר יצחק שובל ,ליאורה
שמעוני ,שמעון עמר ,ישראל
אקשטיין

10:00

שימוע למנהל רשות המיסים משה
אשר בנושאים השונים העולים בדוחות

12:30

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא:
השירות האזרחי לאומי – דוח מבקר
המדינה 65ג

16:00

פגישת הכרות עם אלי גרונר מנכ"ל
בנושא סקירה על משרד רוה"מ וועדת
המשילות +נושא מעון רוה"מ

מנבל רשות המיסים משה אשר וצוותו

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,חנן פוגל,
צוות לשכה
יובל חיו ,לאה עוזיאל ,ציפי
שלזינגר

מנכ"ל משרד רוה"מ אלי גרונר

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,דגנית שי
צוות לשכה

09:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
המערך של תחנות טיפת חלב – דוח
מבקר המדינה 64ג' ,עמ'  – 647ישיבת
מעקב

ליאורה שמעוני ,דן בנטל ,ישראל
אקשטיין ,נחום בלבן

11:30

פגישה עם יו"ר לשכת עורכי הדין אפי יור לשכת עורכי הדין אפי נוה ,דוד סויסה
היועץ האסטרטגי
נוה בנושא המל"ג

מבקר ,צוות לשכה

14:30

פגישה עם יו"ר האופוזיציה יצחק
הרצוג בנושא הצעות חוק פרטיות
במשרד בתל אביב

יו"ר האופוזיציה יצחק הרצוג

מבקר ,צוות לשכה
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תאריך

יום
בשבוע

10.3.16

ה'

11.3.16

ו'

שבת
שלום

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:00

כנסת ועדת ביקורת ריבוי זיהומים
במוסדות האשפוז ובקהילה  -דוח
מבקר המדינה 63ג' – ישיבת מעקב

דן בנטל ,חיה פוליטי

11:00

פגישה עם עו"ד משה דיין נציב נש"מ משה דיין הנציב ,עו"ד אושרת עינב יועצת
ועו"ד אושרת עינב יועצת בכירה לנציב בכירה לנציב
בנושא פטור ממשרות בכירות מחובת
מכרז

מבקר ,יובל ,דגנית שי ,צוות לשכה

השופטת בדימוס הילה גרסטל

מבקר ,צוות לשכה

12:00

פגישה עם נציבת הביקורת על מערך
התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
השופטת בדימוס הילה גרסטל בעניין
הממשק עם הביקורת

13:00

דיון פנימי בנושא חסיון דוח חטיבת
הביטחון

מבקר ,בינהורן ,חנה רוזנבוים

15:00

דיון פנימי בנושא קווים מנחים לרו"ח -
עדכון המבקר בעבודת הצוות
בראשותו של דניאל שוופי

מבקר ,עמיחי ,דניאל שוופי ,דוד
בר

16:00

דיון פנימי בנושא טביעת ילדים
בחופים ובריכות -בעקבות מכתבו של
נפתלי בנט שר החינוך

מבקר ,מנכ"ל ליאורה שמעוני,
יובל חיו ,צוות לשכה ,שלמה רז

09:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים  -יו"ר המתלונן ,הנילונים יו"ר הוועדה ארנון
ההועדה המקומית לתכנון ובנייה ארנון גלעדי ,מזכיר הוועדה ניסים ברדוגו,
גלעדי ועובד הוועדה בעקבות הוצאת יועמ"ש הוועדה עו"ד רועי בראונר ,ועו"ד
שגיא סיון
צו זמני לעובד הוועדה המקומית
לתכנון ובניה שומרון

מבקר ,הלל ,אורלי לוינזון ,שלומית
לוירר ,טלי כהן

11:00

דיון פנימי בנושא טיוטת פנייה בנושא -
החברה לאיתור והשבת רכוש של
נספי השואה בע"מ

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,אהוד
לנגרמן ,אוהד דבי ,עינת אדלר חן,
עמיחי
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תאריך

יום
בשבוע

13.3.16

א'

14.3.16

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,נתי בלזם,
חנן פוגל ,מאיר בן דויד ,רובי כץ,
אהוד לנגרמן ,נעמי תומר

10:00

דיון פנימי לקראת הדוח הכלכלי
בנושא
 .1המטלה בענין "החלטות מיסוי
מקדמיות" (מטלה מס' .)20151916
 .2המטלה בענין "חברת החשמל
לישראל בע"מ – מיזם תקשורת"
(מטלה מס' .)20142006

11:00

פגישה עם מנכ"ל משרד האוצר שי
באב"ד בנושא דוחות תלויים ועומדים
במשרד האוצר

12:30

דיון פנימי בנושא תאטרון הפרגוד

מבקר ,עמיחי ,מירה רזין

14:00

פגישה עם סגן יו"ר קק"ל שלמה דרעי סגן יו"ר קק"ל שלמה דרעי
במסגרת פגישות עם חברי הנהלה
פעילה בקק"ל

מבקר ,יובל חיו ,עמיחי ,אהרון
הלינגר ,מאיה מינס ,משה פרידמן,
אליעד טמיר ,תהילה וינוגרד

מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,אהוד
לנגרמן ,צוות לשכה

סיור באילת ליומיים עם צוות הביקורת
מחטיבת שלטון מקומי ,חטיבה
כלכלית ,חטיבת חברה ורווחה

מבקר ,מנכ"ל ,צבי ורטיקובסקי,
מרסלו בז ,מירי רזין ,שי מזרחי,
ליאורה שמעוני ,דן בנטל ,צוות
לשכה

09:00

כנסת ועדת ביקורת טיפול המשטרה
ומשרדי הממשלה בתופעת גניבת כלי
רכב  -דוח מבקר המדינה 65א

יובל חיו ,לאה עוזיאל ,עידית
דניאל ,דניאל ג'יקובס

11:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
סוגיות בתחום בריאות הנפש – דוח
מבקר המדינה 60ב  -ישיבת מעקב

ליאורה שמעוני ,דן בנטל

12:30

דיון בכנסת ועדת המשנה לנושא
ביטחון ,יחסי חוץ וקשרי מסחר
בינלאומיים של הוועדה לענייני
ביקורת המדינה בנושא :חיסויים על
דוח מבקר המדינה 66ב

ביינהורן ,חנה רוזנבוים
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תאריך

יום
בשבוע

15.3.16

ג'

16.3.16

ד'

17.3.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

סיור באילת עם צוות הביקורת
מחטיבת שלטון מקומי ,חטיבה
כלכלית ,חטיבת חברה ורווחה

מבקר ,מנכ"ל ,צבי ורטיקובסקי,
מרסלו בז ,מירי רזין ,שי מזרחי,
ליאורה שמעוני ,דן בנטל ,צוות
לשכה

09:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא אי
מיצוי זכויות חברתיות  -דוח מבקר
המדינה 65ג  -ישיבת מעקב

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,עוז
ברקו

10:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
הפיקוח על ניסויים בבעלי חיים  -דוח
מבקר המדינה 61ב

יובל חיו ,אהרון הלינגר

במשרד בתל אביב
09:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בקשה
לחוות דעת בנושא סמכויות מבקר
המדינה ביחס להצהרות הון של
נבחרי ציבור ובכירים בשירות הציבורי

צבי ורטיקובסקי ,צחי ,חנן פוגל,

10:00

דיון בכנסת בועדת ביקורת בנושא
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא :בחירה וניהול מערכת הDMS-
בחברת החשמל

צבי ורטיקובסקי ,מאיר בן דויד

14:00

הדרכת אבטחת מידע פלאפונים
ומכשירים ניידים להנהלת המשרד עי"
שרות ביטחון כללי יחידת

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש מנת"ץ,
מחט"ים חזי שעיה ,שלמה רז,
מתן ,צוות לשכה

09:00

פגישת עבודה עם צוות הלשכה -
סגירת לוז שבועי

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה מתן,
רחל
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תאריך

יום
בשבוע

18.3.16

ו'

שעת
הפגישה
10:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
 .1בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא מעברי חצייה בקרבת בסיסי
צה"ל
 .2הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 דוח מבקר המדינה מקובץ דוחותלשנת

משתתפים פנימיים
צבי ורטיקובסקי ,מרסלו בז ,בני
אליהו ,איה גייבל ,סימה זיידמן

שבת
שלום
20.3.16

א'

21.3.16

ב'

09:30

דיון פנימי בנושא הפרטת תע"ש

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צבי
ורטיקובסקי ,אוהד דבי ,אהוד
לנגרמן ,רות זקן ,ניר עוזרי ,נתי
בלזם

10:00

דיון תכנון אישור תכניות העבודה
לדוח 67ג חטיבת מוסדות שלטון

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
 ,איילת גרוסמן ,דניאל שוופי, ,
ישראל אקשטיין ,יצחק לב ,רובי,
צביקה צוות לשכה ,שחר גולדמן,
צוות לשכה ,מנהלי אגפים
בחטיבה

14:00

דיון פנימי בנושא מיסוי פרסים -תיקון
התקנון

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מתן
גוטמן

15:00

דיון בנושא דוח ההתקדמות של
החטיבה הכלכלית לדוח 67א'

מבקר ,מנכ"ל ,צבי ורטיקובסקי,
רובי ,צביקה ,צוות לשכה ,נתי
בלזם ,נעמי תומר

16:00

שימוע למנכ"ל קק"ל מאיר שפיגלר
בנושא דוח הביקורת

מנכ"ל קק"ל מאיר שפיגלר

מבקר ,יובל חיו ,עמיחי ,אהרון
הלינגר ,מאיה מינס ,משה פרידמן,
אליעד טמיר ,תהילה וינוגרד
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תאריך

יום
בשבוע

22.3.16

ג'

23.3.16

ד'

24.3.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:00

פגישת הכרות עם עו"ד דן אלדד
מהפרקליטות  -ממשקים עם יחידתו

עו"ד דן אלדד

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

12:30

פגישה עם סגן יו"ר קק"ל ניסן צ'אליק סגן יו"ר קק"ל ניסן צ'אליק
במסגרת פגישות עם חברי הנהלה
פעילה בקק"ל

מבקר ,יובל חיו ,עמיחי ,אהרון
הלינגר ,מאיה מינס ,משה פרידמן,
אליעד טמיר ,תהילה וינוגרד

14:00

פגישה עם עובדת המשרד בנושא
תפקידה כממונה על מעמד האישה
במשרד

מבקר ,מנכ"ל

עו"ד איתן פלג ,חושף השחיתות

מבקר ,עמיחי

14:00

פגישה עם עו"ד איתן פלג בנושא
תלונתו של חושף השחיתוח

11:00

הרב מנחם ברכות לחג

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

15:00

דיון פנימי נת"צ בנושא פניית גב' נ' פ'
ח' בנושא :תלונה על מזכירות בית
המשפט העליון

מבקר ,הלל ,רחל אבני ,אלכס
מישקטבליט

במשרד בתל אביב
תענית אסתר
10:00

דיון בנושא סקר סיכונים לקביעת יעדי רו"ח שמואל רוזנבלום מבקר פנים
הביקורת הפנימית

מבקר ,מנכ"ל ,מתן

13:30

פגישה עם דודי גולדברג בנושא איחוד דודי גולדברג,
הלשכות ורקת לפגישת כל הצדדים

מבקר ,צות לשכה

14:00

פגישה בנושא איחוד המבקרים
הפנימיים

חג פורים

דודי גולדברג ,דורון כהן נשיא  IIAישראל,
דני שפירא ,יעקב נוס נשיא לשכת
המבקרים הפנימיים ,אריק משיח יו"ר איגוד
מבקרים רשויות מקומיות ,יעקב לוזון,
איריס פרידמן ,מירב שגיא יהודין

מבקר ,צוות לשכה ,נציג החטיבה
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תאריך

יום
בשבוע

25.3.16

ו'

שעת
הפגישה
09:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

פגישת עבודה עם צוות הלשכה -
סגירת לוז שבועי

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

שושן פורים

שבת
שלום
27.3.16

א'

28.3.16

ב'

10:00

דיון המשך בנושא נסיעות שרים
בכובעם כחברי כנסת

מבקר ,יורם רבין ,יובל חיו ,ציפי
שלזינגר ,צוות לשכה

10:00

דיון בועדת כספים בכנסת בנושא
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)
(תיקון מס' ( )58שינוי שיטת עדכון
הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון),
התשע"ו( 2016-מ)1004/

חזי שעיה

11:00

פגישת הכרות עם מנכ"ל הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים מרדכי
בהירי דואני בנושא הצגת פתרונות

המנכ"ל וצוותו (ייקבע בהמשך)

מבקר ,צוות לשכה

09:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
 .1הצעה לסדר ,דיון מהיר ,בנושא:
"הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב"
של חה"כ מאיר כהן
 .2בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא :הפרת זכויות הקהילה
הבדואית

מירי רזין ,ציפי שלזינגר ,ישראל
אקשטיין ,רונית יעקובסון,

10:30

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
היערכות הרשויות המקומיות לטיפול
בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול
בהם במהלך מבצע צוק איתן
ובעקבותיו  -דוח מבקר המדינה,

מירי רזין

10:00

דיון פנימי בנושא דואר ישראל

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,הלל
שמגר ,חנן פוגל
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תאריך

יום
בשבוע

29.3.16

ג'

30.3.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:30

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
הטיפול בתהליכי חקיקת משנה  -דוח
מבקר המדינה 65ג  -ישיבת מעקב

יובל חיו ,יוסף פרוכטר ,אהובה נבו

14:00

הגשת דוח 66ב חטיבת הביטחון ליו"ר בלשכת יו"ר הכנסת
הכנסת

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,צוות
לשכה

15:00

דיון הכנה לועדת ביקורת בנושא
 .1בקשה לקבלת דוח מבקר המדינה
לפי סעיף (6א) לחוק מבקר המדינה
בנושא יחסי המדינה וגופים מבוקרים
אחרים עם קרן קיימת לישראל
 .2החלטה להציע לכנסת להעמיד את
קק"ל לביקורת מבקר המדינה (לפי
סע'  )6(9לחוק מבקר המדינה).

מבקר ,יובל חיו

10:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
 .1בקשה לקבלת דוח מבקר המדינה
לפי סעיף (6א) לחוק מבקר המדינה
בנושא יחסי המדינה וגופים מבוקרים
אחרים עם קרן קיימת לישראל
 .2החלטה להציע לכנסת להעמיד את
קק"ל לביקורת מבקר המדינה (לפי
סע'  )6(9לחוק מבקר המדינה).

יובל חיו ,אהרון הלינגר ,מאיה
מינס ,משה פרידמן ,אלעד תמיר,
תהילה וינוגרד

11:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
מערך הגיור הממלכתי בישראל – דוח
מבקר המדינה 63ג

ליאורה שמעוני ,יובל חיו ,ציפי
שלזינגר ,אהובה נבו ,משה פרידמן

17:00

הרצאת המבקר בכנס הכלכלי במרכז
האקדמי לב גבעת מרדכי ירושלים
ביקורת המדינה ברוח העידן

מבקר

במשרד בתל אביב
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תאריך

יום
בשבוע

31.3.16

ה'

שעת
הפגישה
09:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא
העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות
מקומיות – דוח מבקר המדינה על
הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2015

09:00

פגישת עבודה עם צוות הלשכה -
סגירת לוז שבועי

14:00

דיון נת"צ בנושא תלונה על חברת
דואר ישראל בע"מ (במעמד הצדדים)

משתתפים פנימיים
מירי רזין ,תמי מנס ,רותם קפון,
שלמה ברסקי ,יפעת סולניק,
רפאל זווילי ,שי מזרחי ,דיאנה זקס,
מירב שמואלי
מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,מתן,
רחל

המתלונן ,ב"כ עו"ד שלמה בכור הנילונים
ב"כ עו"ד לימור לוי ,עו"ד שחר קפושה,
עו"ד איתן גרינברג ,דני גולדשטיין-מנכ"ל
דואר ישראל ,איציק כהן סמנכ"ל דואר
ישראל ,חגי עינת  -סמנכל"ית דואר ישראל

מבקר ,הלל ,שלומית לוירר

אפריל
2016
1.4.16

ו'

שבת
שלום
3.4.16

א'

4.4.16

ב'

5.4.16

ג'

6.4.16

ד'

17:00

10:00

14:30

תערוכה במרכז מורשת בגין לכבוד
יצחק שמיר רח' ש.א נכון  ,6ירושלים
טקס פתיחת הכנס המרכזי של לשכת
עורכי הדין באילת  -דברי פתיחה
נעילת הועידה הלאומית השמינית
לאנרגיה  2016של המכון הישראלי
לאנרגיה וסביבה מלון הילטון תל
אביב
במשרד בתל אביב

מבקר

מבקר

מבקר
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תאריך

יום
בשבוע

7.4.16

ה'

8.4.16

ו'

שעת
הפגישה
10:00

דיון תכנון אישור תכניות העבודה -
מטלות אגף תפק"מ

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,איילת
גרוסמן ,דניאל שוופי ,רובי,
צביקה ,ענת עמירן ,איציק לב,
רחל דולן ,מירי וייס

10:30

דיון תכנון אישור תכניות העבודה
לדוח 67ג חטיבת חברה ורווחה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה
שמעוני , ,איילת גרוסמן ,דניאל
שוופי , ,ישראל אקשטיין ,יצחק
לב ,רובי ,צביקה צוות לשכה,
שחר גולדמן ,צוות לשכה ,מנהלי
אגפים בחטיבה

19:00

רסיטל הגמר של התלמיד אברהם
טריפה בכיתת הכינור של מיכאל
גייזלר בקונסרבטוריון הסדנה ירושלים
 2רח' עמק רפאים ,ירושלים

מבקר ,רחל טבאי

10:00

שבת
שלום
10.4.16

א'

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

פגישת עבודה  -עדכון לוז שבועי

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

פגישה אישית ם משפחתו של מר אלי משפחת אביזידריס
אביזידריס ז"ל נהג המבקר

מבקר

ח"כ מיקי לוי

מבקר ,יובל חיו ,ישראל אקשטין,
ציפי שלזינגר ,צוות לשכה

11:00

פגישה עם ח"כ מיקי לוי בנושא דו"ח
העמותות בנות השירות הלאומי

12:00

דיון פנימי בנושא ביצוע ביקורת ברשם
העמותות

מבקר ,יובל חיו ,יוסי פרוכטר,
אהובה נבו

14:00

פגישה עם יאיר ביטון וחנן שליין
בנושא השלטים על הבניין מול
המשרד

מבקר ,צוות לשכה

- 31 -

תאריך

יום
בשבוע

11.4.16

ב'

12.4.16

ג'

13.4.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

10:00

ישיבת הנהלה תקופתית

מבקר ,מנכ"ל ,מנת"ץ ,יועמ"ש,
מחטי"ם

14:00

דיון פנימי בנושא פעילות חוץ
מפלגתית בתקופת הביקורת (שייך
לאגף מימון מפלגות).

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,חנה
רותם ,יצחק בקר ,צוות לשכה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,חנן פוגל,
שלמה רצון ,אביעד טביב ,יורם
רבין

09:00

דיון פנימי בנושא מיסוי קרנות הון

10:00

הרצאת מר אורי אורחוף בנושא
ביקורת על פרויקטים במדינת ישראל

14:30

דיון פנימי בנושא מעורבות החברות
הממשלתיות במינוים בת"ש

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי

15:30

דיון פנימי בנושא טיוטת הדוח בנושא
"אי-סדרים וניגודי עניינים בתחום
השיבוב"

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה
שמעוני ,עוז ברקו ,צוות לשכה ,בני
גולדמן ,עילם בנו

באודיטוריום קומה  -1ירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,מחט"ים ,צוות
לשכה מנהלי אגפים

10:00

הרב מנחם תפילה וברכות לכבוד חג
הפסח

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,שלמה
רז

11:00

דיון בכנסת ועדת המשנה לבטחון
קשרי חוץ ומסחר בינלאומיים של
הוועדה לענייני ביקורת המדינה דיון
מתוך דוח מבקר המדינה 66ג'

יובל חיו ,ביינהורן

14:00

טכס חלוקת מדליות לעובדים שמלאו
להם  25שנים בשירות המדינה לשכת
ירושלים קומה -1

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,עובדי
המשרד

במשרד בחיפה
11:00

הרמת כוסית עם עובדי המשרד
בחיפה לרגל חג הפסח בלשכת
המבקר בחיפה

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,עובדי
המשרד חיפה
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תאריך

יום
בשבוע

14.4.16

ה'

15.4.16

ו'

שעת
הפגישה
12:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

פגישה עם עו"ד אלי קולס יועמ"ש
מבקרי רשויות מקומיות בלשכת
המבקר בחיפה והצגת תכניתם לשנה
הקרובה

עו"ד אלי קולס

מבקר ,צוות לשכה ,מירי רזין

במשרד בתל אביב
14:30

הרמת כוסית עם עובדי המשרד בת"א
לרגל חג הפסח בלשכת תל אביב

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,עובדי
המשרד ת"א

15:30

דיון פנימי בנושא מכתבו של ד"ר
אבנר אחיטוב בעניין אספקת מים
למחוז חיפה

מבקר ,צבי ,מירי רזין ,צוות לשכה

09:00

פגישת עדכון לוז עם צוות הלשכה

מבקר ,מנכ"ל ,צבי ורטיקובסקי,
מרסלו בז ,צוות לשכה

11:00

פגישה עם יאיר שמיר יו"ר נת"ע -
סיכום פעילות בפרוייקטים של נת"ע

מבקר ,צוות לשכה

12:00

הרמת כוסית עם עובדי המשרד
בירושלים לרגל חג הפסח בלשכת
ירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,עובדי
המשרד ירושלים

13:00

דיון פנימי בנושא חסיון דוח הסייבר

מבקר ,יובל חיו ,ישראל אקשטיין,
גדי דוד ,ציפי שלזינגר

 15:00-13:30פ.ע של דודי עם המבקר

מבקר ,דודי

שבת
שלום
17.4.16

א'
10:00

דיון בכנסת ישיבת ועדת המשנה של
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בהמשך לישיבה בנושא חיסויים על
דוח מבקר המדינה 66ג שהתקיימה
ביום שלישי  12באפריל

יובל חיו ,ביינהורן ,ישראל
אקשטיין ,יוסף פרוכטר ,גדליהו
אליהו ,נחום בלבן ,משה שןחט,
אילן סגל ,תמיר גזיאל
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תאריך

יום
בשבוע

18.4.16

ב'

19.4.16

ג'

20.4.16

ד'

21.4.16

ה'

22.4.16

ו'

שעת
הפגישה
11:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

דיון פנימי בנושא הצעת חוק ביקורת
על הפרקליטות

14:00

דיון פנימי בנושא בזבוז כספי ציבור
בהוצאת המדען הראשי מירושלים

15:00

שימוע לשר הרווחה חיים כץ בנושא
דוח הביקורת בביטוח לאומי

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות
לשכה
מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,יורם רבין,
מתן גוטמן ,שגיא עינב ,אוהד דבי

שר הרווחה חיים כץ

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה
שמעוני ,בני גולדמן ,צוות לשכה

10:00

פגישה עם מתלונן בנושא תלונתו על
רשות החברות הממשלתיות

מבקר ,הלל שמגר ,אורלי לוינזון,
רונית זנדברג

14:00

דיון פנימי בנושא מתודולוגית רישום
תלונות בנציבות

מבקר ,מנכ"ל ,הלל ,צוות לשכה,
אורלי לוינזון

במשרד בתל אביב
09:30

דיון המשך נת"צ בנושא תלונת ג.כ.
על חברת דואר ישראל בע"מ במעמד
הצדדים במשרד בתל אביב

המתלונן ג.כ ב"כ עו"ד שלמה בכור
הנילונים ב"כ עו"ד לימור לוי ,עו"ד שחר
קפושה ,עו"ד איתן גרינברג ,דני גולדשטיין
 מנכ"ל דואר ישראל ,איציק כהן סמנכ"לדואר ישראל ,חגי עינת  -סמנכל"ית דואר
ישראל

מבקר ,הלל ,שלומית לוירר ,מירי
לוי ,טלי כהן ,אורלי לוינזון

09:00

פגישת עדכון לוז עם צוות הלשכה

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

13:00

הלוויתו של אריה אבנרי ז"ל

מבקר

ערב פסח

שבת
שלום
24.4.16

א'

חול המועד פסח

25.4.16

ב'

חול המועד פסח

26.4.16

ג'

חול המועד פסח

 - 34שעת
הפגישה

תאריך

יום
בשבוע

27.4.16

ד'

חול המועד פסח

28.4.16

ה'

חול המועד פסח

29.4.16

ו'

שביעי של פסח

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שבת
שלום
מאי
2016
1.5.16

א'

2.5.16

ב'

3.5.16

ג'

14:30

פגישה עם דורון כהן יו"ר דריקטוריון
חברת  IBCבנושא הצגת התוכנית
לגיוס וקידום החברה

מר דורון כהן ,עו"ד עודד לוי

מבקר ,מנכ"ל ,צבי ורטיקובסקי,
נתי בלזם ,עמליה אור ,האלה אבו-
חלא ,צחי ,סעד ,מאיר בן דוד

08:30

שימוע למשה אשר בנושא טיוטת דוח
מיסוי קרנות הון והביקורת באגף

משה אשר מנהל רשות המיסים ,ערן יעקב מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,חנן פוגל,
צחי ,יורם רבין ,שלמה רצון,
משנה למנהל הרשות ,אורי קלינר יועמש
אביעד טביב
הרשות ,רובי בוטבול יועץ מנהל הרשות

10:00

פגישה עם מנכ"ל עמותת אדם טבע
ודין עו"ד עמית ברכה ,ראש תחום
מים ,כימיקלים ובריאות שרית כספי-
אורון ,עו"ד טל גנות בנושא התקנות
לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו

מבקר ,צוות לשכה ,יובל חיו,
מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין עו"ד עמית
ברכה ,ראש תחום מים ,כימיקלים ובריאות ישראל אקשטיין ,נחום בלבן,
רונית יעקובסון
שרית כספי-אורון ,עו"ד טל גנות

12:00

פגישה עם קולט אביטל יו"ר מרכז
האירגונים של ניצולי השואה בישראל
בנושא חוק ההטבות לניצולי השואה
התשס"ז

קולט אביטל ,מנכ"ל ארי רוזנטל ,עו"ד אורי מבקר ,ליאורה שמעוני ,בני
גולדמן ,צוות לשכה
ויזנברג יועמ"ש

15:00

דיון פנימי בנושא עמותות השירות
הלאומי בהמשך לפגישה עם ח"כ
מיקי לוי

מבקר ,יובל ,ישראל אקשטיין,
ציפי שלזינגר ,צוות לשכה
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תאריך

יום
בשבוע

4.5.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:00

פגישה עם מיכל עבאדי ,רז זונטק וגל
הרשקוביץ בנושא הביקורת בהדסה
וחשב מלווה

מיכל עבאדי ,רז זונטק ,גל הרשקוביץ

מבקר ,ליאורה ,צבי ורטיקובסקי,
דן בנטל ,אהוד לנגרמן

10:30

פגישה עם נציגי "תנו לחיות לחיות"
בנושא תכנית פעולה בעניין החיות
ובירור תלונות בתחום

יעל ארקין מנכל"ית תנו לחיות לחיות ועו"ד מבקר ,ליאורה ,צוות לשכה,
שלמה רז
נטע יגר המחלקה המשפטית

13:30

דיון מקדים לועדת ביקורת בכנסת:
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא אכיפת האיסור על גביית מחיר
מופרז על-ידי בעל מונופולין באמצעות
רשות ההגבלים העסקיים

מבקר ,צבי ורטיקטבסקי ,יעקב
שטראוס ,אוהד צבי ,ניר עוזרי ,דנה
גרוס

14:00

דיון פנימי בנושא דו"ח ייעוץ משפטי
ברשויות המקומיות

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,מירב
שמואלי ,נעמה קמינסקי ,מתן,
שגיא ,תהילה וינוגרד

15:00

דיון פנימי (המשך) בנושא בי"ח הדסה

מבקר ,יורם רבין ליאורה ,צבי,
תהילה וינוגרד

בירושלים
09:00

דיון מקדים בנושא הסייבר

מבקר ,יובל חיו ,ישראל אקשטיין,
גידי דוד ,ציפי שלזינגר ,צחי סעד

10:00

דיון בכנסת בנושא מנגנון גביית חובות
בהוצאה לפועל  -דוח ביקורת מיוחד

מבקר ,יובל חיו ,לאה עוזיאל,
דניאל ג'ייקובס

11:30

חיסויים לדוח 66ג' :היבטים בהערכות
המדינה להגנת המרחב הקיברנטי
וטיפול המשטרה בתופעת השתיה
המופרזת

מבקר ,יובל חיו ,לאה עוזיאל ,גידי
דוד

13:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בקשה
לחוות דעת מבקר המדינה בנושא:
אכיפת האיסור על גביית מחיר מופרז
על-ידי בעל מונופולין ,באמצעות רשות
ההגבלים העסקיים

מבקר ,צבי ורטיקובסקי אוהד דבי,
ניר עוזרי ,דנה גרוס.
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תאריך

יום
בשבוע

5.5.16

ה'

6.5.16

ו'

שעת
הפגישה
20:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום
הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ו
יתקיים ביד ושם הר הזיכרון ירושלים

10:00

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
במשרד מבקר המדינה

13:00

פגישה בכנסת עם יו"ר הועדה
לביקורת המדינה ,ח"כ קארין אלהרר
בנושאים הקשורים לועדה לביקורת
המדינה

17:00

ערב עיון ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
לרגל פרסום ספרו של איתמר לוין:
"קאפו באלנבי  -העמדת יהודים לדין
בישראל באשמת סיוע לנאצים" .בית
לשכת עורכי הדין ,שופן  1ירושלים

משתתפים פנימיים
מבקר (הזמנה זוגית)

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,עובדי
המשרד
קארין אלהרר ,שירה (עוזרת) ,חנה פררידין מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,מתן
(מנהלת הועדה)

מבקר

שבת
שלום
8.5.16

א'
09:00

דיון המשך בנושא טיוטת דו"ח קרנות
הון

אין

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,חנן פוגל,
שלמה רצון ,אביעד טביב ,יורם
רבין ,צחי סעד

11:00

דיון פנימי בנושא מינוי רו"ח בחברות
ממשלתיות

אין

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,אוהד
דבי ,רות זקן ,ניר עוזרי ,יורם רבין,
עמיחי שי

10:00

דיון בנושא העברת משרדי ממשלה
מירושלים (חוק ירושלים) עם עו"ד
אמנון לורך

עו"ד אמנון לורך ,עו"ד גיתית רמות אדלר

מבקר ,יובל חיו ,ציפי שלזינגר ,יוסי
פאוכטר ,הילה אור

12:00

דיון הכנה לשימוע למבקר עיריית
אשקלון רו"ח אריאל גמליאל

אין

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,נדאל
בלעום
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תאריך

יום
בשבוע

9.5.16

ב'

10.5.16

ג'

11.5.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

14:00

שימוע לרו"ח אריאל גמליאל מבקר
עיריית אשקלון בנושא דוח מינויים
פוליטיים

רו"ח אריאל גמליאל

מבקר ,מירי רזין ,נדאל בלעום,
יחיאל איבינדר ,אורה וייס

15:00

דיון פנימי בנושא טיוטת דוח הביקורת
 מכוני המחקר שבאחריות משרדהתשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים

אין

צבי ורטיקובסקי ,נתי בלזם ,אבי
גבעתי ,מאיר בן דויד ,צוות לשכה

08:30

דיון פנימי בנושא בקשה לצו הגנה
זמני של עובדת קק"ל

10:30

הרצאה של ח"כ גפני יו"ר ועדת
הכספים ביום העיון של החטיבה
הכלכלית בת"א (הממשק עם הוועדה)

12:00

דבר מבקר המדינה לעובדי החטיבה
הכלכלית

14:00

תערוכה של האוצרת אירית לוין
"אקספרסיה-אימפרסיה" בית
העיתונאים ע"ש סוקולוב רח' קפלן 4
תל אביב בנוכחות חושפת השחיתות
גב' מעיין אגם

15:00

תערוכה של האוצרת אירית לוין
"אקספרסיה-אימפרסיה" בית
העיתונאים ע"ש סוקולוב רח' קפלן 4
תל אביב בנוכחות חושפת השחיתות
גב' מעיין אגם

 13:00-10:00יום סיור של מבקר המדינה בבית
הספר החקלאי מקווה ישראל
בירושלים

מבקר ,יובל חיו ,אורלי לוינזון
שלומית לוירר ,תהילה וינוגרד ,טלי
כהן
ח"כ משה גפני

מבקר ,מנכ"ל

מבקר
נורית רוזן ,מעיין אגם

מבקר ,עמיחי שי

מבקר ,מנכ"ל

הנהלת מקווה ישראל :מר אילן כהן (יו"ר
הדירקטוריון) ,מר צפריר רונן (מנכ"ל)

מבקר ,מנכ"ל ,ליאורה שמעוני,
יורי ריקליס ,כרמל קרני ,צוות
לשכה ,שלמה רז
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תאריך

יום
בשבוע

12.5.16

ה'

13.5.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

יום הזיכרון לחללי צה"ל
מבקר ,מנכ"ל עובדי המשרד

חדר הנצחה במשרד בירושלים  -יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולחללי פעולות איבה בשעה 10:50
יום העצמאות

שבת
שלום
15.5.16

א'

16.5.16

ב'

09:00

דיון בנושא חדשנות בתחום הביקורת

10:30

פגישה עם משפחתו של עמוס סלייפר אילנה סלייפר ,דפנה סלייפר ,רוני סלייפר ,מבקר ,יובל חיו ,רובי כץ ,איילת
דני סלייפר ,דוד ורוחל'ה סלייפר
בננסון ,אהרון הלינגר ,דגנית שי,
ז"ל ,בעבר המשנה למנכ"ל וראש
לאה עוזיאל ,ישראל אקשטיין,
החטיבה לביקורת משרדי ממשלה
ומוסדות השלטון
יוסף פרוכטר ,נחום בלבן ,אביבה
פרנקל-לילנטל

11:00

פגישה עם עו"ד תמי רווה יו"ר
דירקטוריון בנושא תחקיר ערוץ 2

13:30

דיון בנושא טיוטת מכתבים לשרים -
דוח ביקורת מיוחד בנושא מנגנון גביית
חובות בהוצאה לפועל -דיווח פעולות
לתיקון הליקויים

14:00

דיון פנימי בנושא תלונה 1015351
מערכת ממוחשבת וכשלים בניהול
אגף הטאבו במשרד המשפטים

כרמי סער מנכ"ל בית התאומים

עו"ד תמי רווה

מבקר ,צוות לשכה

מבקר ,מנכ"ל ,שלמה רז
מבקר ,יובל חיו ,שחר גולדמן ,דוד
נהיר

אין

מבקר ,יובל חיו ,ציפי שלזינגר,
עמיחי שי ,שלמה רז יוסף פרוכטר

11:00

דיון עם פרופסור גולן בנוגע למצב
מערכת הבריאות הציבורית

פרופסור דב תיאו גולן

מבקר ,ליאורה שמעוני ,דן בנטל

13:30

דיון פנימי בנושא דוח בר אילן לאור
פניית המנכ"ל לשעבר חיים גליק

אין

מבקר ,מנכ"ל ,ליאורה שמעוני,
רובי כץ
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תאריך

יום
בשבוע

17.5.16

ג'

18.5.16

ד'

19.5.16

ה'

שעת
הפגישה
14:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

ועדת היתרים בנושא בקשתו של בן
זוגה של השרה גילה גמליאל

המבקש ,השופט עוני חבש ,עו"ד רנאטו
יארק ,עו"ד אביגדור רביד

מבקר ,יורם רבין ,דוד נהיר

11:00

פגישת הכרות עם העיתונאי עמית
סגל

עמית סגל

מבקר ,שלמה רז

12:30

דיון פנימי בנושא עמדת משרד מבקר
המדינה לגבי הצעת חוק נציבות
תלונות הציבור על מערך התביעה
ומייצגי המדינה בערכאות

אין

מבקר ,יורם רבין ,מנשה אילני,
צחי סעד

14:30

פגישה עם מגיש הטלוויזיה והעיתונאי
יגאל רביד לאור צו ההגנה שקיבל
ותוצאותיו

מבקר ,צוות לשכה ,שלמה רז

במשרד בירושלים
 13:30-10:00מפגש שופטים בדימוס במוזיאון
ישראל ירושלים מ 10:00עד 13:30
15:15

מבקר

אורי יוגב -מנכ"ל רשות החברות ,יובב
דיון נת"צ עם אורי יוגב מנכ"ל רשות
החברות בנושא צו הגנה זמני למתלונן גביש סמנכ"ל
(אוגדן מס' )1001394

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,רונית
זנדברג ,עמיחי שי ,יורם רבין ,צחי
סעד ,אורלי לוינזון סלע

08:30

דיון בנושא נציגי ארגון הפרקליטים
עם עו"ד רם כספי ובנושא הביקורת
על הפרקליטות

עו"ד רם כספי ,עו"ד צבי אגמון+עו"ד עדי
ברטל+עו"ד לימור פלד

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
צוות לשכה ,שלמה רז ,מתן ,שגיא

10:00

דיון מקדים לשימוע בנושא מינויים
פוליטיים בעיריית נשר

אין

מבקר ,מירי רזין ,נדאל בלעום,
יחיאל איבינדר ,רותם קפון ,דב
לוז ,רותם קפון ,טוביה בירן ,יורם
רבין ,עמיחי שי ,צחי סעד

10:30

שימוע לאבי בינמו ראש עיריית נשר
בנושא דוח מינויים פוליטיים בעיריית
נשר

מר אבי בינמו ראש העיר ,ניב רוסו (יועץ
ראש העיר)

מבקר ,מירי רזין ,נדאל בלעום,
יחיאל איבינדר ,רותם קפון ,דב
לוז ,רותם קפון ,טוביה בירן ,יורם
רבין ,עמיחי שי ,צחי סעד
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תאריך

יום
בשבוע

20.5.16

ו'

שעת
הפגישה
14:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

דיון מקדים לפני הדיון עם עו"ד אורנה אין
לין ויעל רון בנוגע לסכסוך העבודה

14:30

דיון עם עו"ד אורנה לין ועו"ד יעל רון
בעניין עבודת נציבות תלונות הציבור

16:00

דיון פנימי בנושא העברת טיוטת דוח
הביקורת על קק"ל לידי חברה חיצונית
שתסייע לקק"ל בכתיבת נהלים

עו"ד אורנה לין ,עו"ד ברק כלב ,עו"ד יעל
רון

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,סמנכ"ל ,הלל,
אורלי לוינזון ,מתן
מבקר ,יורם רבין ,מנשה אילני
מנכ"ל ,סמנכ"ל ,הלל ,אורלי
לוינזון ,מתן
מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,אהרון
הלינגר ,תהילה וינוגרד

שבת
שלום
22.5.16

א'

23.5.16

ב'

12:00

דיון המשך פנימי בנושא חסיון דוח
הסייבר החלטה על המשך הטיפול
בנושא

מבקר ,ציפי שלזינגר ,יובל חיו ,גידי
דוד ,צחי סעד

14:30

פגישה עם עו"ד ריקי דניאל ואריה אבן עו"ד ריקי דניאל ,אריה אבן צור
צור בנושא מינויים של הכנ"ר בחדלות
פרעון  -בקשה לבדיקת הנושא

מבקר ,צוות לשכה

09:00

שימוע לראש המוסד יוסי כהן בנושא
טיוטת דו"ח הביקורת

09:00

דיון בכנסת בועדת הביקורת בנושא
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא :תפקוד המכון לרפואה
משפטית

10:00

דיון נת"צ במעמד הצדדים בתלונת
י.ב .על המועצה הדתית נתיבות

יוסי כהן ראש המוסד

מבקר ,ביינהורן ,חובב שפירא,
שירה פכטר ,שגיא עינב
ליאורה שמעוני ,דן בנטל

הנילון מר יצחק אלפסי ,ממונה המועצה
הדתית נתיבות ועו"ד שלו מלכיאור אמיר,
המתלונן י.ב.

מבקר ,הלל שמגר ,אורלי לוינזון-
סלע ,מירי אלה ,שלומית לוירר
ואוריאל הס

- 41 -

תאריך

יום
בשבוע

24.5.16

ג'

25.5.16

ד'

26.5.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

11:00

דיון בכנסת ועדת ביקורת בנושא זרים
שאינם ברי הרחקה מישראל -דוח
מבקר המדינה 64ג'

14:00

שימוע לשרת התרבות מירי רגב
בנושא דוח מינוי והעסקה של עובדים
במשרד התרבות והספורט

11:00

דיון פנימי בנושא פניית עו"ד דוד פורר
בעניין קופת חולים מאוחדת  -משה
חברוני

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
יובל חיו ,דגנית שי

השרה מירי רגב ,חן קדם עוזרת השרה

מבקר ,ליאורה שמעוני ,צוות
לשכה ,בני גולדמן

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה,
צוות לשכה ,מתן,

14:00

הגשת דוח שנתי 66ג' ליו"ר הכנסת.

לשכת יו"ר הכנסת

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
ליאורה שמעוני ,צוות לשכה
שלמה רז מתן

15:00

הרצאת המבקר בכנס אלי הורביץ
לכלכלה וחברה במושב חדשנות
בשירות הציבורי :חלום או מציאות?

מלון דן בירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,מתן ,שגיא עינב

במשרד בחיפה החל משעה 11:00
09:00

דיון בכנסת בוועדת ביקורת בנושא
מינוי עובדים בכירים בשירות המדינה
– דוח מבקר המדינה 66ג

יובל חיו ,דגנית שי ,חיים שרון,
ענת ברגמן ,זהר בר אליעזר

09:00

דברי פתיחה בכנס חיפה הראשון
לכלכלה ואריכות ימים מוזיאון הכט
אוני' חיפה

מבקר ,דודי נהיר

09:00

פגישת עבודה  -סגירת לוז מבקר
שבועי

12:00

דיון מקדים בנושא מינויים פוליטיים
בעיריית אשקלון

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה,
אין

מבקר ,מירי רזין ,יורם רבין ,עמיחי
שי ,נדאל בלעום ,יחיאל איבינדר,
אורה וייס ,רותם קפון ,יפה
דנשפרד
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תאריך

יום
בשבוע

27.5.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

13:30

שימוע לנציגי עיריית אשקלון בנושא
דוח הביקורת על מינויים פוליטיים

א .אפי מור ,מ"מ רה"ע
ב .חיים סופר ,מנכל העירייה
ג .עו"ד דן שווץ ,עו"ד חיצוני,
ד .גלעד אורן ,מנכל
ה .חיה טופז ,מנכ"לית

מבקר ,מירי רזין ,יורם רבין ,עמיחי
שי ,נדאל בלעום ,יחיאל איבינדר,
אורה וייס ,רותם קפון ,יפה
דנשפרד

19:30

הזמנה ליום העצמאות של הממלכה
הירדנית ההשמאית בשגרירות ירדן
בישראל במלון דן פנורמה קאופמן 10
תל אביב

מבקר ,שגיא עינב

שבת
שלום
29.5.16

א'

30.5.16

ב'

10:00

18:00

סיור מבקר המדינה וצוותו בעוטף עזה הרמטכל וצוותו
עם הרמטכ"ל
ארוע של מרכז האירגונים של ניצולי
השואה בישראל "ניצולי השואה
מצדיעים למדינה" בתאטרון ירושלים,
אולם שרובר

08:30

ביקור משלחת תובעים כלליים
מארה"ב מפגש במלון מצודת דויד

09:00

דיון בועדת ביקורת בכנסת בנושא
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא :התנהלות רשויות המדינה
בטיפול בקהילה הטרנסג'נדרית
בישראל

בתאטרון ירושלים ,אולם שרובר

תובעים כללילם מארה"ב ונציגי משרד
החוץ הישראלי

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,חיים
לשם ,שגיא עינב ,נעם תורן ,שירה
פכטר
מבקר

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות
לשכה ,מתן ,שגיא,
ליאורה שמעוני ,צחי בובליל
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תאריך

יום
בשבוע

31.5.16

ג'

שעת
הפגישה
11:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

דיון בכנסת בועדת ביקורת בנושא
הטיפול בתהליכי חקיקת משנה
במערכת הממשלתית ,דוח המבקר
65ג  -ישיבת מעקב

09:00

דיון עם ראש מפקד פיקוד הצפון
וראש אמ"ן בנוגע לדו"ח על איום
המנהרות ודו"ח על תהליך קבלת
ההחלטות הפגישה במשרד בירושלים

11:00

פגישה עם יצחק רבי חייא מנכ"ל
חברת רב תקשורת בנושא "הכל
אודות הפייסבוק"

משתתפים פנימיים
יובל חיו ,יוסף פרוכטר ,אהובה
נבו ,לימור קפלינסקי

מפקד פיקוד צפון ,אלוף אביב כוכבי ,ראש מבקר ,יוסי ביינהורן ,חובב שפירא,
אמ"ן ,אלוף הרצי הלוי
חיים לשם ,שגיא עינב ,שירה
פחטר ,נעם תורן
מנכ"ל חברת רב תקשורת יצחק רבי חייא

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה מתן,
שגיא עינב ,יערה נבון

יוני
2016
1.6.16

במשרד בתל אביב

ד'
09:00

דיון בועדת ביקורת בכנסת בנושא
פינוי שדה דב ,פיתוח ותחזוקה של
שדות תעופה פנים ארציים ומנחתים -
דוח מבקר המדינה 66א – ישיבת
מעקב

צבי ורטיקובסקי ,מרסלו בז

10:00

דיון מקדים לשימוע בנושא דוח מינויים אין
פוליטיים בעיריית חדרה ובעיריית
גבעתיים

מבקר ,מירי רזין ,יורם רבין ,עמיחי
שי ,נדאל בלעום ,יחיאל איבינדר,
ולדימיר רשף ,דב לוז ,רותם קפון,
יפה דנשפרד ,טוביה בירן

12:30

שימוע לראש עיריית חדרה וצוותו
בנושא דוח מינויים פוליטיים בעירייה

מר צביקה גנדלמן  -ראש העיר ,מר יעקב
זיגדון  -מנכ"ל העירייה ,עו"ד שרון שרוני-
יועצת משפטית ,ד"ר מאיר גלבוע  -יועץ

מבקר ,מירי רזין ,יורם רבין ,עמיחי
שי ,נדאל בלעום ,יחיאל איבינדר,
ולדימיר רשף ,דב לוז ,רותם קפון,
יפה דנשפרד ,טוביה בירן
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תאריך

יום
בשבוע

3.6.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

14:30

שימוע לראש עיריית גבעתיים וצוותו
בנושא דוח מינויים פוליטיים בעירייה

מר רן קוניק  -ראש העיר ,יורם כהן-מנכ"ל
העירייה ,דניראלה גז  -יועצת משפטית,
אביבה שבתאי -עוזרת ראש העיר ,מיכל
רוזנבוים  -עו"ד חיצונית ,יניב בריטשטיין -
עו"ד חיצוני

מבקר ,מירי רזין ,יורם רבין ,עמיחי
שי ,נדאל בלעום ,יחיאל איבינדר,
ולדימיר רשף ,דב לוז ,רותם קפון,
יפה דנשפרד ,טוביה בירן

10:00

פרידה מעובדת המשרד לרגל יציאתה אין
לגמלאות

14:00

מסיבת פרישה קומה  -1ירושלים

משפחת העובדת

מבקר ,העובדת ,צוות לשכה
מבקר ,מנכ"ל ,עובדי החטיבה

שבת
שלום
5.6.16

א'

6.6.16

ב'

7.6.16

ג'

יום ירושלים
09:30

דיון פנימי בעניינה של עובדת המשרד אין
לשעבר

מבקר ,חזי שעיה ,רמי סלמה ,מירי
אלה ,דודי נהיר ,מתן גוטמן

רמאדן  -חג מוסלמי
09:00

דיון בועדת ביקורת בכנסת פעולות
המדינה לעידוד שילובה של
האוכלוסייה הערבית בתעסוקה – דוח
המבקר 66ג

 11:30-09:30כנס לשכת רואי חשבון בישראל 2016
מלון רויאל ביץ אילת
09:00

דיון פנימי בנושא תלונת עו"ד י.ש .על
משרד המשפטים ומשרד הקליטה

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,מיכל
מבורך ,מאיה רוז

מבקר

מבקר ,אורלי לוינסון-סלע ,מירי
אלה ,רונית זנדברג ,רחל אבני
אלכס מישקטבליט
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תאריך

יום
בשבוע

8.6.16

ד'

9.6.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:00

דיון בועדת ביקורת בכנסת בנושא
 .1בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא :זיהום אוויר במפרץ חיפה -
ישיבת מעקב
 .2הטיפול בזיהום אוויר ממקורות
נייחים  -דוח מבקר 65ג  -ישיבת מעקב

יובל חיו ,אהרון הלינגר

11:00

דיון בכנסת בועדת ביקורת בנושא
מערך הגיור הממלכתי בישראל  -דוח
המבקר 63ג  -ישיבת מעקב

ליאורה שמעוני ,יובל חיו ,ציפי
שלזינגר ,אהובה נבו ,משה פרידמן

11:30

דיון בנושא עובדת המשרד מ.ד.ה.

אין

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,יורם
רבין ,מתן

10:00

פגישה עם יו"ר הקואליציה ח"כ דוד
ביטן בנושא תיקוני חקיקה

ח"כ דוד ביטן ועוזרו

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש ,צוות
לשכה

15:00

דיון פנימי בנושא עובדת המשרד גב'
ז.ל.

אין

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מירי
רזין ,חנה רותם ,יחזקאל שעיה

במשרד בירושלים
09:00

דיון בכנסת בוועדת ביקורת בנושא
התקציב הדו-שנתי ,דוח ביקורת
מיוחד ,מבקר המדינה מיולי 2014

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,ירון
פישמן ,אהוד לנגרמן ,ינון לבזון

15:00

פגישה עם עו"ד אהוד פלג מנכ"ל
המועצה הישראלית לצרכנות בנושא
היקף הפעילות של המועצה בהתחשב
בתקציבה

מבקר ,צוות לשכה

ד"ר אסתר בן חיים ,ניסים אלון מנכ"ל
קופ"ח לאומית ,עו"ד שמעון רייפר סגן
נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי,

10:00

דיון עם ד"ר אסתר בן חיים ,נציבת
קבילות חוק ביטוח בריאות ממלכתי
בנוגע לקידום שקיפות חוק ביטוח
הבריאות הממלכתי

12:00

דיון פנימי בנושא רשות המים בישראל אין
פנייתו של מתלונן

מבקר ,ליאורה שמעוני ,דן בנטל

מבקר ,צבי ורטיקובסקי ,צוות
לשכה
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תאריך

יום
בשבוע

10.6.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שבת
שלום
12.6.16

א'

13.6.16

ב'

14.6.16

ג'

15.6.16

ד'

חג שבועות
אין

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צבי
ורטיקובסקי ,אביחי לויט ,דנה
גרוס; ראובן (רובי) כץ ,נתי בלזם,
צביקה אוהל

09:00

דיון פנימי בנושא הגשה מוקדמת
לצנזורה של דוחות ביקורת "אזרחיים"
(שאין בהם נושאים הנוגעים לביטחון
המדינה נטולי סממנים ביטחוניים)

09:00

דיון בכנסת בוועדת הביקורת בנושא
השירות האזרחי לאומי  -ישיבת מעקב

11:30

פגישה עם השרה גילה גמליאל
בנושא ניצולי השואה וטיפול
בתלונותיהם

13:00

דיון פנימי בנושא פניה (תיק )806924
על נתיב קבילות החיילים

מבקר ,ביינהורן ,עמיחי

13:30

דיון פנימי בנושא המועד להעברת
דוח67ב לראש הממשלה

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,רובי ,צוות
לשכה ,שגיא ,מתן

יובל חי ,דגנית שי ,שחר גולדמן
השרה גילה גמליאל ,נתנאל חי יוסף רמ"ט מבקר ,צוות לשכה ,ליאורה
שמעוני

במשרד בתל אביב
09:30

דיון בועדת ביקורת בכנסת בנושא
 .1הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
– דוח מבקר המדינה מקובץ דוחות
ביקורת לשנת  – 2011ישיבת מעקב
 .2בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא מעברי חצייה בקרבת בסיסי
צה"ל – ישיבת מעקב

צבי ורטיקובסקי ,מרסלו בז
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תאריך

יום
בשבוע

16.6.16

ה'

17.6.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:30

דיון פנימי בנושא פנייה של אזרח
בעניין בקשתו להקמת וועדת חקירה
ציבורית בעניין תיקון עוול היסטורי
שנעשה לאחר הסכם השילומים

מבקר ,ליאורה שמעוני ,עמיחי ,בני
גולדמן

13:30

פגישה עם פרופ' א .א .בנושא תלונתו
לגבי עובד המשרד

מבקר ,צוות לשכה

19:00

מסיבה לכבוד יום הולדתה ה 90-של
מלכת אנגליה בפארק רעננה

אין

מוטי בסוק עיתונאי

מבקר ,שגיא עינב

מבקר ,צוות לשכה ,שלמה רז

11:00

פגישת היכרות עם העיתונאי מדה
מרקר מוטי בסוק בנושאי כלכלה

13:00

דיון הכנה לקראת הוועדה בנושא
טיפול משרד מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור בחופשי שחיתויות

מבקר ,צחי ,עמיחי ,אורלי לוינסון-
סלע

14:00

דיון פנימי בנושא פניית מתלונן בעניין:
דרישה לבדיקה מחודשת של תלונתו
בתיק נציבות  -אוגדן מס' 905601

מבקר ,הלל ,עמיחי ,מירב לוי ,רות
דהן

שבת
שלום
19.6.16

א'

20.6.16

ב'

 14:30-10:00סיור בפיקוד צפון

09:00

דיון פנימי בנושא הבהרות עיריית
חולון

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,חיים
לשם ,חובב שפירא ,שירה פחטר-
ארד ,גיל מיינר ,צוות לשכה
מבקר ,מנכ"ל ,רחל דולן ,מירי
רזין ,עמיחי ,צחי ,מרב יונתן דולב,
רותם קפון
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תאריך

יום
בשבוע

21.6.16

ג'

22.6.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00

פגישה עם ברי בר ציון מרשות השידור ברי בר ציון מנהל רשות השידור
בנוגע להעברת רשות השידור מחוץ
לירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,יוסף
פרוכטר ,אהובה נבו ,הילה אור,
צוות לשכה

11:00

דיון בועדת ביקורת בכנסת בנושא
מכינות קדם אקדמיות – דוח מבקר
המדינה 66ג

ליאורה שמעוני ,שמעון עמר ,רן
ויזל ,אורי ולדמן

12:30

פגישה עם עו"ד חי בר-אל יו"ר עמותת
עוגן בעניין הצעות לעניין הליכי גישור
בתלונות חושפי שחיתות

מבקר ,דודי ,עמיחי

19:30

טקס החתונה של אירינה נבלזין ויולי
אדלשטיין בחוות רונית

מבקר

09:00

דיון בנושא טיוטת הצעת חוק מבקר
המדינה  -הצעת ח"כ קראין אלהרר

10:00

פגישה עם יו"ר הקואליציה ח"כ דוד
ביטן בנושא חוק ירושלים

14:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -טיפול משרד
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
בחושפי שחיתויות

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות
לשכה ,מתן ,שגיא עינב
ח"כ דוד ביטן ועוזרו

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש ,צוות
לשכה
מבקר ,צחי ,דודי ,עמיחי ,אורלי
לוינסון-סלע

במשרד בתל אביב
11:30

פגישה עם רו"ח דודי גולדברג בנושא
ניסיון נוסף לאיחוד לשכות המבקרים
הפנימיים ולשכת רו"ח

רו"ח דודי גולדברג

מבקר

12:00

דיון בנושא פרסום/מסירת הדוחות
הכספיים של המפלגות ביחס לתקופת
הבחירות

אין

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,חנה
רותם ,עמיחי ,דודי ,איציק בקר

13:00

שיחת טלפון עם מבקר המדינה של
הולנד

מבקר ,מנכ"ל ,מתן ,שגיא עינב
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תאריך

יום
בשבוע

24.6.16

ו'

שעת
הפגישה
14:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

מסיבת פרישה למר צבי ורטיקובסקי
קומה ( -1ראש החטיבה הכלכלית)

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,עובדי
המשרד והחטיבה

שבת
שלום
26.6.16

א'

27.6.16

ב'

09:00

פגישת עבודה  -סגירת לו"ז

10:00

שימוע לרא"ל (במיל') בני גנץ ועו"ד
יוסי בנקל בנושא דוח צוק איתן

11:30

דיון הכנה לוועדת הביקורת בנושא
החלת הביקורת בקק"ל

14:00

פגישה עם יוסי אבו מנכ"ל דלק
קידוחים +נדב פרי ראש תחום
ותקשורת חברת דלק קידוחים  +יניב
פרידמן משנה למנכ"ל חברת דלק
קידוחים בנושא משק הגז

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה
רא"ל (במיל') בני גנץ ,עו"ד יוסי בנקל

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,שירה
מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,צוות לשכה,
יורם ,אהרן הלינגר ,מאיה מינס,
משה פרידמן ,אליעד תמיר ,יצחק
שובל ,ציפי שלזינגר ,תהילה
וינוגרד

יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים +נדב פרי
ראש תתחום ותקשורת חברת דלק
קידוחים  +יניב פרידמן משנה למנכ"ל
חברת דלק קידוחים

מבקר ,מנכ"ל ,צבי והאגף ,צוות
לשכה

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת -בקשה לחוו"ד
מבקר המדינה בנושא יחסי המדינה
וגופים מבוקרים אחרים עם קק"ל -
ישיבת מעקב  +החלטה להציע
לכנסת להעמיד את קק"ל לביקורת
מבקר המדינה לפי סעיף  )6(9לחוק
מבקר המדינה  -ישיבת מעקב

אהרון הלינגר ,מאיה מינס ,משה
פרידמן ,אליעד טמיר ,יצחק שובל,
ציפי שלזינגר

10:00

דיון בנושא טיוטת דו"ח על מיסוי
קרנות הון

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי ,צבי ,חנן
פוגל ,שלמה רצון ,אביעד טביב
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תאריך

יום
בשבוע

28.6.16

ג'

29.6.16

ד'

30.6.16

ה'

שעת
הפגישה
10:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

כנסת  -וועדת ביקורת  -ניהול רשומות
אלקטרוניות ושימורן  -דוח 66ג

 19:00-16:00במליאת הכנסת ,סיכומים של ועדת
ביקורת ואישור החלטותיה לשנת 2015

משתתפים פנימיים
יובל חיו

בכנסת

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,שלמה
רז

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -המאבק
הכלכלי בפשיעה החמורה ובפשיעה
המאורגנת  -דוח 66ג

10:30

פגישה עם יעקב נוס נשיא לשכת
המבקרים הפנימיים  +שלומית גלר
סגנית נשיא לשכת המבקרים
הפנימיים וניר אבנון סגן נשיא לשכת
המבקרים הפנימיים בנושא שיח על
שותפות בין לשכת המבקרים
הפנימיים לאיגוד המבקרים

11:30

פגישה עם יו"ר קק"ל דני עטר ועו"ד
רונן פרץ ממזכירות הממשלה למסירת
טיוטת הסכם החלת הביקורת על
קק"ל

מבקר ,יובל ,יורם רבין ,צוות
לשכה ,אהרן הלינגר

15:00

דיון פנימי בנושא התייחסות להעברה
של נושאים מהפרקליטות אל משרדנו

מבקר ,מנכ"ל ,פרופ' יורם רבין,
יובל חיו ,צוות לשכה

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוו"ד
מבקר המדינה הקמת שדה תעופה
בעמק יזרעאל

19:00

חתונה של סם אביזידריס (בנו של אלי
ז"ל  -נהג המשרד) באולם ארקה
בנמל ת"א

09:00

פגישת לו"ז

מנכ"ל ,עמיחי ,מירי וייס

יעקב נוס נשיא לשכת המבקרים
הפנימיים +שלומית גלר סגנית נשיא
לשכת המבקרים הפנימיים וניר אבנון סגן
נשיא לשכת המבקרים הפנימיים

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

צבי ורטיקובסקי
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תאריך

יום
בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

10:00

דיון פנימי בנושא תלונת אזרח על
שירות הביטחון הכללי בעניין בדיקת
"מריחן" מס' אוגדן 908765

12:00

שימוע לפרופ' שלמה מור יוסף מנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי בנושא דוח
מבקר המדינה בנושא השיבוב

13:30

שימוע לעו"ד עמוס רוזנצוויג היועץ
המשפטי של המוסד לביטוח לאומי
בנושא דוח מבקר המדינה בנושא
השיבוב

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,יורם רבין ,אורלי לוינסון
סלע ,מירי אלה ,מרב לוי ,רונית
זנדברג ,דוד לב ציון

פרופ' שלמה מור-יוסף מנכ"ל ביטוח לאומי מבקר ,ליאורה ,בני גולדמן

עו"ד עמוס רוזנצוויג היועמ"ש של ביטוח
לאומי

מבקר ,ליאורה ,בני גולדמן ,עוז
ברקו ,עילם בנו

