-1לו"ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  -יולי  2016עד דצמבר 2016
תאריך

יום
בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

יולי
2016
1.7.16

ו'

שבת
שלום
3.7.16

א'

4.7.16

ב'

10:15

שימוע לשר הבינוי והשיכון יואב גלנט
בנושא דוח מינוי דירקטורים

13:45

דיון בנושא תזה להתנהלות מר אורי
יוגב תוך חשד לניגוד עניינים ומינהל
לא תקין לכאורה ברשות החברות
הממשלתית  -העברה דחופה של
המידע לפי סעיף (14ג)

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,אורלי
לוינסון-סלע ,עמיחי

15:00

דיון הכנה לקראת הפגישה עם עו"ד
אבי ליכט בעניין החלת הביקורת על
קק"ל

המבקר ,יובל חיו ,אהרון הלינגר,
תהילה ,עמיחי ,דודי ,מאיה מינס,
תהלה וינוגרד ,מאיה מינס ,יורם
רבין ,משה פרידמן

15:30

פגישה עם עו"ד אבי ליכט בנושא
הסכם בין המדינה לקק"ל בעניין
החלת הביקורת על קק"ל;
חג עיד אל פיטר  -חג מוסלמי מציין
את סיום צום הרמאדן

 11:30-09:30בבית נשיא המדינה טקס הוקרה
ליקירי המשפט העברי בהשתתפות
נשיא המדינה ,שופטי בית המשפט
העליון ,שרת המשפטים ,היועץ
המשפטי לממשלה

יואב גלנט שר הבינוי והשיכון

עו"ד אבי ליכט

מבקר ,ליאורה צוות לשכה

המבקר ,יובל חיו ,אהרון הלינגר,
תהילה ,עמיחי ,דודי ,מאיה מינס,
תהלה וינוגרד ,מאיה מינס ,יורם
רבין ,משה פרידמן

-2-

תאריך

יום
בשבוע

5.7.16

ג'

6.7.16

ד'

7.7.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל

07:45

ביקור נחומים אצל משפחת אריאל
שביתם נרצחה בקריית ארבע

12:00

שימוע לשמעון בן חמו מנכ"ל מקורות
 +מרדכי מרדכי יו"ר מקורות  +הילה
תירוש יועמ"ש מקורות בנושא דוח
הביקורת

09:00

דיון בכנסת בועדת ביקורת בנושא
מוכנות הימחי"ם והכשירות האחזקתית
ביחידות המילואים  -מתוך דוח מבקר
המדינה 65ב'  -כשירות מערך
המילואים של כוחות היבשה – ישיבת
מעקב.

בינהורן

14:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -יישום חוק
המל"ל והתמודדות עם המשט הטורקי
 -דוח מבקר המדינה יוני 2002

ביינהורן

17:00

ביקור במועדון קשישים  -רח' רד"ק 2

מבקר ,צוות לשכה

שמעון בן חמו מנכ"ל מקורות  +מרדכי
מרדכי יו"ר מקורות  +הילה תירוש יועמ"ש
מקורות

מבקר ,עמיחי שי ,אודי לנגרמן,
אוהד דבי ,מאיר בן-דוד ,תהלה
וינוגרד

במשרד בירושלים
13:30

פגישה עם שר הבריאות יעקב ליצמן
תלונות בתחום קופות חולים ,נגישות
ושירות רפואי

יעקב ליצמן שר הבריאות ,מוטי וובציק עוזר מבקר ,ליאורה שמעוני ,דן בנטל,
צוות לשכה
שר הבריאות
חיים יוסטמן עוזר שר הבריאות

במשרד בתל אביב
10:00

סקירה של גד פרופר יו"ר לשכת
המסחר ישראל  -האיחוד האירופי

מבקר ,צוות לשכה

13:00

דיון בנושא נושאים עקרוניים בנושא
מימון מפלגות לקראת פרסום הדוח

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,צחי,
דודי ,חנה רותם ,יצחק בקר

15:30

תערוכת ציורים של מעין אגם חושפת
השחיתות ,שדרות ירושלים  86ת"א יפו

מבקר ,עמיחי

-3-

תאריך

יום
בשבוע

8.7.16

ו'

שעת
הפגישה
17:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

השקת ספרו של חיים שיין בלשכת
עוה"ד "באר שחת מקורות השחיתות
הישראלית"

משתתפים פנימיים
מבקר

שבת
שלום
10.7.16

א'

11.7.16

ב'

14:00

פגישת עבודה עם ניצב מני יצחקי
וצוותו בנושא תלונות העוברות ליועץ
ולמשטרה

18:30

טקס סיום שנת המשפט תשע"ו
והענקת תואר יקיר מחוז ירושלים
בבית לשכת עורדי הדין  -רח' שופן 1

ניצב מני יצחקי ,שלומית לנדס  -עוזרת
ראש אח"מ ,לילית  -עוזרת ראש אח"מ
לענייני משפט,
שלומית זכריה ספיר עוזרת

מבקר ,עמיחי שי ,דוד נהיר ,צחי
סעד

מרסלו בז

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת בנושא טיפול המדינה בריבוי
תאונות הדרכים בכביש 66

09:30

פגישה עם השר זאב אלקין בנושא
תחומי משרדו ובמיוחד נושא חוק
ירושלים והעברת מוסדות לשפלה

11:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21
לחוק מבקר המדינה בנושא :קבלת
החלטות בנושא הקמת שדה תעופה
חלופי לנתב"ג

מרסלו בז

13:00

כנסת  -וועדת ביקורת :בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :השפעת
השינוי בשיעור המכס על מוצרים
בענף החקלאות לפני חג הפסח,
התשע"ו

חנן פוגל

השר זאב אלקין

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,צוות
לשכה

-4-

תאריך

יום
בשבוע

12.7.16

ג'

13.7.16

ד'

שעת
הפגישה
16:00

09:00

נושא הפגישה
בכנסת  -פגישה תקופתית עם ח"כ
קארין אלהרר  -יו"ר הוועדה לענייני
ביקורת המדינה דיון בקביעת
הנושאים ,המועדים ,דחיית דיונים,
קבלת לו"ז מהוועדה וכיוצ"ב

מבקר ,צחי

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

 13:30-09:30סיור ברשות החברות במסגרת בירור
תלונת חושף השחיתות ח.פ ובקשתו
לקבלת צו הגנה ,עקב הטענות לגבי
העברתו לקומה 3
11:00

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

ליאורה ,דן בנטל

אורי יוגב  -מנהל רשות החברות ,יובל
שביט  -סגן מנהל רשות החברות ,דלית
זמיר  -יועמ"ש

כנסת  -וועדת ביקורת הסיוע לדיור
הציבורי

מבקר ,עמיחי שי ,דוד נהיר ,צחי
סעד ,אורלי לוינסון סלע

ליאורה

במשרד בתל אביב
יובל ,ביננהורן

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :טיפול
רשויות המדינה בשוהים הבלתי חוקיים

09:30

פגישה עם נתי ביאליסטוק כהן -
מנכל המרכז לעיוור בישראל בנושא
תלונות של עיוורים לנציבות

11:00

פגישה עם פרופ' קובי גלזר ועם עובדי פרופ' קובי גלזר
האגף לביקורת הבריאות  -כיצד ניתן
לשפר את השירות לחולים?

מבקר ,ליאורה ,דן בנטל ,עובדי
אגף בריאות חטיבת חברה ורווחה

11:30

כנסת  -וועדת ביקורת  -הטיפול
בתהליכי חקיקת המשנה במערכת
הממשלתית  -ישיבת מעקב

יובל ,יוסי פרוכטר ,אהובה נבו

נתי בליאליסטוק כהן

מבקר ,צוות לשכה ,ליאורה
שמעוני ,בני גולדמן,

-5-

תאריך

יום
בשבוע

14.7.16

ה'

15.7.16

ו'

שעת
הפגישה
12:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שימוע על טיוטת דוח מבקר המדינה
בנושא הסכם הגז  -יפתח רון טל ,יו"ר
דירקטורין חברת החשמל ,עופר בלוך
מנכ"ל ,אורן הלמן  -סמנכ"ל ,יעל נבו
יועמ"ש ,אמיר סרי ,שוקי חורש נציג
חברת ש .הורביץ

יפתח רון טל ,יו"ר דירקטורין חברת
החשמל ,עופר בלוך מנכ"ל ,אורן הלמן -
סמנכ"ל ,יעל נבו יועמ"ש ,אמיר סרי ,שוקי
חורש נציג חברת ש .הורביץ

מבקר ,מאיר בן דוד ,צוות לשכה

10:00

פגישת היכרות עם דנה וויס מחדשות
ערוץ  2שאילתות והתייחסות לתשובות

מבקר ,שלמה רז

11:30

דיון הכנה לפגישה עם עו"ד סיגל
פעיל ומתלונן בעניין צו הגנה

מבקר ,אורלי לוינזון-סלע ,שלומית
לוירר ,טלי בר

12:00

פגישה עם עו"ד סיגל פעיל ומתלונן
בנושא הבקשה לצו הגנה קבוע
כחושף שחיתות בעיריית בת ים

עו"ד סיגל פעיל ,המתלונן

מבקר ,אורלי לוינזון-סלע ,שלומית
לוירר ,טלי בר

שבת
שלום
17.7.16

א'

18.7.16

ב'

13:00

פגישה עם יואב הורביץ מנכ"ל אוויס
ומשנה למנכ"ל  UMIעם סיום תפקידו
והמשך הטיפול בתאגיד השידור
הציבורי
יום מימון מפלגות  -בחירות לכנסת
ה20

09:00

09:45

מבקר ,צוות לשכה

נציגי מפלגות

ח"כ עופר שלח ,עו"ד מוטי בס ,גיל סגל,
פגישה עם נציגי סיעת יש עתיד
בשימוע על הדוח לבחירות לכנסת ה -רו"ח ערן יאראק
20
פגישה עם נציגי מפלגת "עלה ירוק"
בשימוע על הדוח לבחירות לכנסת ה-
 20ושוטף

עו"ד אהוד רוזן ועו"ד חגי קלאעי

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,ארז
אופיר ,יצחק בקר
מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,ארז
אופיר ,יצחק בקר
מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,ארז
אופיר ,יצחק בקר

-6-

תאריך

יום
בשבוע

19.7.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:30

נציגי מפלגת ישראל ביתנו  -מימון
מפלגות בשימוע על הדוח לבחירות
לכנסת ה 20-ושוטף

מלול משה ,קופציק
מאיה ,זילברגרץ אינה ,יואב מני
אורלי יוסיפון

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,ארז
אופיר ,יצחק בקר

11:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בנושא
תלונתו של חושף שחיתות מהנדס
עיריית קריית שמונה

ניסים מלכה  -ראש עיריית קריית שמונה
אשכול שוקרון  -מנכ"ל עיריית אשקלון,
אריאל בר-יוסף  -יועמ"ש ,המתלונן

מבקר ,אורלי לוינסון-סלע ,מיכל
יניב ,ליאת שכטר

12:00

דיון בועדת ביקורת בכנסת חיסויים
לדוח 66ג' בנושא היבטים בהערכות
המדינה להגנת המרחב הקיברנטי –
מטה הסייבר – ישיבת מעקב

יובל חיו ,ישראל אקשטיין ,גדי
דוד ,ציפי שלזינגר

12:30

פגישה עם נציגי מפלגת האיחוד
הלאומי-תקומה  -מימון מפלגות

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,ארז
אופיר ,יצחק בקר

13:00

פגישה עם נציגי מפלגת הליכוד -
מימון מפלגות בשימוע על הדוח
לבחירות לכנסת ה 20-ושוטף

14:30

הגשת דוח שנתי של נת"צ  42ליו"ר
הכנסת

עו"ד מאור חמו מנכ"ל הליכוד גדי אריאלי,
עו"ד דוד שימרון אבי הלוי ,רו"ח אבי
יהודיוף

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,ארז
אופיר ,יצחק בקר
מבקר ,מנכ"ל ,אורלי לוינסון-סלע,
מירי אלה ,רונית זנדברג ,צוות
לשכה

08:30

כנסת  -וועדת ביקורת  -תהליכי
התייעלות והתכנסות למסגרת תקציב
הביטחון  -דוח ביקורת מיוחד,
התשעד2015-

ביינהורן

10:00

פגישה עם שר הרווחה חיים כץ בנושא השר חיים כת ועוזריו
הטיפול בניצולי השואה

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

11:00

דיון פנימי בנושא תלונה על התנהלות
לשכת שרת התרבות והספורט

מבקר ,יורם רבין ,ליאורה שמעוני,
עמיחי שי ,בני גולדמן ,איזי טנקמן,
הילית שוורץ ,רות הוסטובסקי

-7-

תאריך

יום
בשבוע

20.7.16

ד'

21.7.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:00

פגישה עם עו"ד שלומית ברנע-פרגו
יועמ"ש משרד ראש הממשלה בנושא
הערות ראש הממשלה לדוחות
השנתיים

שלומית ברנע פרגו יועמ"ש משרד רוה"מ

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יוסי
ביינוהרן ,צוות לשכה

13:15

שוטף  -יוסי ביינהורן מח"ט חטיבת
הביטחון

14:00

איריס פרידמן מבקרת משרד המשפטים  +מבקר ,צוות לשכה
פגישה עם איריס פרידמן מבקרת
משרד המשפטים  +מירב שגיא יהודיין מירב שגיא יהודין מבקרת המשרד לאיכות
הסביבה  +יעקב לוזון מבקר נציבות שירות
מבקרת המשרד לאיכות הסביבה +
המדינה
יעקב לוזון מבקר נציבות שירות
המדינה בנושא גוף העל של מבקרי
פנים ותיקון ליקויים

14:30

כנסת  -וועדת ביקורת  -וועדת השניים

 15:30-08:30כנס משפטי לזכות לשוויון בסימן יום
הולדתו ה 90-של הנשיא (בדימ') מאיר
שמגר בשיתוף בית המשפט העליון -
בבית הנשיא

מבקר ,יוסי ביינהורן

ביינהורן ,חובב שפירא
מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,דודי

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :התנהלות
מעונות היום השיקומיים ותמיכת
המדינה בהם

ליאורה שמעוני

19:00

אירוע פרישה מהשופט יעקב צבן
וסיום שנת המשפט  -בית בלגיה
באוניברסיטה העברית בגבעת רם

מבקר

09:00

ישיבה בנושא "תהליך מכירת דיוקן -
אי יישום המלצות ביקורת המדינה"

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,צביקה,
רובי ,שחר גולדמן ,נידאל ומשה
קרני

-8-

תאריך

יום
בשבוע

22.7.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:45

פגישה עם יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק
הרצוג  +יו"ר קק"ל דני עטר בנושא
החלת הביקורת בקק"ל

יו"ר הקואליציה ח"כ יצחק הרצוג  +יו"ר
קק"ל דני עטר

מבקר ,יובל ,יורם רבין ,תהילה
וינוגרד ,דודי ,אהרון הלינגר

11:30

פגישת היכרות עם מנכ"ל משרד
האוצר שי באב"ד (במקום זו שבוטלה)

מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,אודי
לנגרמן

שבת
שלום
24.7.16

א'

25.7.16

ב'

שר האוצר משה כחלון

מבקר ,יוסי פרוכטר ,אורלי לוינסון
סלע ,רונית זנדברג

09:30

פגישה עם שר האוצר משה כחלון
בנושא מפעל הפיס ורשות השידור

10:30

פגישת הכנה לכנסת-תקנות שב"כ

מבקר ,יורם רבין ,תהלה וינוגרד,
צחי סעד

11:00

ישיבת הכנה לקראת הפגישה עם
שרת המשפטים איילת שקד

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות
לשכה

14:00

פגישה עם יו"ר קצא"א ( -קו צינור
אילת אשקלון)  -מר ארז חלפון בנושא
חיסיון הדוח

ארז חלפון יו"ר קצצ"א

מבקר ,מנכ"ל ,מתן ,שגיא ,נתי
בלזם ,אודי לנגרמן ,אוהד דבי

16:00

פגישה עם שרת המשפטים איילת
שקד  +מנכ"לית המשרד אמי פלומר
 +לאה רקובר  -יועמ"ש בנושא תיקוני
חקיקה ונושאים שוטפים

איילת שקד
מנכ"לית המשרד אמי פלומר
לאה רקובר  -יועמ"ש
עו"ד זמר בלונדהיים (מחליף את עו"ד אבי
ליכט)

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות
לשכה

09:00

כנסת  -ישיבת ועמ"ש מודיעין
(בשבתה כוועדת הכנסת לענייני
השירות)

10:30

טקס הוקרה  -פרוייקט בית מבקר
המדינה בקרית הלאום בקומה -1
בלשכת ירושלים

יורם רבין ,תהלה

-9-

תאריך

יום
בשבוע

26.7.16

ג'

27.7.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

13:00

כנסת  -וועדת ביקורת פעילות מערך
ההסברה והדיפלומטיה הציבורית
במשרד החוץ  -דוח מבקר המדינה
66ג -

18:00

פגישה עם שי באב"ד ,אורי יוגב,
ומוריס דורפמן בעניין חיסיון דו"ח
קצא"א

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
יובל חיו ,יוסי פרוכטר

שי באב"ד ,אורי יוגב ,מוריס דורפמן

מבקר ,יורם רבין ,אוהד דבי ,אודי
לנגרמן ,מאיר בן דוד ,צוות לשכה

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת יישום חוק
המל"ל ותהליכי קבלת החלטות בדרג
המדיני העליון  -דוח מבקר המדינה,
יוני 2012

09:00

סיור באגף התקשוב בצה"ל (עד
 )14:00עם האגף בחטיבת הביטחון

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,עמיחי שי,
דוד נהיר ,צחי סעד ,מתן גוטמן,
שגיא עינב

11:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא תקצוב
ניצולי השואה ומיצוי זכויותיהם

אוהד דבי

במשרד בתל אביב
09:00

כנסת  -ועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :טיפול
גורמי הרגולציה בקבוצת איי .די .בי

אודי לנגרמן ,ינון ליבזון

14:00

ועדת ההיתרים להשלמת הדיון בנושא עו"ד נדב עשהאל
השר דרעי בהשתתפות ב"כ עו"ד נדב
עשהאל

המבקר ,דודי ,השופט קמא ,עו"ד
אורנה דויטש ,עו"ד אביגדור רביד

15:30

רו"ח בילאל כיאר ,רו"ח רג'יד סוואלם,
פגישה עם נציגי הרשימה המשותפת
(בל"ד רעם תע"ל וחדש)  -בשימוע על רו"ח נוואל מנסור ,רו"ח חג' יחיא ורו"ח
יוסף חסן
הדוח לבחירות לכנסת ה 20-ושוטף

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,ארז
אופיר ,יצחק בקר

16:30

פגישה עם נציגי מפלגת כולנו בשימוע סער פינטו ,עו"ד איתן הברמן ,רו"ח אלעד
המאירי ,ח"כ רועי פולקמן
על הדוח לבחירות לכנסת ה20-
ושוטף

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,ארז
אופיר ,יצחק בקר

- 10 -

תאריך

יום
בשבוע

28.7.16

ה'

29.7.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:00

ישיבת הכנה לקראת הפגישה עם
המבקר הפלסטיני

מבקר ,מנכ"ל ,וואחיד ,יובל ,מתן,
שגיא

12:30

דיון בנושא מפעל הפיס

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה,
דודי ,תהלה

שבת
שלום
31.7.16

א'

אוגוסט
2016
1.8.16

ב'

08:30

דיון הכנה לוועדה בנושא הצעה לסדר
"דיון מהיר" של חברת הכנסת יפעת
שאשא ביטון וחבר הכנסת יואל חסון
בנושא :סגירת לשכת מבקר המדינה
בקרית שמונה

מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,אורלי לוינסון-
סלע

09:30

דיון בנושא יחסי הגומלין בין התעשייה
האווירית לוועד העובדים  -החלטות
על אופן המשך הביקורת

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,עמיחי,
תהלה ,איציק לב ,מירי וייס ,אלין
ביתן

12:00

דיון בנושא עדכון שוטף בנושא
הטיפול בחושפי שחיתות ,בירורים
וגישורים

מבקר ,מנכ"ל ,דודי ,עמיחי ,אורלי
לוינסון-סלע ,ענת קריב

14:00

דיון פנימי בנושא פניית אורי יוגב  -צו
זמני מיום  28.6.16בעניין תלונה על
רשות החברות הממשלתיות

מבקר ,עמיחי ,אורלי לוינסון-סלע,
אוהד דבי

- 11 -

תאריך

יום
בשבוע

2.8.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -וועדה
משותפת של הוועדה לענייני ביקורת
המדינה וועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות בנושא :בטיחותם של
העובדים ובריאותם  -דוח מבקר
המדינה 66ג

09:30

פגישת היכרות עם שר הפנים אריה
דרעי וצוותו  -סקירת יעדי משרד
הפנים

10:30

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא הפיקוח
והבקרה על הפעילות הכספית
במרכזים רפואיים-ממשלתיים
והתנהלות חברת שראל  -ישיבת
מעקב

ליאורה ,דן בנטל

11:30

כנסת  -דיון בועדת חוקה  -בעניין חוק
נציבות תלונות הציבור על מייצגי
המדינה בערכאות,

מבקר ,מנכ"ל ,רבין ,צחי

12:30

כנסת  -וועדת ביקורת  -הצעה לסדר
"דיון מהיר" של חברת הכנסת יפעת
שאשא ביטון וחבר הכנסת יואל חסון
בנושא :סגירת לשכת מבקר המדינה
בקרית שמונה

מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,דודי ,אורלי
לוינזון סלע

15:00

דיון פנימי בנושא צווי הגנה רעיונות
לשיפור הטיפול בהם

מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,צוות
לשכה

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -היבטים
בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה -
דוח מבקר 63ג ,ובקשה לחוות דעת
מבקר המדינה בנושא אלימות
משטרתית כנגד בני הקהילה
האתיופית  -ישיבת מעקב

ליאורה שמעוני,

שר הפנים אריה דרעי  +אורנה הוימן בכור מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,מירי רזין,
מנכ"ל המשרד  +המבקרת הפנימית איריס דגנית שי ,צוות לשכה
נחמני שוחט

ליאורה שמעוני ,יובל חיו

- 12 -

תאריך

יום
בשבוע

3.8.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00

עו"ד דורית חן  -בנושא מצב תעסוקת
העיוורים בישראל ובעלי מוגבלות

דורית חן

מבקר ,אורלי לוינסון סלע

11:00

כנסת  -וועדת ביקורת שיקום נכי נפש
בקהילה  -דוח מבקר המדינה 66ג

ליאורה שמעוני

12:00

עו"ד צרויה מידד לוזון היועמ"ש של
פגישה עם עו"ד צרויה מידד לוזון
התנועה לאיכות השלטון ,ועו"ד חי בראל
היועמ"ש של התנועה לאיכות
יו"ר עמותת עוגן בנושא הטיפול בחושפי
השלטון ,ועו"ד חי בראל יו"ר עמותת
עוגן בנושא הטיפול בחושפי שחיתויות שחיתויות

מבקר ,עמיחי ,דודי ,מירי אלה,
שלומית לוירר

14:00

דיון פנימי בתלונה בנושא פינוי הכפר
ליפתא

מבקר ,עמיחי ,יובל חיו ,ליאורה
שמעוני ,אורלי לוינסון-סלע

במשרד בתל אביב
09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :התנהלות
מעונות היום השיקומיים ותמיכת
המדינה בהם

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,דן
בנטל

10:00

פגישה עם עו"ד דני טבקוב בענייני
קק"ל

עו"ד דני טבקוב

מבקר ,עמיחי ,צחי ,יובל ,יורם
רבין ,אהרון ,תהלה ,מאיה ,משה
פרידמן

11:00

פגישה עם מאיר חלבי +אודי נאור +
עו"ד עידן קליימן נכי צה"ל בנושא
ארגון נכי צה"ל בעקבות ביקורת
בארגון

מאיר חלבי  +אודי נאור  +עו"ד עידן
קליימן

מבקר ,ביינהורן וצוותו ,צוות לשכה

12:00

דיון פנימי בנושא פניית עו"ד יורם זמיר
בנושא התנהלות המועצה האזורית
ערבות הירדן בקשר עם פארק מיחזור
אור בבקעת הירדן

 14:00-12:30דיון פנימי שבועי בלשכה עם צוות
הלשכה

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,יוסי
ביינהורן ,עמיחי ,תמי מנס ,טוביה
בירן ,אייל זוננפלד ,יפעת סולניק

- 13 -

תאריך

יום
בשבוע

4.8.16

ה'

5.8.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

14:30

שימוע לחיים מסינג מנהל מרחב מרכז חיים מסינג מנהל מרחב מרכז בקק"ל +
בקק"ל  +קובי מור ראש מינהל פיתוח קובי מור ראש מינהל פיתוח קרקע  +יובל
ייני סמנכ"ל כספים
קרקע  +יובל ייני סמנכ"ל כספים
בנושא הדוח על קק"ל

מבקר ,יובל ,אהרון הלינגר ,יורם
רבין ,תהלה וינוגרד צוות לשכה

16:00

פגישה עם ניצב בדימוס שחר איילון
עם סיום תפקידו בכב"א  -סיכום יעדי
כב"א

מבקר ,עמיחי

18:00

ניחום אבלים בבית משפחת ארבל,
שטרן  31קרית אונו

- 10:00
11:00

דיון עם ראש הממשלה במשרד רוה"מ
(קפלן  3ירושלים) בנושא :ההערות
הציבוריות לדו"ח צוק איתן

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן וצוותו

11:15

דיון הכנה לשימוע עם ראש עיריית
בית שאן

מבקר ,יום רבין ,מירי רזין ,טוביה
בירן ,ראובן כץ ,גדי לינד ,יצחק
בקר ,צביקה אוהל ,שגיא עינב,
כרמית קטן ,רותם קפון

12:00

שימוע לראש עיריית בית שאן  -מר
רפי בן שטרית בנושא דוח ביקורת
"כמעט סופי" על עיריית בית שאן

15:00

דיון לגבי תלונות בנציבות וסיווג
תלונות

מר רפי בן שטרית ,ראש עירית בית שאן
מר שוקי פורטל ,מנכ"ל העיריה

מבקר ,יום רבין ,מירי רזין ,טוביה
בירן ,ראובן כץ ,גדי לינד ,יצחק
בקר ,צביקה אוהל ,שגיא עינב,
כרמית קטן ,רותם קפון
מבקר ,אורלי לוינסון סלע

שבת
שלום
7.8.16

א'

8.8.16

ב'

16:00

פגישת היכרות עם מבקר הרשות
הפלשתינית

המבקר הפלסטיני ,חאטיב מנצור ,האלוף
פולי מרדכי

מבקר ,מנכ"ל ,מתן ,שגיא ,ואחיד
איברהים

- 14 -

תאריך

יום
בשבוע

9.8.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

08:30

פגישה בנושא דוח על איכות מתן
השירות לתושב ברשויות המקומיות

מבקר ,מירי רזין ,שי מזרחי,
שמואל דנון ,אלכס אלברט,
דיאנה זקס

09:00

פגישת הכנה  -פנייתו של שלמה
דולברג בנוגע לנושא הטמעת תגובות
הרשויות המקומיות בדוח מבקר
המדינה

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין

09:30

דיון פנימי בנושא פניית ח"כ מיקי
רוזנטל  -חשד להתנהלות בלתי תקינה
בעיריית גבעתיים בתחום התכנון
והבניה בעיר

מבקר ,מירי רזין ,עמיחי שי

10:00

פגישת היכרות עם בועז שפירא  -כתב בועז שפירא
ערוץ  - 1ערוץ  1לאן?

מבקר ,שלמה רז

09:30

פגישה עם דוד רגב נציב פניות הציבור דוד רגב
ברשות השניה בנושא דוח שנתי של
נציבת פניות הציבור לטלוויזיה ורדיו

מבקר ,יובל ,צוות לשכה ,אורלי
לוינסון סלע

10:30

כנסת  -וועדת ביקורת המדינה -
תמיכות משרדי ממשלה במוסדות
ציבור  -דוח מבקר המדינה 66ג

תפק"מ

12:30

פגישת היכרות עם ח"כ איתן ברושי -
המחנה הציוני ובנושא השפעת השינוי
בשיעור המכס ,על מחיר המוצרים
בענף החקלאות לפני חג הפסח
התשע"ו

13:00

כנסת  -ועדת המשנה לביטחון יחסי
חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים של
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בנושא :המאבק הדיפלומטי -
תקשורתי בתנועת החרמות ובגילויי
האנטישמיות בחו"ל

ח"כ איתן ברושי

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,רות
זקן ,דנה גרוס

יובל חיו
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תאריך

יום
בשבוע

10.8.16

ד'

11.8.16

ה'

12.8.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

במשרד בתל אביב
 14:00-12:30דיון שבועי בלשכה עם צוות הלשכה
17:00

פתיחת תערוכה של מעיין אגם -
חושפת השחיתות .רח' גורדון  21תל
אביב

11:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :התנהלות
ופיקוח רשויות המדינה בפרשת חברת
יוניליבר  +סוגיות בפיקוח על מזון -
דוח מבקר המדינה 66ג

14:00

פגישה עם מתלונן ורעיתו בנושא:
בקשה לצו הגנה כחושף שחיתויות על
המועצה המקומית באר יעקב (מס'
אוגדן)1021853 :

מבקר ,עמיחי ,אורלי לוינסון סלע

ליאורה שמעוני ,דן בנטל ,חיה
פוליטי

המתלונן ורעייתו

מבקר ,אורלי וינזון ,שלומית לוירר,
אביטל לברן ,אוריאל הס ,צוות
לשכה

שבת
שלום
14.8.16

א'

15.8.16

ב'

16.8.16

ג'

צום תשעה באב
09:45

דיון הכנה פנימי לפגישה עם ענבל
כרמלי

10:00

פגישה עם ענבל כרמלי  -חברת
המועצה המקומית גבעת זאב ,לפי
בקשתה ,בעניין טיוטת הדו"ח

11:30

דיוני נת"צ  -שלושה תיקים

מבקר ,שמואל דנון ,מירי רזין,
מוחמד גדיר
ענבל כרמלי

מבקר ,שמואל דנון ,מירי רזין,
מוחמד גדיר
מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,מירי
אלה
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תאריך

יום
בשבוע

17.8.16

ד'

18.8.16

ה'

שעת
הפגישה
14:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :טיפול
רשויות המדינה בשוהים הבלתי חוקיים

משתתפים פנימיים
ביינהורן ,יובל

במשרד בתל אביב
09:45

דיון בנושא דוח התקדמות  -עבודה
נוספת של סגל אקדמי וסגל מינהלי
במוסדות השכלה גבוהה

מבקר ,יורם רבין ,ליאורה שמעוני,
צוות לשכה ,שמעון עמר

10:30

פגישה עם סילבן שלום בנושא
היבטים בנושא תלונות כנגד נבחרי
ציבור

מבקר ,צוות לשכה ,אורלי לוינזון
סלע

11:30

פגישה עם עו"ד תמיר אפורי על פנייתו עו"ד תמיר אפורי
בנושא מלחמה בשחיתות באמצעות
המשפט הפרטי

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות
לשכה

 14:00-12:30דיון שבועי בלשכה עם צוות הלשכה
14:30

דיון תכנון  -אישור סקרים אגף ב'
ביטחון

15:30

פגישה עם ח"כ איתן כבל בנושא
הפעלת יחידות הייצור הפחמיות
בתחנת הכוח "אורות רבין"

10:00

פגישה עם עו"ד אודי הלוי לשעבר
יועמ"ש שירותי בתי הסוהר ושב"כ עם
סיום תפקידו בנושא יישום הערות
בדוחות ותלונות

11:30

דיון בנושא הורדה/הסרת מכסים -
פניית ח"כ איתן ברושי

מבקר ,מנכ"ל ,יוסי ביינהורן ,יורם
רבין ,דניאל שוופי ,ישראל
אקשטיין ,צביקה אוהל ,מיכאל
לבנת
ח"כ איתן כבל

עו"ד אודי הלוי

מבקר

מבקר ,צוות לשכה

מבקר ,יורם רבין ,אוהד דבי,
ישראל אקשטיין ,צוות לשכה ,רות
זקן ,דנה גרוס ,נתי בלזם
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תאריך

יום
בשבוע

19.8.16

ו'

שעת
הפגישה
13:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

דיון בנושא טיוטת הסכם קיבוצי
לעובדי הנת"צ

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,חזי
שעיה ,אורלי לוינסון סלע ,מתן
גוטמן

שבת
שלום
21.8.16

א'

22.8.16

ב'

10:00

פגישה עם ח"כ מיקי לוי בנושא קידום
הטיפול בחשיפת שחיתויות

12:30

דיון בנושא הסכם שיתוף פעולה  -ה"ה
שטנצלר ואפללו

ח"כ מיקי לוי

מבקר ,צוות לשכה ,אורלי לוינסון
סלע
מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,עמיחי ,דודי,
אהרון הליגר ,תהלה וינוגרד ,משה
פרידמן

09:00

דיון פנימי בנושא שינוי ארגוני בנציבות
שירות המדינה ככלי תומך של
הרפורמה -אבני הדרך המתחייבים
ליישומו המוצלח של השינוי-נייר עמדה

מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,צוות לשכה,
מתן ,דגנית שי ,חיים שרון

10:00

דיון הכנה לקראת השימוע לראש
עיריית חולון בנושא דוח מבקר
המדינה על עיריית חולון

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי ,מירי רזין,
רחל דולן ,צוות לשכה ,מירב יונתן
דולב ,איילת גורסמן

11:00

שימוע לראש עיריית חולון מוטי ששון
בנושא הדוח על עיריית חולון
בהשתתפות :יונת דיין  -יועמ"ש
העירייה +בני אברהם  -מנהל משאבי
אנוש בעירייה +יוסי זיידה  -עוזר ראש
העיר

מוטי ששון ראש העיר +יונת דיין  -יועמ"ש מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי ,מירי רזין,
העירייה +בני אברהם  -מנהל משאבי אנוש רחל דולן ,צוות לשכה ,מירב יונתן
דולב ,איילת גורסמן
בעירייה +יוסי זיידה  -עוזר ראש העיר
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תאריך

יום
בשבוע

23.8.16

ג'

24.8.16

ד'

25.8.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

14:00

פגישה עם משה אשר (לבקשתו) -
ראש רשות המיסים ,בעניין ביטול
הפטור מדיווח לעולים חדשים +אמיר
כהן מבקר הרשות +שרון אהרוני +
רובי בוטבול יועץ למנהל רשות
המיסים

משה אשר +אמיר כהן מבקר הרשות+
שרון אהרוני  +רובי בוטבול יועץ למנהל
רשות המיסים

מבקר ,חנן פוגל ,צוות לשכה ,דוד
בר

16:00

פגישה עם פרופ' אביעד הכהן בנושא
ועדת ההיתרים

פרופ' אביעד הכהן

מבקר ,צוות לשכה

 14:30-09:30סיור בחברת החשמל  -אזור חדרה -
בתחנות הכוח "אורות רבין" -וסקירת
משק החשמל

יפתח רון טל יו"ר דירקטריון חברת
החשמל ,עופר בלוך  -מנכ"ל חברת
חשמל ,אורן הלמם  -סמנכ"ל ,יעל נבו -
יועמ"ש ,רם ארליך מן  -סמנכ"ל ,יצחק
בלמס  -משנה למנכ"ל ,ניצה רבוזינצקי -
המבקרת הפנימית ,אמיר סרי

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,מאיר
בן דוד ,נתי בלזם

במשרד בתל אביב
08:30

ישיבה בנושא הסקרים של חטיבת
הבטחון

מבקר ,מנכ"ל

09:00

דיון הכנה לשימוע לראש עיריית
ירושלים ניר ברקת ומנכ"ל עיריית
ירושלים אמנון מרחב בנושא הדוח על
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
ירושלים

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,שי
מזרחי ,יצחק בקר ,קובי חיינה,
אלעד זילברשטיין

09:30

שימוע לראש עיריית ירושלים ניר
ברקת ומנכ"ל עיריית ירושלים אמנון
מרחב בנושא הדוח על הוועדה
המקומית ירושלים

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת ומנכ"ל
עיריית ירושלים אמנון מרחב

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,שי
מזרחי ,יצחק בקר ,קובי חיינה,
אלעד זילברשטיין
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תאריך

יום
בשבוע

26.8.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:30

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בעניין החינוך
המיוחד  -הוועדה תתקיים בכפר
המכביה

ליאורה שמעוני

11:00

דיון הכנה לשימוע לראש עיריית
ראשון לציון בנוגע לדוח ביקורת
"עיריית ראשון לציון – עסקים רבי
קהל – רישוי ,פיקוח ואכיפה"; ולדוח
ביקורת "עיריית ראשון לציון – מינויים
בתאגידים עירוניים"

מבקר ,מירי רזין ,תמר מנס ,עובד
גופר ,מיכל אזולאי ,שלמה ברסקי,
איילת גרוסמן

13:30

דיון פנימי בנושא תאגיד השידור
הציבורי החדש

מבקר ,יובל ,צוות לשכה ,יוסי
פרוכטר

15:00

ישיבה עם סגן ראש העיר ירושלים
עופר ברקוביץ בנושא "פנייה דחופה
למבקר בניין הוצאת הרשות לחדשנות
מירושלים בניגוד לחוק"

עופר ברקוביץ ,תומר דרור עוזר

מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,צחי ,עמיחי,
פרוכטר ,מירי ,שי מזרחי ,הילה
אור

שבת
שלום
28.8.16

א'

29.8.16

ב'

11:00

דיון הכנה לתכנית עבודה לשנת 2017
החטיבה לביקורת השלטון המקומי

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

12:00

דיון בנושא חוות דעת לפי סעיף - 21
הביטוח הסיעודי

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,אודי
לנגרמן ,נתי בלזם ,ינון ליבזון ,גל
פלג
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תאריך

יום
בשבוע

30.8.16

ג'

31.8.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

 12:30-09:30סיור במשרד החקלאות בבית דגן
(המכון הוולקני והמכון הווטרינרי)
בהשתתפות שר החקלאות אורי
אריאל +מנכ"ל המשרד שלמה בן
אליהו בעקבות תלונות בנושא חיות
משוטטות

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שר החקלאות אורי אריאל +מנכ"ל
המשרד שלמה בן אליהו

מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,ישראל
אקשטיין ,צוות לשכה

במשרד בתל אביב
10:00

דב צור  -ראש עיריית ראשון לציון ,אינסה
שימוע לראש עיריית ראשון לציון דב
צור בנוגע לדוח ביקורת "עיריית ראשון גולדברג יועמ"ש העירייה אלי מושיוב -
חבר מועצה עופרה יעקב  -סגנית יועמ"ש
לציון – עסקים רבי קהל – רישוי,
פיקוח ואכיפה"; ולדוח ביקורת "עיריית העירייה
ראשון לציון – מינויים בתאגידים
עירוניים"

15:30

נשיאת דברי ברכה במסגרת טקס
פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי
הדין -מלון דוויד אינטרקונטינטטל
בת"א

מבקר ,מירי רזין ,תמר מנס ,עובד
גופר ,מיכל אזולאי ,שלמה ברסקי,
איילת גרוסמן

במשרד בירושלים
11:00

דיון הכנה פנימי לדיון נת"צ בעניין
תלונת רו"ח דב קרומר על מפעל
הפיס

מבקר ,ליאורה שמעוני ,מירי אלה,
רונית זנדברג

11:45

פגישת הכנה לשימוע לראש עיריית
מודיעין בנוגע לדו"ח מבקר המדינה
על יועצים משפטיים ברשויות
המקומיות

מבקר ,מירי רזין ,שי מזרחי ,תהלה
וינוגרד ,מירב שמואלי אלנקווה,
נעמה קמינסקי

12:00

שימוע לראש עיריית מודיעין בנוגע
לדוח מבקר המדינה על יועצים
משפטיים ברשויות המקומיות

חיים ביבס ראש עיריית מודיעין

מבקר ,מירי רזין ,שי מזרחי ,תהלה
וינוגרד ,מירב שמואלי אלנקווה,
נעמה קמינסקי
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תאריך

יום
בשבוע

שעת
הפגישה
13:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בנושא
תלונת רו"ח דב קרומר על מפעל
הפיס

עו"ד אלי זוהר ,עוזי דיין ,עו"ד סיגל פעיל,
דב קרומר

מבקר ,ליאורה שמעוני ,מירי אלה,
רונית זדנדברג

ספטמבר
2016
1.9.16

ה'

2.9.16

ו'

10:00

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות
לשכה

דיון בנושא הצ"ח הרחבת הטיפול
בחושפי שחיתויות  -סוגיות אחרונות

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,צוות
לשכה ,שחר גולדמן ,צביקה
אוהל ,עידית ברשישת ,ישראל
אקשטיין ,איציק לב ,מתן גוטמן,
מנשה אילני ,שוופי ,נידל בלום,
יחיאל אייבינדר ,אתי רוזנברג,
רותם קפון ,איילת גרוסמן

 15:30-10:30דיון בנושא תכנית עבודה לשנת 2017
החטיבה לביקורת השלטון המקומי

שבת
שלום
4.9.16

א'
מבקר ,מירי רזין ,שי מזרחי ,תהלה
וינוגרד ,מירב שמואלי אלנקווה,
נעמה קמינסקי

09:45

דיון הכנה לשימוע לבא כוח ראש
עיריית נהריה עו"ד אבי גולדהמר,
ולשימוע למנכל עיריית מודיעין
וליועמ"ש עיריית מודיעין שלאחר מכן

10:00

שימוע לבא כוח ראש עיריית נהריה
עו"ד אבי גולדהמר בנוגע לדוח מבקר
המדינה על יועצים משפטיים ברשויות
המקומיות

עו"ד אבי גולדהמר

12:00

שימוע למנכ"ל עיריית מודיעין
וליועמ"ש עיריית מודיעין בנוגע לדוח
מבקר המדינה על יועצים משפטיים
ברשויות המקומיות

יורם כרמון מנכ"ל עיריית מודיעין ודנה חפץ מבקר ,מירי רזין ,שי מזרחי ,תהלה
טוכלר יועמ"ש
וינוגרד ,מירב שמואלי אלנקווה,
נעמה קמינסקי

מבקר ,מירי רזין ,שי מזרחי ,תהלה
וינוגרד ,מירב שמואלי אלנקווה,
נעמה קמינסקי
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תאריך

יום
בשבוע

5.9.16

ב'

6.9.16

ג'

7.9.16

ד'

8.9.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

עו"ד דן אלדד ,עו"ד עומרי קופלר ,עו"ד
נועה עזרא

משתתפים פנימיים

08:30

פגישה עם עו"ד דן אלדד  -מנהל
המחלקה הכלכלית בפרקליטות -
העברת נושאים המעלים חשש (14ג)

10:00

דיון בנושא תיקון להצעת חוק מימון
מפלגות  -בהמשך לפעילות v15

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,צחי
סעד חנה רותם ,יצחק בקר

11:00

דיון בנושא תיאום סוגיות לקראת
פרסום דוח מימון מפלגות

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,יצחק
בקר ,ארז אופיר ,ויקי ונטורה-לופו

15:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בנוגע
לצו הגנה שניתן למתלוננת ברשות
העתיקות (מס' אוגדן)1022205 :

19:00

ערב פרידה מהאלוף שי יניב נשיא
ביה"ד הצבאי לערעורים -בקריה בת"א

ישראל חסון  -מנהל רשות העתיקות +
המתלוננת  +עו"ד אורן גרוס בא כוח
המתלוננת  +עו"ד בדאחי פארס יועמ"ש
רשות העתיקות

מבקר ,עמיחי ,יובל חיו

מבקר ,אורלי לוינסון סלע,
שלומית לוירר ,אוריאל הס ,מירי
לוי

במשרד בירושלים
10:30

פגישה עם שי באב"ד מנכ"ל משרד
האוצר +אסי מסינג יועמ"ש משרד
האוצר +טום יונאי יועץ שר האוצר
בנושא דוח רו"ח בחברות ממשלתיות

שי באב"ד מנכ"ל משרד האוצר +אסי
מסינג יועמ"ש משרד האוצר +טום יונאי
יועץ שר האוצר

מבקר ,אוהד דבי ,צוות לשכה ,רות
זקן ,ניר עוזרי

13:30

פגישה עם מיכל עבאדי בויאגו -
החשבת הכללית בנושא משרד ראש
הממשלה בתל אביב

מיכל עבאדי בויאגו והצוות שלה

מבקר ,יובל חיו

14:30

פגישת היכרות עם שמעון אלקבץ
מנהל קול ישראל

19:30

חתונה של בן של עובדת הלשכה
באולמי נסיה  -צומת ראם
במשרד בתל אביב

מבקר ,שלמה רז
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תאריך

יום
בשבוע

9.9.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

10:00

התכנסות לרגל סיום דו"ח השלטון
המקומי

12:15

סיכום יום סיור לימודי לעובדי נת"צ
מסעדת ירושלים ברמלה

14:00

אירוע פרישה לעובדת המשרד  -קומה
 13בת"א

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מירי רזין ,ראשי וסגני
האגפים צוות לשכה

עובדי החטיבה

שבת
שלום
11.9.16

א'

12.9.16

ב'

08:15

המשך פגישת היכרות עם יואב
הורוביץ  -ראש הסגל של ראה"מ,
שנקטעה בעבר בשל אילוצי לו"ז

09:30

דיון בנושא תשובת עיריית זכרון יעקב
לדוח מבקר המדינה בנושא ייעוץ
והספקת שירותים משפטיים בשלטון
המקומי

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מירי
רזין ,צוות לשכה ,תהלה וינוגרד,
שי מזרחי ,מירב שמואלי אלנקווה,
נעמה קמינסקי

12:30

התכנסות החטיבה לרגל בחירתו של
צחי סעד בתפקיד מח"ט החטיבה
הכלכלית

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,חזי
שעיה ,דניאל שוופי ,צוות לשכה

14:45

פגישה עם מנכ"ל משרד החקלאות
שלמה בן אליהו בנושא דוח פיתוח
מקרקעי ישראל בידי קק"ל

מבקר ,יובל ,עמיחי ,מאיה מינס,
תהלה וינוגרד ,משה פרידמן

17:00

פגישה עם שלושת הוועדים בנושא:
הסכם קיבוצי  -הדרך להגעה להבנות
לגבי צרכי נציבות תלונות הציבור

 14:00-10:00סיור בנצרת עילית ובעירייה

יואב הורוביץ

רונן קרוואני ,רחל דולן ,זיאד אבו חמיד

ראש העיר וחברי העירייה

מבקר ,צוות לשכה

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,יורם
רבין ,מתן

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,אורלי
לוינזון סלע ,טוביה בירן ,מיכל
יניב ,צוות לשכה ,בוראק מסאלחה
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תאריך

יום
בשבוע

13.9.16

ג'

14.9.16

ד'

15.9.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

ישראל חסון חסון מנהל רשות העתיקות  +מבקר ,אורלי לוינסון סלע,
שלומית לוירר ,אוריאל הס ,מירי
המתלוננת  +עו"ד אורן גרוס בא כוח
לוי
המתלוננת  +עו"ד בדאחי פארס יועמ"ש
רשות העתיקות

09:00

המשך דיון נת"צ במעמד שני הצדדים
בנוגע לצו הגנה שניתן לעובדת
ברשות העתיקות (מס' אוגדן:
)1022205

10:30

פגישה עם הדווחית הבנילאומית
למניעת אלימות נגד נשים

מבקר ,מנכ"ל ,מתן ,שגיא

14:00

ישיבה בנושא עובד המשרד  -התאמה
בטחונית

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,אורלי

במשרד בתל אביב
 12:00-11:00שימוע לשרה מירי רגב בנושא :טיוטת
דוח לגבי משרד התרבות והספורט

השרה מירי רגב
מנכ"ל משרד התרבות והספורט – יוסי
שרעבי
ראש המטה של השרה – עמית הלוי

מבקר ,ליאורה שמעוני ,צוות
לשכה

 14:00-12:30דיון שבועי בלשכה עם צוות הלשכה
מאיר שפיגלר מנכ"ל קק"ל

09:00

שימוע למאיר שפיגלר מנכ"ל קק"ל
בנושא טיוטת דו"ח קק"ל

10:00

פגישת היכרות עם יונה בוב כתב
הג'רוזלם פוסט  -היש הבדל בים
סיקור ביקורת בעיתונות בשפות זרות
בחו"ל

מבקר ,שלמה רז

12:00

דיון פנימי בנושא פניית טליה רוזין
מבקרת עיריית מגדל העמק  -תקציב
ייעוץ משפטי למבקר רשויות מקומיות

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מירי
רזין ,צוות לשכה ,שי מזרחי ,מירב
שמואלי אלנקווה ,נעמה קמינסקי

12:45

פגישה עם ד"ר יואב ספיר הסניגור
הציבורי בנושא כלא אופק  -אלימות
סוהרים נגד אסירים ותלונותיהם

14:30

דיון בנושא נבחרת הדירקטורין ופניית
יואל ישורון

ד"ר יואב ספיר הסניגור הציבורי ,חגית
לרנהו – המשנה לסניגור הציבורי הארצי,
רחל דניאלי הממונה על הנוער בסניגוריה

מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,אהרן הלינגר,
תהלה ,מאיה מינס ,משה פרידמן

מבקר ,יובל חיו ,עמיחי ,לאה
עוזיאל ,עידית דניאל
מבקר ,יורם רבין ,אורלי לוינסון
סלע ,צחי ,אוהד דבי ,רות זקן
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תאריך

יום
בשבוע

16.9.16

ו'

שעת
הפגישה
16:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

עדכונים בנושא תיקי 45א  -חושפי
שחיתות

משתתפים פנימיים
מבקר ,אורלי לוינסון ,מירי אלה,
רונית זנדברג ,שלומית לוירר ,טלי
כהן ,אוריאל הס

שבת
שלום
18.9.16

א'

19.9.16

ב'

20.9.16

ג'

21.9.16

ד'

09:30

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מתן

הרצאת פרופ' ניוטון על הדין
הבינלאומי בהקשר דו"ח צוק איתן

 13:00-10:00הצגת מצגת לפרופ' ניוטון ושיחה עם
צוות הביקורת
20:00

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מתן,
ביינהורן ,שירה פחטר ,אייל
זוננפלד ,שרה שאול ,אורי אדם
מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מתן

פגישת סיכום של הרצאות היום
הראשון עם פרופ' ניוטון

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מתן

 16:30-15:30פגישת סיכום עם האורח פרופ' ניוטון
תרגיל פיקוד העורף
 17:00-08:00יום עיון חטיבת המטה קומה -1
17:30

פגישת נת"צ במעמד שני הצדדים
בנושא תלונת עובדת רשות החברות
הממשלתיות וצו ההגנה שניתן מטעם
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור

מבקר ,מנכ"ל ,עובדי חטיבת
המטה
אורי יוגב (מנהל רשות החברות
הממשלתיות) ,דלית זמיר (יועמ"ש) ,ליאור
קוטלר (יועץ)

מבקר ,אורלי לוינזון סלע ,צחי,
עמיחי ,אוהד דבי ,שלומית לוירר,
טלי כהן

במשרד בתל אביב
11:00

דיון פנימי בנושא פניות המתקבלות
על חשש לעבירות בניה במועצה
האזורית חוף השרון

מבקר ,יורם רבין ,מירי רזין ,רותם
קפון ,אתי רוזנברג ,דב לוז
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תאריך

יום
בשבוע

22.9.16

ה'

23.9.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

12:00

פגישה בנושא :הצגת  4הסקרים

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,יוסי ביינהורן,
עמיחי שי ,מיכאל לבנת

 14:00-12:30דיון שבועי בלשכה עם צוות הלשכה
15:00

דיון פנימי בפנייתו של מר חיים גליק
בנושא דוח מבקר המדינה על
אוניברסיטת בר-אילן

16:00

שימוע לאלי ישי -מימון מפלגות
בשימוע על הדוח לבחירות לכנסת ה-
 20ושוטף

 11:30-09:30בבית הנשיא  -הגשת הדוח בנושא
"חינוך לחיים משותפים ולמניעת
גזענות"
12:30

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה
שמעוני ,שמעון עמר
אלי ישי ,יניב בניטה עוזר

הנשיא וצוותו

הצגת תהליכי העבודה של אגף רימו"ן

מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם ,יצחק
בקר ,ארז אופיר ,ויקי ונטורה

מבקר ,עורכי הדוח ,מנכ"ל וצוותו,
צוות לשכה
מבקר ,אורלי לוינסון ,צוות לשכה,
תדהר אופיר ,יסמין יהושע ,מיכל
אדר

שבת
שלום
25.9.16

א'

26.9.16

ב'

 13:00-11:00ביקור מבקר המדינה במוסד

מר יוסי כהן וצוותו

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,חובב
שפירא

10:00

פגישה עם יאיר וולף המפקח הכללי
במשרד ראש הממשלה בנושא הערות
ראש הממשלה לדוחות

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

12:00

ברכת המבקר לרגל ראש השנה
במשרד בירושלים קומה -1

מבקר ,מנכ"ל ,הנהלה ,עובדי
וגימלאי המשרד
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תאריך

יום
בשבוע

27.9.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

13:00

דיון בנושא תשובות עורכי הדין של
אפללו ושטנצלר  -קק"ל

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
עמיחי ,דודי ,אהרון הלינגר ,תהלה
וינוגרד ,מאיה מינס ,משה פרידמן

13:30

דיון פנימי בנושא דוח הנסיעות

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,עמיחי,
שלמה רז

14:00

דיון בנושא הצעת תמה  -ההסכם בין
הסוכנות עם הממשלה

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,דגנית שי,
מנשה אילני ,עמוס אולצוור ,ענבר
ליטינסקי-טל ,משה גרטנר

14:30

דיון בנושא הצעת תמה  -הרפומה
בנציבות שירות המדינה

מבקר ,יובל ,עמיחי ,דגנית שי,
ענבל מליח

17:30

הרצאה בפני מועדון הניצבים ורבי
ניצבים  -ביקורת המדינה בעידן
המודרני

מבקר ,עמיחי

במשרד בתל אביב
השגריר האלבני הנכנס דר' ברדיל צנאי,
הקונסול רפאל פאוסט

מבקר ,מנכ"ל ,מתן ,שגיא ,צוות
לשכה

11:00

פגישת היכרות עם שגריר אלבניה
בישראל דר' ברדיל צנאי והקונסול
רפאל פאוסט ,ובדיקת שת"פ עם
מבקר המדינה האלבני

12:00

דיון בנושא טיוטת מכתב לשופט
מיכאל שפיצר  -תלונת גב' ק' ק' על
הנהלת בתי המשפט

מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,הגר
צבי מנדלוביץ

12:30

ברכת המבקר לראש השנה בלשכת
בת"א קומה 13

מבקר ,מנכ"ל ,הנהלה ,עובדי
וגימלאי המשרד

13:00

כנסת  -ועדת ביקורת  -ועדת המשנה
לביטחון ,יחסי חוץ וקשרי מסחר
בינלאומיים של הוועדה לענייני
ביקורת המדינה ,דיון חסוי בנושא:
בקשת חיסיון על שני דוחות הכלולים
בדוח 67א' :גיוס ומיון לצה"ל – דו"ח
67א' +מניעת שירפות בצה"ל – דו"ח
67א'

ביינהורן
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תאריך

יום
בשבוע

28.9.16

ד'

29.9.16

ה'

30.9.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

13:30

דיון בנושא סעיף  26על אגודת
העובדים של התעשייה האווירית

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,עמיחי
שי ,איציק לב ,מירי וייס

14:00

פגישה עם נשיא לשכת רו"ח יזהר
קנה +מנחם רהב  -פעילות הלשכה
והכנס הבא

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,צחי,
אהוד דבי ,חנן פוגל

15:30

שימוע לאלוף פיקוד צפון אביב כוכבי
 צוק איתן פרק הדוח על קבלתההחלטות

10:30

הרמת כוסית לראש השנה במשרד
בחיפה

מבקר ,מנכ"ל ,הנהלה ,עובדי
וגימלאי המשרד

12:00

מפגש עם הנהלת ועובדי נציבות
תלונות הציבור בחיפה ובנצרת -
שאלות ותשובות  -דיאלוג עם
הביקורת

מבקר ,מנכ"ל ,סגל הנהלת נת"צ,
עובדי נת"צ בחיפה ובנצרת

18:00

חתונת בנו של השופט דרורי ,גן
אירועים "בצלע ההר" ,מושב מחסיה

08:30

דיון בנושא  -טיוטת החלטת ממשלה -
הגנה משפטית  -מבקר המדינה

11:00

פגישה עם עו"ד סיגל פעיל בנושא
המתלוננת  -חושפת השחיתות ברמת
גן

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,תהלה
וינוגרד
עו"ד סיגל פעיל

מבקר ,אורלי לוינסון סלע,
שלומית לוירר ,טלי כהן
מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,מירי
אלה ,רונית זנדברג

אוקטובר
2016
2.10.16

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,חובב
אלוף אביב כוכבי ,איתי ברון רח"ט מחר,
נדב בן חור ע .רח"ט ,עו"ד רון וקרן שפירא ,שפירא ,שירה פחטר-ארד ,מתן
גוטמן
תמיר סגן הפצ"ר

במשרד בחיפה

13:30

א'

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

ערב ראש השנה

 - 29שעת
הפגישה

תאריך

יום
בשבוע

3.10.16

ב'

א' ראש השנה

4.10.16

ג'

ב' ראש השנה

5.10.16

ד'

6.10.16

ה'

7.10.16

ו'

נושא הפגישה

שבת
שלום
9.10.16

א'

10.10.16

ב'

11.10.16

ג'

12.10.16

ד'

13.10.16

ה'

14.10.16

ו'

שבת
שלום
16.10.16

א'

ערב סוכות

17.10.16

ב'

סוכות

18.10.16

ג'

א' חול המועד

19.10.16

ד'

ב' חול המועד

20.10.16

ה'

21.10.16

ו'

ג' חול המועד
שבת
שלום

ד' חול המועד
ה' חול המועד

23.10.16

א'

הושענא רבה

24.10.16

ב'

שמחת תורה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

- 30 -

תאריך

יום
בשבוע

25.10.16

ג'

26.10.16

ד'

27.10.16

ה'

30.9.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

במשרד בתל אביב
 12:00-10:00מפגש עם הנהלת ועובדי נציבות
תלונות הציבור בתל אביב ולוד  -דיון
ושאלות ותשובות  -קומה 13
12:30

מבקר ,מנכ"ל ,סגל הנהלת נת"צ,
עובדי נת"צ בתל אביב ולוד

דיון שבועי בלשכה עם צוות הלשכה

שבת
שלום
30.10.16

א'

31.10.16

ב'

11:30

דיון בנושא תלונה בעניינה של שרה
(מס' אוגדן )1018692

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל,
דודי ,דגנית שי

15:00

דיון בנושא המטלה כב"א

מבקר ,יובל ,עמיחי

15:30

דיון בנושא תלונות המתקבלות על
כונס הנכסים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל
עמיחי ,לאה עוזיאל ,דניאל
ג'יקובס ,פנינה גונן ,מאיה נוי

18:00

פגישה עם ראש הממשלה במשרד
ראה"מ (קפלן  3ירושלים) בנושא:
פרק הדין הבינלאומי בדו"ח צוק איתן

רוה"מ ,יועציון ומזכירו הצבאי

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יוסי
ביינהורן ,שירה פחטר ,מתן גוטמן

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה  -בקשה לחוות דעת מבקר
המדינה בנושא זיהום במפרץ חיפה +
הטיפול בזיהום אוויר ממקורות נייחים -
דוח מבקר המדינה 65ג

יובל חיו

14:00

דיון בנושא פרק בנוגע להסדר ניגוד
העניינים שנקבע לשר התקשורת
במגזר התקשורת הקווית

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
עמיחי ,דודי ,ישראל אקשטיין,
תהלה ,שירה חי-עם ,יפעת יששכר
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תאריך

יום
בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

15:00

דיון בנושא קק"ל  -סטטוס המטלה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,יורם רבין ,יובל עמיחי,
אהרון הלינגר ,תהלה ,משה
פרידמן ,מאיה מינס

נובמבר
2016
1.11.16

ג'

2.11.16

ד'

ליאורה ,צחי ,בני גולדמן ,חנן
פוגל ,צחי בובליל ,דוד בר

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -היבטים
במערך השירותים לאנשים עיוורים –
דוח מבקר המדינה 66א – ישיבת
מעקב +מיצוי הטבות המס והשירות
לנישום (בדגש על אוכלוסיית
העיוורים) – דוח מבקר המדינה 66א –
ישיבת מעקב

10:30

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים
בתלונתו של חושף השחיתות ,על
הטכניון (מס' אוגדן)910960 :

מבקר ,אורלי לוינסון ,מירי אלה,
אריאל חזן – סמנכ"ל משאבי אנוש של
הטכניון ,עו"ד גילת סבן  -בא כוח הטכניון ,מיכל יניב ,ליאת שכטר ,רוני להבי
עו"ד חי בראל  -בא כוח המתלונן ,המתלונן

14:30

הגשת דו"ח שנתי  67א  -החטיבה
הכלכלית  -ליו"ר הכנסת

מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,מנהלי אגפים
בחטיבה הכלכלית ,צוות לשכה,
נתי בלזם

16:00

שימוע לפצ"ר תא"ל שרון אפק בנושא הפצ"ר תא"ל שרון אפק ,רס"ן נדב
מייקובסקי עוזר הפצ"ר ,פרקליט מבצעים
טיוטת דו"ח מבקר המדינה  -פעילות
צה"ל בהקשר הוראות הדין הבינלאומי סא"ל אדורם ריגלר
בצוק איתן

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יוסי
ביינהורן ,שירה פחטר ,מתן גוטמן,
אייל זוננפלד ,אורי אדם ,שרה
שאול

במשרד בירושלים
09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בשיתוף ועדת
הפנים והגנת הסביבה בנושא :ירידת
מפלס ים המלח ותופעת הבולענים -
דוח מבקר המדינה 59ב

צחי ,אוהד דבי ,יעקב שטראוס

09:00

דיון בנושא בגץ עמותת עובדי
התעשייה האווירית

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,עמיחי,
איציק לב ,תהלה
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תאריך

יום
בשבוע

3.11.16

ה'

4.11.16

ו'

שעת
הפגישה
10:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

עדכון בנק נושאים של החטיבה
לביקורת תחומי חברה ורווחה

11:00

עדכון בנושא תיקי 45א

15:00

פגישה עם שלמה בן אליהו מנכ"ל
משרד החקלאות בנושא המתלונן
מאגף הדייג (אוגדן מס' )1014404

18:30

ערב הוקרה לרגל פרישתו של נשיא
בית המשפט המחוזי השופט דוד חשין,
לשכת עורכי הדין רח' שופן  1ירושלים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה,
צוות לשכה ,ישראל אקשטיין,
איציק לב ,דניאל שוופי ,צביקה
אוהל ,מנהלים וסגני אגפים
בחטיבה
מבקר ,אורלי לוינסון-סלע ,עמיחי,
דודי ,רונית זנדברג ,שלומית לוירר,
אוריאל הס ,טלי כהן

שלמה בן אליהו מנכ"ל משרד החקלאות

מבקר ,עמיחי ,דודי ,נת"צ

שבת
שלום
6.11.16

א'

7.11.16

ב'

11:00

פגישה עם יגאל עמדי בנושא פעילויות
תרבות בירושלים בעקבות הדוח

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה  -תקציב משרד החינוך -
היבטים בתכנון ,בפיקוח ובבקרה ,דוח
מבקר המדינה 67א

09:00

פגישה בנושא בג"ץ  7522/16אגודת
עובדי התעשייה האוירית נגד מבקר
המדינה ואח'

מבקר ,צוות לשכה

ליאורה ,צחי ,איזי טנקמן ,אודי
לנגרמן ,נתי בלזם ,אילן מוריץ,
ליבי שפירא
עו"ד מיטל שינדל ממחלקת בגצ"ים
במשרד המשפטים  +ג'ני בוטבול
(מתמחה)  +ליאת בן מאיר שלום
ממחלקת ייעוץ וחקיקה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם ,עמיחי איציק
לב ,מירי וייס תהלה.
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תאריך

יום
בשבוע

8.11.16

ג'

9.11.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:00

כנסת -וועדת ביקורת  -הסדרי
הפנסיה במדינה

צחי

13:30

דיון בנושא דוח ההוצל"פ  +תלונות
הרמן

מבקר ,יובל חיו ,אורלי לוינסון
סלע ,לאה עוזיאל ,שחר גולדמן,
רחל אבני ,תדהר אופיר ,פנינה
גונן ,דניאל ג'ייקובס ,איציק לב

15:30

משה אשר ,רועי בוטבול  -עוזר ,אמיר כהן
פגישה עם משה אשר מנהל רשות
המיסים בנושא תוכנית עבודת הרשות המבקר הפנימי של רשות המיסים
והיכרות עם ראש החטיבה הנבחר
עו"ד צחי סעד

מבקר ,מנכ"ל ,צחי

09:45

פגישה עם השר זאב אלקין בנושא
חוק ירושלים ונושא העברת משרדי
"התאגיד" מירושלים

השר זאב אלקין ועוזרו

11:00

פגישה עם ח"כ חנין זועבי בנושא
פשיעה ואלימות בחברה הערבית
וטיפול המשטרה בסוגייה (רצח נשים)

ח"כ זועבי ,יהודית אילני עוזרת פרלמנטרית מבקר ,יורם רבין ,עמיחי ,יובל,
לאה עוזיאל ,צוות לשכה

12:30

פגישה בנושא תאגיד השידור הציבורי
 -חוק ירושלים

מבקר ,יובל ,עמיחי ,שלמה רז

14:30

דיון הכנה לפגישה עם אברהם
דובדבני יו"ר ההסתדרות הציונית
העולמית  +ראובן שלום מזכיר
ההנהלה  -הסכם עם הממשלה

15:00

פגישה בנושא אישור הסכם קק"ל -
מדינה על ידי ההסתדרות הציונית
העולמית

16:00

דיון פנימי בנושא טיוטת דוח הקצאת
מקרקעין לצורכי ציבור
במשרד בירושלים

ח"כ איתן כבל ועו"ד אלדד יניב

מבקר ,צוות לשכה

מבקר ,יובל ,עמיחי ,יובל ,תהלה,
מאיה מינס

אברהם דובדבני יו"ר ההסתדרות הציונית
העולמית  +ראובן שלום מזכיר ההנהלה

מבקר ,יובל ,עמיחי ,יובל ,תהלה,
מאיה מינס
מבקר ,יורם רבין ,עמיחי ,ליאורה,
בני גולדמן ,יצחק ברק ,יורי
ריקליס ,דן נאומנקו
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תאריך

יום
בשבוע

10.11.16

ה'

11.11.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

10:30

דיוני נציב בתלונות

14:30

פגישת היכרות עם תת ניצב (בדימוס)
רפאל פלד מ"מ מנהל הרשות להגנה
על עדים ודיון במודל העבודה
המשותף בטיפול בחושפי שחיתויות
במשרד מבקר המדינה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,צוות לשכה ,אורלי לוינזון
סלע ,רונית זנדברג ,שלומית
לוירר ,דינה סמט ,שירלי צור,
מיכל רונן ,מיכל מאור ,טלי כהן,

תת ניצב (בדימוס) רפאל פלד

מבקר ,הלל ,עמיחי ,אורלי לוינסון-
סלע ,שלומית לוירר (בירושלים)

14:00

עדכון בנושא תיקי 45א

מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,עמיחי,
דודי ,רונית זנדברג ,שלומית לוירר,
אוריאל הס ,טלי כהן

10:30

הרצאה במועדון המסחרי והתעשייתי -
דן ברניצקי מלון הילטון ת"א בנושא
ביקורת המדינה בעידן החדש

מבקר ,עופר

שבת
שלום
13.11.16

א'
10:00

פגישה בנושא כוונת משרד התקשורת אדם צ'זנוף ,יו"ר דירקטוריון פרטנר +איציק מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,עמיחי ,דודי,
ישראל אקשטיין ,שירה חי-עם
בנבנישתי ,מנכ"ל חברת פרטנר  +אלון
לקדם את ביטול ההפרדה המבנית
שלב – סגן יו"ר דירקטוריון פרנטר ,נוח
בבזק ,על רקע מצב שוק התקשורת
הנוכחי ,והסיכונים הטמונים במהלך זה אקר  -מנהל הרגולציה

11:30

שיחה עם רו"ח דורון שורר " -שעה
קלה על כלכלה"

רו"ח דורון שורר

מבקר ,צוות לשכה

13:30

שימוע לרו"ח ראובן שיף בנוגע לדוח
מבקר המדינה על רו"ח מבקרים
לחברות ממשלתיות

עו"ד אילן בומבך ורו"ח ראובן שיף

מבקר ,יורם רבין ,צחי ,אוהד דבי,
רותן זקן ,ניר עוזרי

15:00

דיון בנושא  -תלונה בעניין רשות
המיסים (מס' אוגדן )1026226

מבקר ,צחי ,יורם רבין ,עמיחי ,חנן
פוגל ,שלמה רצון ,שלמה רז
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תאריך

יום
בשבוע

14.11.16

ב'

15.11.16

ג'

16.11.16

ד'

17.11.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה  :המאבק בתאונות הדרכים
ותפקוד הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים  -דוח מבקר המדינה 67א

09:00

פגישת צוות לשכה (בדיקת לו"ז)

13:00

שימוע בנושא דוח מינוי רו"ח מבקרים
לחברות ממשלתיות  -פרסום ממצאי
ביקורת לכאוריים בניגוד לחוק ותוך
פגיעה חמורה בזכות הטיעון

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
צחי

עו"ד שרון קליימן ועו"ד דפנה שטיינברג,
ב"כ המבוקרים

מבקר ,יורם רבין ,צחי ,אוהד דבי,
רות זקן ,ניר עוזרי

09:30

דיון הכנה לוועדה לענייני ביקורת
המדינה בנושא ביצוע תקציב משרד
מבקר המדינה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,חזי דודי,
עמיחי ,מתן ,שגיא ,חזי ,רמי סלמה

11:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה  :היבטים בהסדרת התיישבות
הבדואים בנגב  -דוח מבקר המדינה
66ג

מירי רזין ,ישראל אקשטיין

11:00

פגישה עם אבי יעקבי ,אורית וידנה-חי ,אבי יעקובי ,אורית וידנה-חי ,אילן שגיא
אילן שגיא  -הורים שכולים מצוק איתן
בנושא דוח מבקר המדינה על צוק
איתן

מבקר ,יוסי ביינהורן

19:00

נציגים מבית המשפט המחוזי בירושלים

ברכה לרגל פרישתו של הנשיא חשין
מבית המשפט המחוזי ירושלים

המבקר

במשרד בירושלים
09:00

דיון בוועדת הכספים בכנסת בנושא
"ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה"

13:30

פגישת היכרות עם הרמטכ"ל

מבקר ,מנכ"ל ,דודי ,עמיחי ,מתן,
שגיא ,חזי ,רמי
רב אלוף גדי אייזנקוט וצוות עוזרים

מבקר ,ביינהורן וצוותו ,צוות לשכה
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תאריך

יום
בשבוע

18.11.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:30

פגישה בנושא סקירה בנושא המועצה
הדתית תל אביב  -מערכת טכנולוגית
לסקירת מערך הכשרות במועצה
הדתית תל אביב

אלדד מזרחי ראש המועצה הדתית תל
אביב

מבקר ,עמיחי ,דודי ,ליאורה ,איזי
טנקמן

11:00

דיון פנימי בנושא פניית עו"ד יועז הנדל
על משרד ראש הממשלה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,עמיחי,
איציק לב

14:00

פ"ע עם המנכ"ל

מבקר ,מנכ"ל

שבת
שלום
20.11.16

א'

21.11.16

ב'

09:45

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מירי
רזין ,דניאל שוופי ,ישראל
אקשטיין ,צוות לשכה ,מנהלים
וסגנים בחטיבה ,צביקה אוהל,
איילת גרוסמן ,שחר גולדמן,
איציק לב ,עידית ברשישת

דיון תכנון  -עדכון בנק נושאים חצי
שנתי  -חטיבת השלטון המקומי

ליאורה שמעוני

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -חינוך לחיים
משותפים ומניעת גזענות  -דוח ביקורת
מיוחד של מבקר המדינה

10:00

פגישת היכרות עם נצ"מ איתמר
עומייסי ראש היחידה לביקורת
ותלונות הציבור במשטרה  -דרכי
טיפול בתלונות

11:00

דיון פנימי בעניין התלונה על דיינים
במערך הגיור

מבקר ,עמיחי ,יובל ,דגנית ,ענבר
ליטינסקי

12:00

דיון בנושא מכתב יועמ"ש מבקר
מאוחדת בנושא הדוח השנתי

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה
שמעוני ,דודי ,דן בנטל ,עמיחי

נצ"מ איתמר עומייסי  +ראש מדור ביקורת
ארצית סנ"צ מיכל שפיר

מבקר ,יובל ,עמיחי ,רונית זנדברג,
לאה עוזיאל ,דניאל ג'יקובס ,מרב
לוי

- 37 -

תאריך

יום
בשבוע

22.11.16

ג'

23.11.16

ד'

שעת
הפגישה
14:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

פגישה עם חיים גליק בנושא חומרים
שהעביר למשרד לגבי אוניברסיטת
בר-אילן

חיים גליק

מבקר ,עמיחי

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה :בקשה לחוות דעת מבקר
המדינה בנושא :התנהלות רשויות
המדינה בטיפול בקהילה
הטרנסג'נדרית בישראל  -ישיבת
מעקב שנייה

ליאורה שמעוני

09:30

פגישה בנושא בר-אילן

מבקר ,מנכ"ל

10:00

פגישת היכרות עם צ'יקו מנשה  -מנהל צ'יקו מנשה
מחלקת החדשות של רשת ב'

מבקר ,שלמה רז

10:30

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה :הפעלת מסגרות משלימות
(צהרונים) בגני ילדים ובבתי ספר –
דוח מבקר המדינה על השלטון
המקומי לשנת  - 2014ישיבת מעקב

מירי רזין

11:30

ישיבה בנושא תשובה למכתבו של
אסף רוזנברג

מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,דגנית ,עמיחי,
דודי

12:00

דיון בנושא דייני גיור

מבקר ,עמיחי ,יובל ,דגנית

14:45

הגשת דוח השלטון המקומי לשנת
 - 2016ליו"ר הכנסת

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,צוות
לשכה ,מנהלי אגפים בחטיבה,
רחל דולן

במשרד בירושלים
09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -בקשה לחוות
דעת מבקר המדינה בנושא :תקצוב
ניצולי השואה ומיצוי זכויותיהם -
בהשתתפות שר הרווחה

צחי ,אוהד דבי ,ליאורה שמעוני,
בני גולדמן ,רות זקן ,נתן
שטילבלמן
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תאריך

יום
בשבוע

24.11.16

ה'

25.11.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:30

וועדת היתרים לשר הבינוי יואב גלנט

יואב גלנט שר הבינוי והשיכון ,השופט עוני
חבש ,עו"ד אביגדור רביד ,עו"ד ראנטו
יארק,

מבקר ,דודי ,מנשה אילני

11:00

פגישה עם דורון נבות בנושא הטיפול
בחשיפת שחיתויות

דורון נבות

מבקר ,שלמה רז

ראובן קפלן מנכ"ל חברת עמידר ,יו"ר
וועדת הביקורת מר שמעון הייבלום ,עו"ד
יוסף בנקל +עו"ד איציק כהן יונתן+ ,
המתלונן  +עו"ד עופר רזניק ,עו"ד דן שווץ,
מר שלמה קלדרון

מבקר ,רונית זנדברג ,שלומית
לוירר ,טלי כהן ,נועה דגול עמיעד

10:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בנושא
תלונת חושף שחיתות ,כנגד חברת
עמידר (אוגדן מס')1023424 :

12:00

נת"צ עדכונים שוטפים

מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,רונית
זנדברג ,שלומית לוירר

14:00

פגישה עם מירי רזין  -אי אכיפת החוק
ברשויות המקומיות

מבקר ,מירי רזין

14:30

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים -
תלונת חושפת שחיתות ,על המרכז
הרפואי באר יעקב (מס' אוגדן:
)931044

מבקר ,אורלי לוינסון סלע,
המתלוננת  +עו"ד רוני אלוני סדובניק בא
שלומית לוירר ,אוריאל הס ,אביטל
כוח המתלוננת ,פרופ' חיליק לפקוביץ,
מנהל המרכז הרפואי המאוחד ,באר יעקב ,לברן
גב' ציפי שירי ,סגנית מנהל
אדמיניסטרטיבי (מינהל ומשאבי אנוש)

שבת
שלום
27.11.16

א'
09:30

דיון הכנה לוועדה בכנסת בנושא
קק"ל

מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,יורם רבין,
אהרן הלינגר ,עמיחי ,דודי ,שלמה
רז ,תהלה

10:45

דיון הכנה לפגישה עם עו"ד אלון
גלרט ועו"ד דני טבקוב סדן  -מייצגי
דני עטר יו"ר קק"ל

מבקר ,יובל ,עמיחי ,אהרון הלינגר,
מאיה מינס ,תהלה ,משה פרידמן
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תאריך

יום
בשבוע

28.11.16

ב'

29.11.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:30

פגישה עם ב"כ קק"ל בנושא הסכם
קק"ל  -מדינת ישראל

עו"ד אלון גלרט ,עו"ד דני טבקוב סדן
מייצגי דני עטר יו"ר קק"ל ,נדב עשהאל
יועמ"ש קק"ל

מבקר ,יובל ,עמיחי ,אהרון הלינגר,
מאיה מינס ,תהלה ,משה פרידמן

13:00

פגישה עם ח"כ אורן חזן בנושא פניתו
לגבי התנהלות החשבת הכללית

ח"כ אורן חזן ,ניר רגב עוזר

מבקר ,צחי סעד ,עמיחי שי

15:00

דיון בנושא פניית יאיר שמיר יו"ר
דירקטוריון נת"ע  -מינוי רואה חשבון
מבקר לחברת נת"ע  -נתיבי תחבורה
עירוניים להסעת המונים בע"מ

מבקר ,צחי ,אוהד דבי ,רות זקן,
ניר עוזרי

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה בשיתוף ועדת הפנים והגנת
הסביבה בנושא :ירידת מפלס ים
המלח ותופעת הבולענים  -דוח מבקר
המדינה 59ב  -ישיבת מעקב

יובל ,צחי ,אהרן הלינגר

09:30

דיון בנושא המרה ושינוי תקנים

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,דודי,
עמיחי

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה בשיתוף ועדת הפנים והגנת
הסביבה בנושא :ירידת מפלס ים
המלח ותופעת הבולענים  -דוח מבקר
המדינה 59ב  -ישיבת מעקב

צחי

09:00

כנס נציבות הקבילות לחוק ביטוח
בריאות ממלכתי  -ד"ר אסתר בן חיים
במרכז עמותת "נא לגעת" נמל יפו

מבקר
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תאריך

יום
בשבוע

30.11.16

ד'

שעת
הפגישה
11:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה בנושא :החברה לאיתור
והשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
ופעולות המדינה לאיתור ולהשבה של
נכסי הנספים  -דוח מבקר המדינה
67א  -במכללת ספיר במסגרת כנס
שדרות לחברה

 13:30-11:30כנס שדרות לחברה  -דבר המבקר
במושב "הגנה על חושפי שחיתות
אודיטוריום  ,7002בניין ליבי

משתתפים פנימיים
צחי

בהשתתפות :עו"ד עינת אלימלך  -ראש
בית הדין +רון חולדאי  -ראש עיריית תל
אביב +עו"ד חי בראל  -ראש הפנאל

מבקר

12:00

דיון בנושא תמה למבקר  -שיבוב
בביטוח הלאומי  -הערות עמיחי

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

12:30

דיון בנושא עדכון על עמידר

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

13:30

דיון בנושא הארכת מועד למשיבים
והערות לדו"ח צוק איתן

בני גנץ ,עו"ד יוסף בנקל

מבקר ,ביינהורן ,עמיחי

דצמבר
2016
1.12.16

ה'

2.12.16

ו'

10:00

דיון עם אגף ב' בנת"צ על תלונות

מבקר ,אורלי לוינסון סלע,
שלומית לוירר ,טלי כהן ,אוריאל
הס ,רינה קרמף ,מירי לוי ,נועה
עמיעד דגול ,אביטל לברן

15:00

דיון פנימי בנושא פניית התנועה למען
איכות השלטון  -חשש לדיל פוליטי
בגיבוש מתווה הכותל

מבקר ,ליאורה ,עמיחי ,איזי טנקמן

19:00

בר מצווה לבן של עובד הלשכה

אולם רוז רח' אופנהיימר 2
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תאריך

יום
בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שבת
שלום
4.12.16

א'

5.12.16

ב'

10:00

פגישה עם עובד המשרד מועמד
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

11:00

פגישה עם עובדת המשרד מועמדת
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

12:00

פגישה עם עובד המשרד מועמד
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

13:00

פגישה עם עובד המשרד מועמד
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

14:00

פגישה עם עובדת המשרד מועמדת
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

15:00

פגישה עם עובד המשרד מועמד
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

17:00

דיון הכנה לקראת ישיבה בוועדת
כספים  -אישור תקציב משרד מבקר
המדינה לשנת 2017

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,חזי
שעיה ,עמיחי ,דודי ,מתן ,שגיא,
רמי סלמה

10:00

פגישה עם עובדת המשרד מועמדת
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

10:30

פגישה עם עובד המשרד מועמד
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

11:15

דיון בנושא המרה ושינוי לתקנים

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,דודי,
עמיחי

12:00

כנסת הוועדה לענייני ביקורת המדינה:
הקרן לסיוע עסקים במצוקה  -דוח
מבקר המדינה 67א

צחי
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תאריך

יום
בשבוע

6.12.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:30

כנסת  -וועדת כספים  -אישור תקציב
משרד מבקר המדינה לשנת 2017

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,עמיחי,
רמי סלמה ,מתן ,שגיא

14:00

פגישה עם עובדת המשרד מועמדת
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

14:30

פגישה עם עובד המשרד מועמד
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

15:00

פגישה עם עובדת המשרד מועמדת
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

15:30

פגישה עם עובד המשרד מועמד
לרמ"ט המבקר

מבקר ,עמיחי

20:00

השופט בדימוס אהרון ברק נשיא בית
אירוע זיכרון ליו"ר הנהלת תנועת
אומ"ץ ,אריה אבנרי ז"ל ,וחלוקת אותות המשפט העליון לשעבר ,הילה אלרואי -
מופת על שמו  -היכל אומנויות הבמה ראש דסק הבריאות ערוץ  ,10הרב יחיאל
הרצליה
אקשטיין  -נשיא הקרן לידידות ,השופטת
(בדימ) הילה גרסטל  -נשיאה (לשעבר)
בבית המשפט המחוזי ,איציק זקשבסקי -
חושף שחיתות בחברת החשמל ,עינת
פישביין  -כתבת ,יגאל רביד  -עיתונאי ,ח"כ
איציק שמולי ,מירה פרידמן חמו  -יו"ר
עתיד בטוח ,ד"ר רן כוחן  -יו"ר ועדת האות,
מעוזיה סגל  -יו"ר הנהלת אומ"ץ

מבקר ,מנכ"ל ,מתן ,עמיחי,
שלמה ,נציגי נת"צ

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה:
 .1פעולות הממשלה לשילוב אנשים
עם מוגבלויות בתעסוקה – דוח מבקר
המדינה 64ג  -ישיבת מעקב
 .2בקשה לחוות דעת מבקר המדינה
בנושא :גישה לתעסוקה לאנשים עם
מוגבלויות

ליאורה ,בני גולדמן ,מיכל לילך
מבורך ,מאיה רוז
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תאריך

יום
בשבוע

7.12.16

ד'

8.12.16

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00

פגישת היכרות עם ברק רביד כתב
הארץ

ברק רביד

מבקר ,שלמה רז

13:00

דיון בנושא תלונת המבקרת הפנימית
של מבשרת ציון לבקשתה לקבלת צו
הגנה

15:00

פגישה עם רון צור  -ממונה על
הרפורמה בהון האנושי בשירות
המדינה לאור בחינת הנושא

מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,דודי,
עמיחי ,שי מזרחי ,שלומית לוירר,
אוריאל הס ,אביטל לברן
רון צור וצוותו

מבקר ,יובל ,דגנית שי ,עמיחי

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה  :סוגיות בתקציב מערכת
הבריאות  -בדגש תיקצוב קופות
החולים  -דוח מבקר המדינה 65ג

ליאורה ,דן בנטל

09:30

כנס לאוטמן לחינוך ודמוקרטיה -
התכנסות האוניברסיטה הפתוחה,
קמפוס רעננה

מבקר ,עמיחי ,שלמה

 10:30-10:15הרצאת המבקר בכנס לאוטמן לחינוך
ודמוקרטיה

מבקר ,עמיחי ,שלמה

במשרד בתל אביב
12:00

פגישה עם עובד המשרד בנושא מינוי
לרמ"ט

מבקר ,עמיחי

14:00

קריאת תיקים חסויים

מבקר ,ביינהורן ,חובב שפירא

10:00

שימוע בע"פ לעובדת במשרד ד"ר
מ.ד.ה

מבקר ,יורם רבין

11:30

פגישה עם עובדת המשרד בנושא
מינוי לרמ"ט

מבקר ,עמיחי
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תאריך

יום
בשבוע

9.12.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

14:00

דיון בנושא רשות השידור

מבקר ,יורם רבין ,יובל חיו ,עמיחי,
אורלי לוינסון סלע ,ישראל
אקשטיין ,מיכל רונן ,שירה חי-עם,
יפעת יששכר ,תהלה וינוגרד

15:00

עדכונים בנושא תיקי 45א

מבקר ,עמיחי ,דודי אורלי לוינסון,
רונית זנדברג

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שבת
שלום
11.12.16

א'

12.12.16

ב'

13.12.16

ג'

14:00

דיון בנושא טיוטת פניה בנושא
הכשרות

מבקר ,יורם ,ליאורה ,עמיחי ,איזי
טנקמן ,אלעד זילברשטיין ,רוני
רגב ,אילן מוריץ ,מיכל לילך
מבורך ,דודי

15:00

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

מבקר ,יורם ,ליאורה ,עמיחי,
תהלה

09:30

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה :מנגנון גביית חובות בהוצאה
לפועל  -דוח ביקורת מיוחד  -ישיבת
מעקב

09:30

שיחה לרגל צאת הספר המשפט
העברי בראי הרב הרצוג ז"ל

09:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -ההיערכות
להגנת העורף מפני איום טילים
ורקטות( ,מיגון פיזי ,התרעה ופינוי
אוכלוסייה

יובל ,לאה עוזיאל

ח"כ הרצוג ,עדיה ליבוביץ עוזרת

מבקר ,צוות לשכה

ביינהורן
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תאריך

יום
בשבוע

14.12.16

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,עמיחי ,יורם רבין ,תהלה,
יובל חיו ,אהרון הלינגר ,מאיה
מינס ,משה פרידמן

10:00

דיון הכנה לפגישה עם אפי שטנצלר
בעניין דו"ח קק"ל

10:30

פגישה עם אפי שטנצלר ובאי כוחו
בעניין דו"ח קק"ל וההסכם עם מר
אפללו

12:00

פגישה במעמד שני הצדדים בעניין צו עו"ד בצלאל כהן  -ב"כ המתלונן,
הגנה לחושף שחיתות בעיריית שדרות המתלונן ,אלון דוידי ראש עיריית שדרות,
עו"ד יעקב בורובסקי מייצג העירייה ,טל
טורן – מנכ"ל עיריית שדרות בני סעדון –
יועמ"ש עיריית שדרות

מבקר ,עמיחי ,מירי אלה ,רונית
זנדברג ,מרב לוי ,אורלי גוז ,רות
דהן ,אהובה נבו

13:30

פגישה עם איתי לנסברג מנהל
המחלקה הדקומנטרית בערוץ + 1
ליאורה עמיר ברמץ עורכת בערוץ 1
לצילום המשרד החדש לצורך הכנת
כתבה על המבנה

מבקר ,שלמה רז

15:15

סיכום הפגישה עם נציגי קק"ל +
הכנה לדיון בוועדה לענייני ביקורת
המדינה בנושא קק"ל

מבקר ,עמיחי ,יורם רבין ,יובל חיו,
אהרון הלינגר ,תהלה ,מאיה מינס,
משה פרידמן

אפי שטנצלר ,עו"ד שמוליק קסוטו ,עו"ד
גיא נוף ,עו"ד טל גוטמר ,עו"ד בצלאל
רודריג

מבקר ,עמיחי ,יורם רבין ,תהלה,
יובל חיו ,אהרון הלינגר ,מאיה
מינס ,משה פרידמן

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה  -בקשת הוועדה לקבל דין
וחשבון של מבקר המדינה על
פעולותיו לפי סע' ( 6א) לחוק מבקר
המדינה בנושא יחסי המדינה וגופים
מבוקרים אחרים עם קרן קיימת
לישראל החלטה להציע לכנסת
להעמיד את קרן קיימת לישראל
לביקורת מבקר המדינה

מבקר ,יובל ,עמיחי ,יורם רבין,
אהרן הלינגר ,מאיה מינס ,תהלה,
משה פרידמן

10:00

יום עיון של המשרד בנושא שחיתות
שלטונית והמאבק בה -אגף תפק"מ

מנכ"ל ,עובדי אגף תפק"מ
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תאריך

יום
בשבוע

15.12.16

ה'

16.12.16

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

במשרד בתל אביב
16:00

שבת
שלום
18.12.16

א'

דברי המבקר בסיום יום העיון של
חטיבת המטה בנושא שחיתות
שלטונית קומה 13

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה חברת דואר ישראל ,הטיפול
בדואר בין-לאומי  +חברת דואר
ישראל ,היבטים בניהול משאבי אנוש -
דיון מעקב

09:30

פגישה עם פרופ' שלמה מור יוסף
מנכ"ל הביטוח הלאומי בנושא תלונת
עובד המוסד ובקשתו לקבל צו הגנה
(מס' אוגדן )930125

10:30

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה בנושא :הכנה וביצוע של
התקציב להשגת מטרות משרד
התחבורה והבטיחות בדרכים

11:00

דיון נת"צ בהשתתפות שני הצדדים
בנושא תלונת היועצת המשפטית של
עיריית נצרת עילית ובקשה לביטול
הצו ההגנה הזמני שניתן בזמנו (מס'
אוגדן)611089 :

עובדי חטיבת המטה ,עובדי אגף
ב' בנת"צ

צחי ,חנן פוגל ,שלמה רצון ,דויד
טפר ,אייל כהן

פרופ' שלמה מור יוסף מנכ"ל הביטוח
הלאומי

מבקר ,ליאורה ,אורלי לוינסון
סלע ,בני גולדמן ,רונית ,מירי
אלה ,זנדברג ,שרון ברשד ,מאיה
הלוי
צחי

רונן פלוט ראש העירייה  +המתלוננת +
עו"ד שמואל קזס בא כוח המתלוננת

מבקר ,מנכ"ל ,אורלי לוינסון סלע,
שלומית לוירר ,טלי כהן
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תאריך

יום
בשבוע

19.12.16

ב'

20.12.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

10:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בנושא
תלונת עובד על המועצה המקומית
באר יעקב (מס' אוגדן)1021853 :

מבקר ,אורלי לוינסון סלע,
המתלונן  +עו"ד גלית לובצקי  -ב"כ
שלומית לוירר ,אוריאל הס ,אביטל
המתלונן ,אריק זורגר  -מנכ"ל המועצה
המקומית באר יעקב ,עו"ד אילנית הומינר  -לברן
יועמ"ש מ"מ באר יעקב ,זאב רקנאטי חשב,
אריק זורגר מנכ"ל המועצה ,דני אורן גזבר
המועצה ,בן אור פרץ מנכ"ל לשעבר

14:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בנושא עמוס רודין יו"ר הוועדה המקומית לתכנון
ובניה ,המתלוננת +עו"ד חגית שווקי ב"כ
תלונת עובדת על הוועדה המקומית
לתכנון ובניה מעלה חרמון ( )1008658המתלוננת עמוס רודין – יו"ר הוועדה
 .2ארנון שמולביץ – מנהל הפיקוח רחלי
אהרון – מנהלת הוועדה

09:30

מפגש עם הנהלת ועובדי נציבות
תלונות הציבור בירושלים ובבאר שבע
 -שאלות ותשובות  -קומה -1

משתתפים פנימיים

מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,רונית
זנדברג ,שלומית לוירר ,רינה
קרמף ,אוריאל הס

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,סגל
הנהלת נת"צ ,עובדי נת"צ
בירושלים ובאר שבע

12:00

פגישה עם המתלונן על הביטוח
הלאומי בנושא צו הגנה זמני (מס'
אוגדן)930125 :

עו"ד מיה עובדיה ,המתלונן

מבקר ,ליאורה ,אורלי לוינסון
סלע ,בני גולדמן ,רונית זנדברג,
שרון ברשד ,מאיה הלוי ,מירי אלה

14:00

פגישה עם ארז כלפון יו"ר קצצ"א
בנושא חיסיון הדוח

ארז כלפון יו"ר קצצ"א ענת חיים עוזרת
היו"ר

מבקר ,מנכ"ל ,מתן ,צחי סעד,
מאיר בן דוד ואבי גבעתי

16:00

פגישה בנושא סיכום דיון ועדת
גלוברזון מ 29.11.1

מבקר ,מנכ"ל חזי ,רמי סלמה,
יורם רבין

16:30

דיון הכנה לקראת הוועדה בכנסת
בנושא תקנות תקנות מבקר המדינה
(מתכונת לדיווח על תיקון ליקויים)

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,עמיחי,
מתן ,אהובה ,שחר גולדמן ,שגיא

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה :בקשה לחוות דעת מבקר
המדינה בנושא :מבנה ההעסקה
והעובדים במשרד החוץ על רקע
הפיחות במעמד המשרד

יובל ,יוסי פרוכטר ,תמיר גזיאל
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תאריך

יום
בשבוע

21.12.16

ד'

22.12.16

ה'

23.12.16

ו'

שבת
שלום
25.12.16

א'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,איילת
גרוסמן ,צביקה אוהל ,עמיחי שי,
אהובה נבו

09:00

דיון הכנה לקראת דיון תכנון לעדכון
בנק נושאים של החטיבה לביקורת
משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

10:30

פגישה עם אלוף פיקוד הצפון אביב
כוכבי בקשר לדוח צוק איתן

11:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה  -בקשה לחוות דעת מבקר
המדינה בנושא :התנהלות המכון
הרפואי לבטיחות בדרכים מול ציבור
הנכים

צחי ,ליאורה

13:30

דיון תכנון  -עדכון בנק נושאים - 2017
החטיבה לביקורת משרדי ממשלה
ומוסדות שלטון

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
אורלי לוינסון סלע ,מנהלים
וסגנים בחטיבה ,דניאל שוופי,
איציק לב ,צביקה אוהל ,איילת
גרוסמן

אלוף אביב כוכבי ,רס"ן עומרי חודורוב
רמ"ט

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,עמיחי,
שירה פחטר

במשרד בתל אביב
09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת
המדינה  :תקנות מבקר המדינה
(מתכונת לדיווח על תיקון ליקויים),
התשע"ו – 2016

מנכ"ל ,שחר גולדמן ,מתן ,שגיא
עינב

15:00

דיון פנימי בנושא השלמה לדוח
המשמעת

מבקר ,מנכ"ל ,תהלה וינוגרד,
יובל ,דגנית שי
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תאריך

יום
בשבוע

26.12.16

ב'

27.12.16

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:00

דיון פנימי בנושא תלונת מר דב קרומר
על מפעל הפיס

מבקר ,אורלי לוינזון ,מירי אלה,
רונית זנברג ,רינה קרמף ,ליאורה
שמעוני ,שמעון עמר ,אורי אליאס,
עמיחי ,אהובה

11:00

דיון פנימי בנושא מינוי רואי חשבון
לחברות ממשלתיות

מבקר ,צחי ,אוהד ,רות זקן ,ניר,
עמיחי ,אהובה

12:30

צילום המבקר לסרטון הפרידה ממיכל יצחק זרביב  -צלם מטעם משרד האוצר
עבאדי החשבת הכללית

מבקר

13:30

הצגת תהליכי העבודה של אגף רימו"ן

מבקר ,מנכ"ל ,אורלי לוינסון ,צוות
לשכה ,תדהר אופיר ,יסמין יהושע,
מיכל אדר

14:30

דיון פנימי בנושא בקשת מר חברוני
להמצאת מסמכים

מבקר ,יורם רבין ,ליאורה שמעוני,
עמיחי ,אהובה

10:30

כנסת -ועדת ביקורת בנושא בקשה
לחוו"ד מבקר המדינה עפ"י סעיף 21
לחוק מבקר המדינה בנושא :התנהלות
רשויות המדינה בהקשר לפיצוי חקלאי
הדרום בעקבות נזקי מבצע "צוק איתן"

יובל

14:30

דיון המשך פנימי בנושא קצא"א

מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,אהובה

09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא ההיערכות
להגנת העורף מפני איום טילים
ורקטות (מיגון פיזי ,התרעה ופינוי
אוכלוסייה)  -דוח ביקורת מיוחד,
דצמבר  – 2016דיון המשך

10:00

פגישה בנושא פעולת ועדת ביקורת
עירונית והכלים החוקיים העומדים
לרשותה למימוש זכויות הביקורת

ביינהורן ,איל זוננפלד ,זאב
אשכנזי ,אפרת אוריין

יעקב נוס נשיא לשכת המבקרים הפנימיים מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי ,דודי ,מתן
ועו"ד נוה גור כיו"ר ועדת ביקורת
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תאריך

יום
בשבוע

28.12.16

ד'

29.12.16

ה'

30.12.16

ו'

שעת
הפגישה
11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא זרים
שאינם ברי הרחקה מישראל – דוח
מבקר המדינה 64ג' – ישיבת מעקב

יובל חיו ,דגנית שי

11:30

הדלקת נר חנוכה עם הרב מנחם

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,מתן,
שגיא

12:00

דיון פנימי בנושא תיק נת"צ 1027960

מבקר ,יורם רבין ,עמיחי ,יובל,
אורלי לוינסון סלע ,רונית זנדברג,
יוסי פרוכטר ,מיכל אדר ,אופיר
כביה גלעדי ,מריאנה ברגובוי-
ליססו

13:45

פגישה עם שר האוצר משה כחלון
בנושא תיקוני חקיקה

15:00

דיון פנימי בעניין חיים גליק

17:30

הדלקת נר רביעי של חנוכה עם ילדי
עובדי המשרד בקומה  -1ולאחר מכן
סרט בסינימה סיטי

09:00

נשיאת דברי פתיחה בכנס הארצי של
לשכת רו"ח (כנס עיר דוד)

09:00

כנסת-ועדת ביקורת בנושא תקנות
מבקר המדינה (מתכונת לדיווח על
תיקון ליקויים) ,התשע"ו

10:30

שבת
שלום

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

סיור בפזורה הבדואית בהשתתפות
השר אורי אריאל ויאיר מעיין ומפגש
עם תושבים ותלונותיהם

השר משה כחלון

מבקר ,מנכ"ל ,צחי סעד ,אהוד
לנגרמן
מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי

מלון וולדורף אסטוריה (מול מלון ממילא)

מבקר
מנכ"ל ,יורם רבין ,עמיחי ,מתן,
אהובה ,שחר גולדמן ,שגיא

השר ופמלייתו

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,עמיחי,
שלמה רז ,תמי מנס ,ישראל
אקשטיין ,רונית יעקובסון ,יפעת
יששכר
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