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 2017עד יוני  2017 ינואר -לו"ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

 ינואר
2017 

     

     א' 1.1.17

חוק  בנושאפגישה עם השר גלנט  09:45  
 ירושלים ואי קיומו ע"י רשויות.

אבישג בן דויד יועצת בכירה , השר גלנט
 לשר

 דודי, אהובה, מבקר

דיון פנימי בנושא מכתב חבר מועצת  15:00  
עיריית קריית אונו הנדון: "בית מפלגת 

 העבודה קרית אונו"

מירי , עמיחי שי, יורם רבין, מבקר 
אתי , נדאל בלעום, רזין עמיחי

 רוזנברג

      ב' 2.1.17

דיון פנימי בנושא גל השריפות ברחבי  10:00    
 2016נובמבר  -הארץ 

מירי , יובל, עמיחי, מנכ"ל, מבקר 
, טוביה בירן, לאה עוזיאל, רזין

צביקה , גדי לינד, רותם קפון
 אוהל

דיון פנימי בנושא ועדת ביקורת תקנות  11:00    

)מתכונת לדיווח על מבקר המדינה 
 תיקון ליקויים(

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

וועדת ביקורת בקשה לחוות -כנסת 11:30    
 21דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 

לחוק מבקר המדינה בנושא: טיפול 
רשויות המדינה בנושא אופציות 

 בינאריות 

נתי , ינון ליבזון, אוהד לנגרמן, צחי 
 בלזם

שימוע לראש עיריית נתיבות יחיאל  11:30    
 זוהר בקשר לביקורת בעירייה

יחיאל זוהר ראש העירייה והעוזרת שלו חן 
 מאיר דיין

 תמי מנס, עמיחי, מירי רזין, מבקר

ישיבה משותפת של הוועדה  -כנסת  13:30    
לענייני ביקורת המדינה יחד עם וועדת 

המבנית הכלכלה בנושא ההפרדה 
 בבזק

ישראל , דודי, עמיחי, יובל, מבקר  
 אקשטיין
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פגישה עם מזכיר הממשלה צחי  16:00    
ושא דרכי הקשר עם ברוורמן בנ

, והעברת דוחות מזכירות הממשלה
שנתיים ונפרדים לראש הממשלה 

 ולשרים

 אהובה נבו, עמיחי, מבקר צחי ברוורמן

         ג' 3.1.17

מדרשת שדה מעם המתלונן  דיון נת"צ 11:00    
 (927494בוקר )אוגדן מס' 

 אורלי לוינסון סלע, מבקר המתלונן

 שיוך חטיבתי -דיון פנימי בנושא קק"ל  12:00    
 לטיפול בדוחות

, יובל, עמיחי, מנכ"ל, מבקר  
 אהובה, ליאורה

 יורם ,מנכ"ל, מבקר   דיון פנימי בנושא משרות אמון  12:30   

, בני גולדמן, ליאורה, מבקר   גלנט/ עמידר השר דיון פנימי בנושא  14:00    
 אהובה נבו

פגישה עם פרופ' מרדכי קרמניצר  15:00    
בהמשך לכנס חינוך ודמוקרטיה על 

שם דב לאוטמן וקידום שמירת זכויות 
 האדם במדינה.

 צוות לשכה, מבקר  

דיון פנימי בנושא מכתבו של ראש  16:00    

 הנדון: גת מר אבירם דהרי עיריית ק.
חשש להתנכלות  - גת "עיריית ק.

 מתמשכת מצד משרד מבקר המדינה"

יורם , מירי רזין, מנכ"ל, מבקר  

, שלמה רז, עמיחי שי, רבין
 דודי נהיר , אהובה נבו

     במשרד בתל אביב   ד' 4.1.17

כנס לשכת המבקרים הפנימיים  09:00    
 אביב מלון דן פנורמה תל -בישראל 

מר יעקב , יו"ר וועדת הכנס -שלומית גלר 

מר , נשיא לשכת המבקרים הפנימיים -נוס 
נשיא כבוד לשכת  -שלמה קלדרון 

, פרופ' שמעון שטרית, המבקרים הפנימיים
ח"כ קארין אלהרר יו"ר , השרה איילת שקד

עו"ד אפי , הוועדה לענייני ביקורת המדינה
 ראש לשכת עו"ד -נווה 

 מבקר
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

מערכת הביטחון , ועדת המשנה לצה"ל 09:00    
וקשרי חוץ של הוועדה לענייני ביקורת 

המדינה דיון בנושא: הקרן הקיימת 
פעולות לפיתוח מקרקעי  –לישראל 

דו"ח מבקר המדינה דצמבר  –ישראל 
 17בקשה לחיסויים עפ"י סעיף  – 2016

 לחוק מבקר המדינה

מאיה , אהרון הלינגר, יובל חיו  
 פרידמן משה, מינס

פעילת  -פגישה עם כרמלה דפני  11:00    

בנושא תלונותיה על עיריית פ"ת , ציבור
 וגופים נוספים.

, סלע-אורלי לוינזון, יובל, מבקר כרמלה דפני
 נדאל בלעום  ,אהובה, דודי

יוסי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר   ( 2018סקרים בעדיפות ב' ) -דיון תכנון  13:30    
שירה , ירדנה דורון, ביינהורן

, משה שוחט, איל זוננפלד, פחטר
אביחי , מרב לוי, חובב שפירא

אילן , שלמי וייס, גיל מיינר, לויט
אלברטו , נאוה מרגלית, סגל
, מיכאל לבנת, חנה רוזנבוים, רקח

, ישראל אקשטיין, צביקה אוהל
 שחר גולדמן, דניאל שוופי

, פגישה עם יהודה שרוני כתב מעריב 15:30    

בנושא השתתפות עובדי משרדנו 
 , ומתן הרצאות בהם.לייםכבכנסים כל

 שלמה רז, מבקר יהודה שרוני

 בענייןפגישה עם פרופ' בועז רונן  17:45    
בחירת ועדה המייעצת להקמת 

 תלונות הציבור /תמנהל

 צוות לשכה , מבקר  

         ה' 5.1.17

הפנימיים כנס איגוד המבקרים  12:00-10:00    
נל בנושא אפקטיביות אפ -בישראל 

, אולם האווניו, הביקורת הפנימית
 קריית שדה התעופה

 מבקר  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון פנימי בנושא תלונה על בית  13:00    
 (1026112החולים הדסה )מס' אוגדן 

, אהובה נבו, יורם רבין, מבקר  
 מירי, טלי כהן, ברגדרונית זנ

 סלע-אורלי לוינזון, אלה

         ו' 6.1.17

שבת 
 שלום

          

         א' 8.1.17

עם מנהלת אגף  פגישת עדכון 13:00    
תכנית  -ההדרכה גב' נעמי אברהם 

 עבודה.

 אהובה , נעמי, מבקר  

בתיק דיון נת"צ במעמד המתלונן  14:00    

שתו לצו בנושא בק 1023553מספר 
 הגנה

, סלע-אורלי לוינזון, מבקר המתלונן

אהובה , טלי כהן, שלומית לוירר
 נבו

         ב' 9.1.17

הוועדה לענייני ביקורת המדינה  -כנסת  09:00    

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה 
הוועדה  -שא יישום דוח ועדת דורנר ובנ

הציבורית לבחינת מדיניות משרד 
 החינוך בתחומי החינוך המיוחד

 שמעון עמר, ליאורה  

שות החברות לאורי יוגב ראש רשימוע  09:30    
, הממשלתיות בנושא מינוי דירקטורים

 בעקבות המטלה בנושא.

אוהד , עמיחי שי, סעד צחי, מבקר שות החברות הממשלתיותאורי יוגב ראש ר
 דבי 

         ג' 10.1.17

תמיכות  - כנסת ועדת ביקורת בנושא 09:00    
דוח , משרדי הממשלה במוסדות ציבור

 ג 66מבקר המדינה 

 רחל דולן , איציק לב  

קומה  -השקת הקוד האתי בירושלים  09:30    
1- 

נעמי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 עובדי לשכת ירושלים, אברהם



- 5 - 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

     במשרד בתל אביב   ד' 11.1.17

קומה  -בתל אביב השקת הקוד האתי  10:00    
13 

נעמי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 עובדי לשכת תל אביב, אברהם

דיון פנימי בנושא מתנות לנבחרים  11:00    
 ולעובדי ציבור 

שחר , רבין, יובל, מנכ"ל, מבקר  
 אהובה , עמיחי, גולדמן

דיון פנימי בנושא פניית החברה להגנת  14:30    

הטבע בעניין הגנה על חפירות 
 יות ביו"שגיאולוכאר

, ביינהורן, רבין, מנכ"ל, מבקר  
 יובל חיו 

דיון פנימי בנושא החלת הביקורת על  15:00    
  חברה ש'

מירי , איציק לב, מנכ"ל, מבקר  
, תהילה וינוגרד, יורם רבין, וייס

 אלין ביתן, אהובה נבו, עמיחי שי

, אהרון הלינגר, יובל חיו, מבקר   דיון פנימי בנושא פרסום דוח קק"ל  16:00    
 משה פרידמן , מאיה מינס

         ה' 12.1.17

גזר דין  -דיון פנימי בנושא רפי רותם  09:30    
 28.11.16מיום 

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

 יורם רבין, מנכ"ל, מבקר   פנימי בנושא זיקות המבקר דיון 10:00    

דיון פנימי בנושא טיפול הרשויות  11:00    

בעקבות  משוטטיםהמקומיות בכלבים 
 .בנושא זה תלונות

, דודי, מירי רזין, יובל חיו, מבקר  

ישראל , אורלי לוינסון סלע
יונתן , טוביה בירן, אקשטיין
רונית , רחל אבני, מרקוביץ
, רוני מנקס, רותם קפון, זנדברג

 מיכל מאור, ענבל קלאוזנר

פגישה עם ד"ר אסתר בן חיים נציבת  14:00    
הקבילות בנושא סיכום כנס חוק ביטוח 

 בריאות ממלכתית 

 אהובה, דודי, עמיחי, מבקר ד"ר אסתר בן חיים 

דיון נת"צ פנימי בנושא פניות עו"ד  15:30    

הדיל יונס ממשרד המשפטים בעניין 
  של חושפי שחיתותתלונות 

אורלי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
 טלי כהן , עמיחי, לוינזון סלע



- 6 - 
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 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

 45א דיון פנימי בנושא עדכון לתיקי 16:30    
 חושפי שחיתות 

, מירי אלה, אורלי לוינזון, מבקר  
 מירי לוי, אוריאל הס, טלי כהן

         ו' 13.1.17

שבת 
 שלום

          

         א' 15.1.17

 צוות לשכה, מבקר    -1 פרישה לעובד המשרד קומה מפגש 14:00    

דיון פנימי בנושא טיוטת דוח מפעל  15:00    
 הפיס 

, שמעון עמר, ליאורה, מבקר  

מורן , אורי אליאס, לילך מבורך
מנשה , יורם רבין, עופר לב, וולף

 אהובה, עמיחי, אילני

     במשרד בחיפה   ב' 16.1.17

וועדת ביקורת בקשה לחוות -כנסת 09:00    

המדינה בנושא: טיפול דעת מבקר 
המדינה בריבוי תאונות הדרכים בכביש 

 ישיבת מעקב - 66

סימה , בני אליהו, מרסלו, צחי  
 זיידמן

נעמי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר   בחיפה -השקת הקוד האתי  10:00    
 עובדי לשכת חיפה, אברהם

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  13:00    

המדינה בנושא לחיסויים על דוח מבקר 
 קק"ל

מאיה מינס , אהרון, עמיחי, יובל  
 תהילה וינוגרד, משה פרידמן

ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של  18:00    
 הנשיא שמעון פרס ז"ל 

 מבקר באולם המליאה של הכנסת 

         ג' 17.1.17

 -וועדת ביקורת המדינה  - כנסת 09:00    
 בקשה לחוות דעת מבקר המדינה .1

  בנושא: תפקוד שירות המזון הארצי
דוח מבקר  –סוגיות בפיקוח על מזון  .2

 ג66המדינה 

משה יחיאל , דן בנטל, ליאורה  
מיכל , יוסף קורנווסר, גינזברג

חיה , הדר צמח, לילך מבורך
 פוליטי
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כנסת ועדת ביקורת בנושא שיקום נכי  09:00    
ג 66דוח מבקר המדינה  -נפש בקהילה 

 ישיבת מעקב  –

, חגי לדרר, דן בנטל, ליאורה  
 מיכל מבורך

סיור במשרד החינוך בהשתתפות השר  14:00-09:30    
 נפתלי בנט וצוות משרדו.

, ליאורה שמעוני, מנכ"ל, מבקר  
 שמעון עמר, עמיחי, דודי

     במשרד בתל אביב   ד' 18.1.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא: "צמרת  09:00    

המשטרה לא חתומה על הסדר ניגוד 
 העניינים"

עידית , לאה עוזיאל, יובל חיו  

שושנה , דניאל ג'ייקובס, דניאל
 דקל

טקס פרידה מנשיאת בית המשפט  18:30    
 השלום כב' השופטת שלומית דותן

 ם -י 1בלשכת עורכי הדין רח' שופן 

 מבקר  

         ה' 19.1.17

דיון פנימי בנושא מכתבו של מנכ"ל  09:30   
משרד התקשורת בעניין הפרדה מבנית 

 מידע נוסף -בבזק 

, עמיחי, יורם, יובל, מנכ"ל, מבקר  
 ציפי, שירה חי עם, אהובה

ישראל , יפעת יששכר, שלזינגר
 אקשטיין

דיון פנימי בנושא התייחסות לטיוטת  10:00    

ניגוד עניינים במעורבות  -דוח ביקורת 
 שר התקשורת בעניין התשתית הנייחת 

, דודי, יובל חיו, יורם רבין, מבקר  

ציפי , ישראל אקשטיין, אהובה
יפעת , עם-שירה חי, שלזינגר
 יששכר

דיון פנימי בנושא מכתבם של לשכת  11:00    
בנושא הצעת חוק המבקרים הפנימיים 

לצות יישום המ -הביקורת הפנימית 
ק הוועדה הציבורית לבחינת חו

הצ"ח שהונחה על  -הביקורת הפנימית 
 4.7.16-שולחן הכנסת ב

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

 מנכ"ל, מבקר   נושאים שוטפים  -פ"ע עם המנכ"ל  15:00    

מס' בנושא תלונה  דיון פנימי נת"צ 15:30    
1008658 

מירי , אורלי ל"ס, עמיחי, מבקר  
, רינה קרמף, טלי כהן, אלה

 רונית זנברג , שירלי צור
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         ו' 20.1.17

שבת 
 שלום

          

         א' 22.1.17

 -דיון פנימי בנושא תלונות על הטאבו  10:00     
 פניית דיירי סמטת יאיר בקריית אתא

, יוסי פרוכטר, יובל, עמיחי, מבקר  
 ציפי שלזינגר

דיון פנימי בנושא העברת משרדי  11:00    
ממשלה ויחידות ארציות לתחומי העיר 

 ירושלים

, מירי רזין, יובל חיו, מנכ"ל, מבקר  
 שי מזרחי, מתן, דודי, עמיחי

דיון פנימי בנושא: פניית עו"ד אוריאל  12:00    

שמר בנושא: אפליית המגשרים 
החינוכיים של יוצאי הקהילה האתיופית 

בשם הגב' , על ידי משרד החינוך
אביבה מקונן ומר אבנר מהרט מגשרים 

 חינוכיים 

בני , ליאורה שמעוני, מבקר  

, עמיחי, שמעון עמר, גולדמן
 רחל טבאי, אהובה

שימוע לאסף רוזנברג בעניין טיוטת  14:00    
 הדו"ח בנושא המשמעת 

  אסף רוזנברגעו"ד 

 עו"ד איילה הוניגמן 

, עמיחי, דגנית שי, יובל, מבקר
 חיים שרון, תהילה וינוגרד, אהובה

בקשות להתייחסות  2דיון פנימי בנושא  15:00    

משרד מבקר המדינה מועדת ביקורת 
פיטורי  433. עדות בלהב 1 :בכנסת

. ועדת ביקורת 2 א' י';חושף שחיתות 
בנושא הסדרי הפנסיה במדינה 

7.11.16 

אורלי , פרופ' רבין, מנכ"ל, מבקר  

, שגיא, אהובה דודי, עמיחי, ל"ס
 תהלה וינוגרד, מנשה אילני, מתן

         ב' 23.1.17

הוועדה לענייני ביקורת המדינה  - כנסת 09:00    

, בנושא: הקרן הקיימת לישראל
דוח  -פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל 

  2017ינואר , ביקורת מיוחד

מאיה , אהרון הלינגר, יובל, מבקר  

שחר , משה פרידמן, מינס
 תהלה וינוגרד, גולדמן
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

כנסת ועדת ביקורת דיון מהיר בנושא:  11:00    
"רשות האוכלוסין וההגירה הסתירה 

המשפט את קיומן של חוות -מפני בתי
דעת פנימיות בדבר מבקשי מקלט 

 מאפריקה"

 דגנית שי , ענבל מליח, יובל חיו  

פגישה עם שרת המשפטים איילת  13:00    

, שקד בנושא תקנות ביקורת המדינה
 ושינוי החוק.

רמ"ט השרה יאיר , השרה איילת שקד
 גיל ברינגר יועץ השרה , הירש

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

עם מנכ"ל משרד התקשורת  דיון 15:00    
בעקבות טיוטת הביקורת  שלמה פילבר

 במשרדו.

צוות , יובל חיו, מנכ"ל, מבקר יועצת בכירה עדי כהן , שלמה פילבר
נחום , ישראל אקשטיין, לשכה
יפעת , שירה חי עם, בלבן

 גדליהו דוד, יששכר

         ג' 24.1.17

סיור בבניין עם קבוצת אדריכלים  10:30    
)לרבות מתכנני המשרד החדש( ומר 

 שביקשו להתרשם מהמבנה אקירוב

, אדירכל עופר קולקר, אלפרד אקירוב
, אדירכל דותן רוטמן, אדריכל רנדי אפשטיין

, יורם פוגל, יונתן שילוני, אדריכל דני ברלר
 אמון בן דור 

עפרה , חזי שעיה, מנכ"ל, מבקר
 צוות לשכה , מלצר

 –כנסת ועדת ביקורת בנושא חיסויים  11:00    

החלטות בקבינט בנוגע תהליכי קבלת 
לרצועת עזה לפני מבצע "צוק איתן" 

 ובתחילתו

 ביינהורן  

כנסת ועדת ביקורת בקשה לחוות דעת  14:00    
מבקר המדינה בנושא: מעברי חצייה 

 ישיבת מעקב -בקרבת בסיסי צה"ל 

 מרסלו בז, צחי סעד  

פגישה עם עובדת המשרד בקשר  14:00    
 סיון.ילתקופת הנ

 אהובה , מבקר 
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

     במשרד בתל אביב    ד' 25.1.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא ריבוי  09:00    

 –זיהומים במוסדות האישפוז ובקהילה 
ישיבת  –ג' 63דוח מבקר המדינה 

בהשתתפות שר הבריאות יעקב  מעקב
 ליצמן

 דן בנטל, ליאורה  

דיון פנימי בעניין דוח ההפרדה המבנית  12:30    
 בבזק 

, ישראל אקשטיין, יובל, מבקר  
יורם , יפעת יששכר, שירה חי עם

 דודי נהיר, רבין

פגישת היכרות ד"ר דוד אלטמן סגן  14:00    

 נשיא בכיר מכללת נתניה והצגת כתביו
 .)לבקשתו(

 עמיחי שי , מבקר ד"ר דוד אלטמן

פגישת הכרות עם דבורה שרר מאגודת  15:00    
 אדי והצגת יעדי האגודה.

 צוות לשכה , מבקר דבורה שרר 

פגישת הכרות עם חניתה שושן מרצה  15:30    
  TOP MARKETING ב

 צוות לשכה , מבקר חניתה שושן 

         ה' 26.1.17

פגישה עם עובד חטיבת מוסדות  11:00    
 שלטון 

 אהובה, מבקר  

דיון פנימי בנושא פנייה לקבלת  11:30   
הנחיה בנושא התייחסויות לטיוטת 

נסיעות שרים וסגני שרים לחו"ל 
 במימון גורמים לא ממשלתיים

 עמיחי, אהובה, דודי, יורם, מבקר 

דיון פנימי בנושא ועדת ביקורת בעניין  12:00    

 - )תיקון הצעת חוק מבקר המדינה
תלונה של עובד משרד המבקר( 

 2016התשע"ו 

, אורלי לוינזון, יורם, מבקר  

, שגיא, מתן, עמיחי, דודי, אהובה
 מתן

דיון פנימי בנושא מכתבו של יועמ"ש  15:00    
 מכון התקנים 

, אהובה, אוהד דבי, צחי, מבקר  
 עמיחי

         ו' 27.1.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

שבת 
 שלום

          

         א' 29.1.17

 –כנסת ועדת ביקורת בנושא חיסויים  09:00    
תהליכי קבלת החלטות בקבינט בנוגע 

לרצועת עזה לפני מבצע "צוק איתן" 
 ישיבת המשך –ובתחילתו 

חנה , שירה פכטר, ביינהורן  
 רוזנבוים

פגישה עם הנשיא ראובן ריבלין בנושא  10:00    
 חוק ירושלים 

 עמיחי , מנכ"ל, מבקר בבית הנשיא 

דיון הכנה לשימוע למפכ"ל בנושא  12:30    
 במשטרה הדוח על המשמעת

, לאה עוזיאל, יובל, מנכ"ל, מבקר  
משה , יוסי פרוכטר, עמיחי אהובה

 סמו

שימוע למפכ"ל המשטרה רוני אלשיך  13:00    

בנושא הדוח על המשמעת במשטרת 
 ישראל.

ראש אמ"ש גילה , עוזר המפכ"ל עופר שומר
 גזיאל אבי פרנקל רמ"ח משמעת

, לאה עוזיאל, יובל, מנכ"ל, מבקר

משה , יוסי פרוכטר, עמיחי אהובה
 סמו

דיון הכנה לפגישה עם אלדד מזרחי  14:30    
ראש המועצה ראש המועצה הדתית 

יפו בנושא טיוטת דוח ביקורת -ת"א
 בנושא הפיקוח על כשרות המזון 

צוות , ליאורה איזי טנקמן, מבקר  
 רוני רגב, אילן מוריץ, לשכה

 יפו-שימוע לראש המועצה הדתית ת"א 15:00    

אלדד מזרחי בנושא טיוטת דוח ביקורת 
 בנושא הפיקוח על כשרות המזון 

שני קשקש , ראש המועצה אלדד מזרחי

, ברכיאל נעמי מפקח מחלקת כשרות, רל"ש
 מיכל רוזנבוים יועמ"ש

צוות , ליאורה איזי טנקמן, מבקר
 לשכה 

 -דיון פנימי בנושא דוח שיקום שכונות  16:00    
 גלנט

, אהובה, עמיחי, ליאורה, מבקר  
 בני גולדמן

         ב' 30.1.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא היבטים  09:00    
בהיערכות המדינה להגנת המרחב 

 א 67דוח מבקר המדינה  –הקיברנטי 

גדליהו , ישראל אקשטיין, יובל חיו  
 ציפי שלזינגר, דוד
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון פנימי בנושא הצעת חוק מימון  11:00    
( )גוף פעיל 34 'מסמפלגות )תיקון 

 בבחירות( 

, יורם, דודי, עמיחי, מנכ"ל, מבקר  
, חנה רותם, מירי רזין, איציק בקר

 אהובה 

מועצה אזורית  -' ח 'דיון פנימי בנושא ח 11:30    

עמק הירדן הארכת מועד להגשת דוח 
 כספי 

מוטי , חנה רותם, מירי רזין, מבקר  

, יצחק בקר, מיכל פריאל, ויזל
 נבואהובה 

' פ 'דיון נת"צ פנימי בנושא פנייתו של ח 14:00    
בעניין מניעת שילובו במסגרת תפקידו 

 הנוכחי ואי יישום הצו הזמני 

, טלי כהן, אורלי לוינזון, מבקר  
 דבי, אוהד, צחי, אהובה, עמיחי

דיון נת"צ פנימי בנושא פניית עו"ד  15:00    

בעניין דרישה  יעקב בורובסקי
בתיק מספר צו זמני  -להחלטה 
1009060. 

, אורלי לוינזון, מירי רזין, מבקר  
 אהובה, עמיחי

דיון פנימי בנושא מכתבו של ראש  15:30    
עיריית נתיבות בעניין נושאים 

במחלוקת מול משרדי הממשלה משרד 
הפנים המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

 והמשרד לשירותי דת 

, איזי טנקמן, מירי רזין, מבקר  
 אהובה , עמיחי, לילך מבורך

         ג' 31.1.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  09:00    
המדינה: פעולות להנצחת נשיאים 

 ג 63דוח מבקר  -וראשי ממשלה 

, לאה עוזיאל, דגנית שי, יובל  
צביקה , אביב דוד, עידית דניאל

 אוהל

ביקורת בנושא הקרן כנסת ועדת  10:30    

פעולות לפיתוח  –הקיימת לישראל 
דוח מבקר המדינה  –מקרקעי ישראל 

בקשה לחיסויים עפ"י  – 2016דצמבר 
 לחוק מבקר המדינה 17סעיף 

משה , אהרון הלינגר, יובל חיו  
 מאיה מינס, פרידמן

פגישת הכרות עם מיכל הלפרין  14:00    
 הממונה על ההגבלים העיסקיים +

ההפרדה המבנית בחברת בזק והכנה 
 לביקור ברשות.

ישראל , יובל, מנכ"ל, מבקר אורי שוורץ יועץ משפטי , מיכל הלפרין
, דודי, אהובה, עמיחי, אקשטיין
יפעת , נחום בלבן, עם-שירה חי
 אורלי לוינזון, גדליהו דוד, יששכר
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון פנימי בנושא דוח המשמעת  15:30    
 בשירות המדינה 

, מתן, יורם, דגנית שי, יובל, מבקר  
 אהובה, דודי, עמיחי

 פברואר
2017 

          

     במשרד בתל אביב    ד' 1.2.17

         ה' 2.2.17

, אהובה ,עמיחי, מנכ"ל, מבקר   ות לשכה שבועיתוישיבת צ 09:30    
 שלמה רז, שגיא, מתן, דודי, רחל

         ו' 3.2.17

שבת 
 שלום

          

         א' 5.2.17

ים בנושא דיון נת"צ במעמד שני הצדד 14:00    
בבקשתו ה דיון בבקשת עובד עיריי

לקבלת צו הגנה כחושף שחיתות 
 (1024372)אוגדן מס' 

, המתלונן, מנכלי"ת העירייה, העירייהראש 
 שלמה קלדרון

שלומית , אורלי לוינזון, מבקר
 אהובה עמיחי, טלי כהן, לויירר

קציבת  -דיון פנימי בנושא מנת"צ  15:00    
 כהונה של משרה זו 

 צוות לשכה , יורם, מנכ"ל, מבקר  

         ב' 6.2.17

שימוע לשר החקלאות אורי אריאל  08:40    

בנושא דוח כשלים בגיבוש התכנית 
האסטרטגית לעידוד וחיזוק 

 שבות והפעלתהיההתי

, יפעת וייס עוזרת השר, אבי מאיר יועץ השר

, מנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן אליהו
 עו"ד ארז לוי, משה מזור עו"ד

, יורם רבין, ליאורה, מנכ"ל, מבקר

מוטי , יורי ריקליס, צחי בובליל
איילת , דודי, אהובה, עמיחי, אטל

 גרוסמן

כנסת ועדת ביקורת בקשה לחוות דעת  09:00    
מבקר המדינה בנושא: אפליה בשירותי 

 מגדריקבורה על רקע 

 איזי טנקמן  

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  10:30    

לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 
התנהלות מעונות היום השיקומיים 

 ישיבת מעקב -ותמיכת המדינה בהם 

 חיה פוליטי, דן בנטל, ליאורה  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

בקשה לפי  -דיון פנימי בנושא מאוחדת  15:00    
לקבלת מסמכים ממבקר  108סעיף 

 המדינה

ליאורה , יורם, מנכ"ל, מבקר  
 תהלה וינוגרד, שמעוני

         ג' 7.2.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא חיבור  09:00    
צרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי 

 א 67דוח מבקר המדינה  -

יעקב , דנה גרוס, אוהד דבי, צחי  
 שטראוס 

כנסת ועדת ביקורת בנושא היערכות  10:30    

הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי 
חרדה בשעת חירום והטיפול בהם 
דוח  –במהלך מבצע צוק איתן ולאחריו 

על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 
 ישיבת מעקב שנייה  - 2015

 ישראל וייס, זיאד אסעד, מירי רזין  

כנסת ועדת ביקורת בנושא הטיפול  12:00    
בכלבים ובחתולים על ידי המחלקות 

דוח  –הווטרינריות ברשויות המקומיות 
על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 

2010  

 אביתר ארן, טוביה בירן, מירי רזין  

כנסת ועדת ביקורת בנושא הצעת חוק  13:30    

תלונה של  - מבקר המדינה )תיקון
 2016-עובד משרד המבקר( התשע"ו

 יוזם ח"כ דוד ביטן

מירי , יורם רבין, שלמה, עמיחי  
 אלה

טחון יחסי חוץ יכנסת ועדת המשנה לב 14:30    
של , וקשרי ממשלה בינלאומיים

 הוועדה לענייני ביקורת המדינה דיון
 בנושא התמודדות עם איום המנהרות 

חנה , שגיא עינב, ביינהורן  
 רוזנבוים

שיונות יטקס חלוקת ר, דברי פתיחה 17:00-14:00    
 רו"ח ותעודות חבר בלשכת רואי חשבון 

במלון קראון פלזה באולם  14:00בשעה 

במרכז הקונגרסים  16:00בשעה  כרמית
 ם-)בנייני האומה( אולם אוסישקין י

 נציגי המשרד., מבקר
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

     במשרד בתל אביב   ד' 8.2.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא סיוע בדיור  09:30    

 -ג 65דוח מבקר המדינה  -לזכאים 
ישיבת מעקב בהשתתפות שר הבינוי 

 יואב גלנט 

צחי , בני גולדמן, ליאורה שמעוני  
 בובליל

ר "דיון פנימי מקדים לשימוע ליו 10:30    
בנושא סוכנות היהודית נתן שרנסקי ה

 טיוטת הדוח

, , עמיחי, דגנית שי, יובל, מבקר  
, ענברטל לטינסקי, עמוס אולצוור

 יורם, משה גרטנר

סוכנות היהודית נתן השימוע ליו"ר  11:00    

בנושא שוורץ וש 'שרנסקי והמזכ"ל ג
דוח שת"פ של הממשלה עם הסוכנות 

 היהודית

מזכ"ל הסוכנות , יו"ר הסוכנות נתן שרנסקי
 ג'וש שוורץ ועו"ד אלון גלרט

, , עמיחי, דגנית שי, יובל, מבקר

, ענברטל לטינסקי, עמוס אולצוור
 יורם, משה גרטנר

ד"ר אליהו וינוגרד , עו"ד נעמה זר כבוד 14:00    
 - וחיים רונן מנכ"ל ארגון נכי צה"ל

בנושא דוח הביקורת בארגון נכי שימוע 
 ל "צה

ד"ר , עו"ד נעמה זר כבוד, עו"ד גדעון פישר
נכי חיים רונן מנכ"ל ארגון , אליהו וינוגרד

חיים , תמרי ריכטר יועמ"ש הארגון, צה"ל
 סופר מבקר פנים

אייל , ביינהורן, מנכ"ל, מבקר
, יורם רבין, דודי, עמיחי, זוננפלד

 שלמה רז 

פגישה בנושא איחוד גופי הביקורת  16:00    
 כגוף יציג  -הפנימית בישראל 

שלומית , יזהר קנה, דורון כהן, יעקב נוס

מירב , טבנון סגן נשיאניר , גלר סגנית נשיא
 רון גרוספל + שגיא יהודיין

, דודי, עמיחי, יורם, מנכ"ל, מבקר
 שגיא, מתן

         ה' 9.2.17

מנכ"ל צוות לשכה שלמה , מבקר   ישיבת צוות לשכה שבועית  09:30    
 רחל , רז

דיון פנימי בנושא דוח ביקורת רשם  10:00    
 העמותות 

, פרוכטריוסי , יובל חיו, מבקר  
אתיאל , לימור קפלינסקי

צביקה , נעמי תומר, מלכיאל
 עמיחי שי , אהובה נבו, אוהל

פגישה עם עדי ניב בנושא התנהלות  11:00    

מוסדות בריאות ציבורית בישראל 
 )לבקשתו(

 עמיחי, מבקר עדי ניב

דיון פנימי בנושא דוח טיפול המשטרה  11:30    
 בסייבר

עידית , עוזיאללאה , יובל, מבקר  
 צוות לשכה, לאור פורקוש, דניאל
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         ו' 10.2.17

שבת 

 -שלום 
טו 

 בשבט

          

         א' 12.2.17

דיון הכנה לשימוע לאורית פרקש  11:30-11:00   

הכהן יו"ר רשות החשמל לשעבר 
בנושא הדוח על הסכם הגז של חברת 

 חשמל 

אריאל , מאיר בן דויד, מבקר  

, אהובה נבו, רחל קטן, סוארי
 , יורם רבין, עמיחי שי

לאורית פרקש הכהן יו"ר רשות  שימוע 13:00-12:00    
החשמל לשעבר בנושא הדוח על 

 הסכם הגז של חברת חשמל 

אריאל , מאיר בן דויד, מבקר יובל רויטמן, אורית פרקש
, אהובה נבו, רחל קטן, סוארי

, רות זקן, יורם רבין, עמיחי שי
 דביאוהד 

דיון פנימי בנושא הקפאת טיפול בנושא  14:30-14:00    
 ההסדרה באגף המשמעת 

תהילה , יורם, יובל, מנכ"ל, מבקר  

, חיים שרון, דגנית שי, וינוגרד
 אהובה , עמיחי

         ב' 13.2.17

אבי דיכטר בנושא  פגישה עם ח"כ 09:30-08:30    
 הממשק עם ועדות בכנסת 

שלמה , מנכ"ל צוות לשכה, מבקר ח"כ אבי דיכטר 
 רז

ועדת ביקורת בנושא מערך  כנסת 09:00    
דוח מבקר  -הגיור הממלכתי בישראל 

 ישיבת מעקב שנייה  -ג 63המדינה 

יובל , איזי טנקמן, ליאורה שמעוני  
 אהובה , יונתן זקן, חיו

קשרי , טחוןיכנסת ועדת המשנה לב 10:00    

של  חוץ ויחסי מסחר בינלאומיים
 הוועדה לענייני ביקורת המדינה דיון

 -)רביזיה(  בקשה לדיון מחדש בנושא:
התמודדות עם איום  –חיסויים 

 ינואר  דוח מבקר המדינה –המנהרות 

 שגיא עינב , ביינהורן  

פגישת עדכון עם מנהל אגף מערכות  15:00    
 מידע במשרד

 אהובה , שרון, מנכ"ל, מבקר  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         ג' 14.2.17

 כנסת ועדת ביקורת בנושא  10:00    

. מערכת לתקצוב המכינות הקדם 1
דוח מבקר  –אקדמיות והבקרה עליהן 

 ישיבת מעקב שנייה  –ג 63המדינה 
תוכניות לימודים מיוחדות  .2

דוח מבקר המדינה  –באוניברסיטאות 
 ישיבת מעקב  - 62

, שמעון עמר, ליאורה שמעוני  
 אהרון הלינגר, יפעת יששכר

 45עדכון שוטף לגבי תיק  -דיון נת"צ  11:00-10:30    
 חופשי שחיתות - א'

מירי , אורלי ל"ס, עמיחי, מבקר  
 רונית זנדברג, אלה

דיון פנימי בנושא דוח היבטים  15:30-15:00    
 בהתנהלות מכללת עזריאלי 

, עמיחי, אהובה, ליאורה, מבקר  
 עזמי טנוס, שמעון עמר, יורם רבין

 68ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון  16:00    
 שנה לכינון הכנסת בט"ו בשבט

 עמיחי, מבקר  

            

     במשרד בירושלים   ד' 15.2.17

שולחנו של  לעהדוח השנתי  הנחת      
 ראש הממשלה 

    

כנסת ועדת ביקורת בנושא מינויים  09:00    
והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או 

אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 
דוחות על הביקורת בשלטון  – 2013

  2016המקומי לשנת 

נידאל , שחר גולדמן, מירי רזין  
אורה , יחיאל איבינדר, בלעום

ענבל , טוביה בירן, דב לוז, וייס
 עפרון 

לרגל סיום דוח  התכנסות העובדים 12:30-12:00    
 ירושלים  -1ג' קומה 67שנתי 

, יועמ"ש, מחטי"ים ,מנכ"ל, מבקר  
 עובדי ביקורת , צוות לשכה, חזי

         ה' 16.2.17

מנכ"ל צוות לשכה שלמה , מבקר   ישיבת צוות לשכה שבועית  10:00-09:30    
 רחל , רז
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון פנימי בנושא סיכום דיון ברמ"י  12:30-12:00    
ביחס לעסקת  6.6.10מיום 

 הדולפינריום 

, מנכ"ל, ליאורה שמעוני, מבקר  
מיכל , יוני זקן, תהלה, יורם

 אהובה, עמיחי, מבורך

         ו' 17.2.17

שבת 
 שלום

          

         א' 19.2.17

סיכום  -פגישה עם גמלאי המשרד  10:45-09:45    
 שנות עבודתו והיבט לעתיד.

 , אהובה, עמיחי, מבקר גימלאי המשרד

סטטוס תלונות תלויות  - דיון נת"צ 12:30-11:00    
 ועומדות 

, רונית זנברג, אורלי ל"ס, מבקר  

חגית , ברוך ישורון, יונתן מרקוביץ
 ענבל קלאוזנר, ניסן

דיון בנושא הפרק ההפרדה  14:30    
על הרפורמה המבנית/תאגידית בדוח 

 בתחום התקשורת הנייחת

, ישראל אקשטיין, יובל, מבקר  
שירה , יפעת יששכר, תהלה, דודי

 עם-חי

         ב' 20.2.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא המאבק  09:00    
בתאונות הדרכים ותפקוד הרשות 

דוח  -הלאומית לבטיחות בדרכים 
 ישיבת מעקב  -א 67מבקר המדינה 

דני לוי , דן בנטל, בזמרסלו , צחי  
 שחר גולדמן, ונשטיין

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  10:30    

לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 
הסתרה וטיוח מקרי רשלנות רפואית 

 תוך פגיעה בציבור החולים

דנה לוי , דן בנטל, ליאורה שמעוני  
 ויינשטין
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

קשרי חוץ , כנסת ועדת המשנה לבטחון 13:00    
ממשל בינלאומיים של הוועדה  ויחסי

חסוי  לענייני ביקורת המדינה דיון
 –הקרן הקיימת לישראל  בנושא:

דוח  –פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל 
בקשה  – 2016מבקר המדינה דצמבר 

לחוק מבקר  17לחיסויים עפ"י סעיף 
 המדינה

משה , מאיה מינס, אהרון, יובל  
 פרידמן

         ג' 21.2.17

 כנסת ועדת ביקורת בנושא  09:00    
היבטים  -. תקציב משרד החינוך 1

דוח מבקר , בפיקוח ובבקרה, בתכנון
  ישיבת מעקב –א 67המדינה 

.חינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות 2
דוח ביקורת מיוחד של מבקר  -

ספטמבר , התשע"ו, אלול, המדינה
 ישיבת מעקב  – 2016

אילן , כרמל קרני, ליאורה שמעוני  
, אהוד לנגרמן, ואיזי טנקמן, מוריץ

 שחר גולדמן

כנסת ועדת ביקורת בנושא פעולות  11:30    

המדינה להגנה על זכויותיהם של 
דוח מבקר  –עובדים בשכר נמוך 

 ישיבת מעקב  -ג 65המדינה 

בני גולדמן עוז , ליאורה שמעוני  
 ברקו

 כנסת ועדת ביקורת בקשה לחוו"ד 13:30    
לחוק  21מבקר המדינה עפ"י סעיף 

מבקר המדינה בנושא: יישום מסקנות 
הוועדה הציבורית  –דוח ועדת דורנר 

לבחינת מדיניות משרד החינוך בתחומי 
 החינוך המיוחד

אורי , כרמל כרני, ליאורה שמעוני  
 אליאס שמעון עמר 

 - 2017דיון הכנה לדיון תכנית עבודה  15:30-14:30   
 הביטחוןחטיבת 

, אהובה, עמיחי, מנכ"ל, מבקר  
 צביקה אוהל

מתלונן הפגישה עם עו"ד סיגל פעיל ו 16:30-15:30    
 1030039מספר  בתיק

שלומית , אורלי לוינזון, מבקר המתלונן , עו"ד הגר שוורץ, ד סיגל פעיל"עו
 עמיחי, אהובה, טלי כהן, לוירר

     במשרד בתל אביב   ד' 22.2.17
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 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  09:00    
לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 

 -הפסיכולוגיים הקליניים בישראל 
אורך התורים לטיפול , כמות התקנים

 ואורך התורים להתמחות

 חיה פוליטי, ליאורה שמעוני  

חטיבת  - 2017דיון תכנית עבודה  12:30-09:30    
 הביטחון

, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

ישראל , שחר גולדמן, ביינהורן
, אקשטיין דניאל שוופי יורם רבין
 מנהלי אגפיםחטיבת הביטחון 

כנסת ועדת ביקורת מערך הגיור  10:30    
דוח מבקר  -הממלכתי בישראל 

 ישיבת מעקב שלישית  -ג 63המדינה 

ליאורה , משה פרידמן, ציפי, יובל  
 יוני זקן, איזי טנקמן, שמעוני

, אהרון הלינגר, יובל חיו, מבקר  עובדת קק"ל הענקת תעודת ממצאים לעובדת קק"ל  14:00-13:45    

, משה פרידמן, מאיה מינס
 , עמיחי, אהובה

פגישה עם דני עפרוני בנושא סיכום  14:45-14:00    
תקופת פעילותו בתפקידו כפצ"ר 

 ממימד הזמן 

 צוות לשכה , יוסף ביינהורן, מבקר דני עפרוני 

לשעבר בעיריית עובד בכיר פגישה עם  16:00-15:00    
 חולון לאור פניה בעניין העיריה.

מירב , איציק לב, מירי רזין, מבקר לשעבר בעיריית חולוןהעובד 

דודי רחל , עמיחי, אהובה, דולב
 דולן

         ה' 23.2.17

     המבקר בחופשה       

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  10:00    
לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 

הטיפול הנאות בקשישים בבתי אבות 
 והפיקוח עליו

דן , חיה פוליטי, ליאורה שמעוני  
 משה יחיאל גינצברג, בנטל

         ו' 24.2.17

שבת 
 שלום
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 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         א' 26.2.17

מנהל אגף בחטיבה  פגישה עם 16:30-16:00    
 הכלכלית +הכנה לפגישה האגפית 

 אהובה , מנכ"ל, מבקר  

פגישה עם מנהל אגף בחטיבה  17:00-16:30    
 הכלכלית +הכנה לפגישה האגפית

 אהובה , מנכ"ל, מבקר  

         ב' 27.2.17

ועדת ביקורת בנושא מנגנון  -כנסת 08:30    
דוח  -גביית חובות בהוצאה לפועל 

ישיבת  - 2016אפריל , ביקורת מיוחד
 מעקב שנייה 

דניאל , לאה עוזיאל, יובל חיו  
 פנינה גונן, גיקובס

פגישה עם מנהל אגף בחטיבה  10:00-09:30    
 הכלכלית +הכנה לפגישה האגפית

 אהובה מרסלו , מבקר  

מנהל אגף בחטיבה  פגישה עם 10:30-10:00    
 הכלכלית +הכנה לפגישה האגפית

 אוהד דבי , אהובה, מבקר  

ברות בבקשת עובד  דיון נת"צ פנימי 11:30-11:00    

לקבלת צו הגנה כחושף  מקומית
 (1021853)אוגדן מס'  שחיתות

, שלומית לויירר, אורלי ל"ס  
 , עמיחי, אביטל לברן, אוריאל הס

במעמד הצדדים בבקשת דיון נת"צ  12:30-11:30    
לקבלת צו  חברה ממשלתיתעובדת ב

הגנה כחושפת שחיתות )אוגדן מס' 
1022205) 

ראש , עו"ד אורן גרוס, ובעלה המתלוננת
מנהלת משאבי אנוש , הממשלתיתרשות ה

 ב"כ הרשות ,יועמ"ש הרשות, ברשות

, מירי אלה, אורלי ל"ס, מבקר
, רונית זנברג, שלומית לוירר

, אהובה, מירי לוי, אוריאל הס
 עמיחי

 עירייה דיון נת"צ פנימי בבקשת עובד 13:00-12:30    

בבקשתו לקבלת צו הגנה כחושף 
 שחיתות

, מירי אלה, אורלי ל"ס, מבקר  

מירב , ליאת שכטר, רונית זנברג
 אהובה, עמיחי, סובול

פגישה לקראת פרישה עם היועץ  14:30-14:00    
 של המשרד הכלכלי

 אהובה , דניאל שוופי, מבקר  

פגישה עם השר אלקין בנושאים  15:30-14:30    

משרדיים של המשרד להגנת הסביבה 
והמשרד לענייני ירושלים והפעלת חוק 

 ירושלים.

, אהובה, עמיחי, יובל חיו, מבקר השר אלקין 
 אהרון הלינגר , דגנית שי, דודי
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         ג' 28.2.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  09:00    

בנושא: לחוות דעת מבקר המדינה 
טיפול רשויות המדינה בנושא אופציות 

 ישיבת מעקב -בינאריות 

, נתי בלזם, אודי לנגרמן, צחי סעד  
 ינון ליבזון

פגישה עם השר אורי אריאל בעניין  10:00-09:30    
מכתב תנו לחיות לחיות בנושא 

 בישראלהמשוטטים התרבות הכלבים 

 יובל, עמיחי, מבקר השר אורי אריאל

דיון פנימי בנושא בנייה בלתי חוקית  12:00-11:00    
 במגזר הערבי והבדואי

, עמיחי, מירי רזין, יובל, מבקר  

, וואחיד אברהים, דודי, אהובה
 לאה עוזיאל

קשרי חוץ ויחסי , ועדת המשנה לבטחון 13:00    
ממשל בינלאומיים של הוועדה לענייני 

 חסוי בנושא:הקרן ביקורת המדינה דיון
פעולות לפיתוח  –הקיימת לישראל 
דוח מבקר המדינה  –מקרקעי ישראל 

בקשה לחיסויים עפ"י  – 2016דצמבר 
 לחוק מבקר המדינה  17סעיף 

מאיה , אהרון הלינגר, יובל חיו  
 עמיחי, משה פרידמן, מינס

מרץ 
2017 

          

     במשרד בתל אביב   ד' 1.3.17

, ועדת הכנסתהוועדה המשותפת של  10:00    

חוק ומשפט הצעת חוק , וועדת החוקה
הגדרת גוף פעיל -מימון מפלגות )תיקון

 – (678)כ/ 2016-התשע"ו, בבחירות(
 הכנה לקריאה שניה ושלישית

 איציק בקר, חנה רותם  

ביקור באגודת צער בעלי חיים בתל  11:30-10:00    
 אביב בעקבות דוח ותלונות.

, יובל, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
  רונית יעקובסון, ישראל אקשטיין
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, הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת 10:00    
חוק ומשפט הצעת חוק , וועדת החוקה

הגדרת גוף פעיל -מימון מפלגות )תיקון
 – (678)כ/ 2016-התשע"ו, בבחירות(

 הכנה לקריאה שניה ושלישית

    

 בתיק מספרפגישה עם מתלונן  16:00-15:00    
1023654 

 עמיחי , אורלי לווינזון, מבקר  

         ה' 2.3.17

         ו' 3.3.17

שבת 
 שלום

          

         א' 5.3.17

 פגישה עם ד"ר אמיר סרי הצגת עבודת 10:45-10:00    
דוקטורנט בנושא אפקטיביות דוחות 

 )לבקשתו( מיוחדים

 צוות לשכה , מבקר ד"ר אמיר סרי 

דיון נת"צ במעמד הצדדים ונציב שירות  12:00-11:00    

המדינה משה דיין בקשת עובדת 
לקבלת צו הגנה ממשלתי במשרד 

 (813169כחושפת שחיתות )מס' אוגדן 

יועמ"ש , נציב שירות המדינה משה דיין

ראש אגף גמלאות בנציבות , נציבות רון דול
אמיר איילון סמנכ"ל משאבי אנוש , ציון לוי

, נציגת המשרד הממשלתי, במשרד החוץ
 ובעלה  המתלוננת

שלומית , אורלי לוינזון, מבקר
 אהובה , עמיחי, טלי כהן, לוירר

פגישה תקופתית עם מנהלי ועובדי  14:45-14:00    
 אגף א' בחטיבה למוסדות שלטון

 בנושאי האגף

עובדי אגף , יובל אהובה, מבקר  
 א'

הנדלר שימוע למנכל"ית בזק סטלה  17:00-15:30    

בנושא דוח הרפורמה בשוק התקשורת 
 הנייחת 

שרון פליישר , סטלה הנדלר מנכל"ית בזק

אמיר נחליאלי , בן יהודה סמנכ"ל רגולציה
  עו"ד ברק גליקמן, עו"ד יורם בונן, יועמ"ש

יובל , אהובה, עמיחי, דודי, מבקר

יפעת , ישראל אקשטיין, חיו
, גידי דוד, שירה חי עם, יששכר

אהובה , תהילה, רבין, נחום בלבן
 נבו

         ב' 6.3.17
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 כנסת ועדת ביקורת בנושא  09:00    
היבטים בקידום שילובם של יוצאי  .1

פגמים מהותיים בניהול  -אתיופיה 
דוח מבקר המדינה  -תוכנית לאומית 

  –ישיבת מעקב חמישית  -ג 63
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה  .2

בני בנושא אלימות משטרתית כנגד 
ישיבת מעקב  -הקהילה האתיופית 

 חמישית

, ליאורה שמעוני, מנכ"ל, מבקר  
רחל , אהובה, עמיחי, בני גולדמן

 טבאי

, הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת 10:30    

חוק ומשפט הצעת חוק , וועדת החוקה
הגדרת גוף פעיל -מימון מפלגות )תיקון

 – (678)כ/ 2016-התשע"ו, בבחירות(
 והצבעות.סיום הדיון 

 יצחק בקר, חנה רותם  

כנסת ועדת ביקורת בנושא הטיפול  10:30    
דוח מבקר המדינה  -בהפרעות אכילה 

 ג 63

 , דן בנטל, ליאורה שמעוני  

 תפריש התכנסות עובדי חטיבה לרגל 14:45-14:00    
 -1קומה  - עובד המשרד

 צוות לשכה , מנכ"ל, מבקר  

, לתחקור נתונים -מצגת "בינה עיסקית" 16:00-15:00    
שהותקנה במסגרת פיילוט שביצע אגף 

מערכות מידע על נתוני תלונות ופניות 
 הציבור

, אורלי לוינזון סלע, מבקר מנכ"ל  
, שגיא, מתן, דודי, אהובה, עמיחי

 שרון סולומון, אילנה ליפשיץ

דיון פנימי בעניין קבלת דו"ח הביקורת  16:30-16:00    

בנושא :שיתופי פעולה של ממשלת 
 ישראל עם הסוכנות היהודית 

, דגנית שיאהובה, יובל חיו, מבקר  
 דודי, עמיחי

         ג' 7.3.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  09:00    

לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 
 טיפול המדינה בריבוי תאונות הדרכים

 ישיבת מעקב שנייה - 66בכביש 

 מרסלו, צחי סעד  
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כנסת ועדת ביקורת בנושא סוגיות  10:30    
בדגש  -בתקציב מערכת הבריאות 

דוח מבקר  -תיקצוב קופות החולים 
 ישיבת מעקב  –ג 65המדינה 

 דן בנטל , ליאורה שמעוני  

 דודי, עמיחי, מבקר   דיון פנימי בנושא תקינת המשרד 10:30-10:00    

פגישה עם יו"ר הקואליציה ח"כ דוד  12:00-11:00    
ביטן בעניין הצעות חוק בנושא משרד 

 מבקר המדינה וסמכויותיו

 עמיחי, מנכ"ל, מבקר ח"כ דוד ביטן 

דיון נת"צ במעמד הצדדים בבקשת  15:30-14:30    

בבקשתו לקבלת צו  בגוף מבוקרעובד 
הגנה כחושף שחיתות )מס' אוגדן 

921446) 

עו"ד סיגל , המתלונן, הגוף המבוקריו"ר 
 פעיל 

, מירי אלה, אורלי ל"ס, מבקר

, אהובה, רינה קרמף, רונית זנברג
 עמיחי, ליאורה

דיון פנימי בנושא החלת ביקורת על  16:00-15:30    
 רשת החינוך עמ"ל אורט

שמעון , ליאורה, מנכ"ל, מבקר  
, יורם רבין, מיכל מבורך, עמר

 תהילה וינוגרד 

     במשרד בתל אביב   ד' 8.3.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  09:00    
לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 
התנהלות רשויות המדינה בטיפול 
 -בקהילה הטרנסג'נדרית בישראל 

 ישיבת מעקב שלישית

בני , בנטלדן , ליאורה שמעוני  
 חיה פוליטי, גולדמן

דיון פנימי בנושא "דוח דוברות  10:00-09:30    
 והסברה"

, טליה דר, יוסי, מנכ"ל, מבקר  

מתן , מיכאל לבנת, צביקה, ירדנה
 שגיא עינב, גוטמן

שירה , אייל, יוסי, מנכ"ל, מבקר   ול בעזהמכשהדיון פנימי בנושא  10:30-10:00    
 ארד-פחטר

דיון פנימי בנושא תלונה בעניין מכת  11:30-11:00    

הגנבות מהחברות הפועלות במזח נמל 
 אשדוד 

, מרסלו בז, עמיחי, צחי, מבקר  
 איה גייבל, בניהו אליהו
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מחטיבת  פגישה עם עובד המשרד 14:30-14:00    
חברה ורווחה במסגרת פגישות עם 

 עובדים 

 , העובדאהובה, מבקר  

עובדת עם פרישת  התכנסות פרידה 14:00    
 המשרד 

 , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

שימוע לעו"ד שמעון טננבלט בנושא  17:00-16:00    
 דוח ההוצאה לפועל

, יובל חיו, צוות לשכה, מבקר עו"ד שמעון טננבלט 
, דניאל ג'יקובס, לאה עוזיאל

 פנינה גונן

     תענית אסתר   ה' 9.3.17

, נהג ה לאלי אביזידריס ז"לאזכר 09:00    
 הר המנוחות( בעובד המשרד) המבקר

 וצוות לשכה , עופר עזרן, מבקר  

מנכ"ל צוות לשכה שלמה , מבקר   מצוות משלוח מנות עם הרב מנחם  10:30    
 רז 

פגישה עם המבקר הפנימי של המשרד  12:00-11:00    
יישום הערות נושא שמואל רוזנבלום ב

 ותיקונן.הביקורת 

 רבין, אהובה, מנכ"ל, מבקר ראובן גורדיצקי ,שמואל רוזנבלום

דיון הכנה לשימוע למנכ"ל משרד  14:00-13:45    

לגבי טיוטת  התקשורת שלמה פילבר
 דוח

, ישראל אקשטיין, יובל, מבקר  

נחום , שירה חי עם, יפעת יששכר
, דודי, אהובה, גדליהו דוד, בלבן

 תהלה, שלמה

שימוע למנכ"ל משרד התקשורת  15:00-14:00    
שלמה פילבר בעניין הדוח בנושא 

 הרפורמה בשוק התקשורת הנייחת 

עדי קהאן יועצת , מנכ"ל שלמה פילבר
, עו"ד ברוריה מנדלסון יועמ"ש, למנכ"ל

 עו"ד דניאל דריזלר

, ישראל אקשטיין, יובל, מבקר
נחום , שירה חי עם, יפעת יששכר

 דודי, אהובה, גדליהו דוד, בלבן

         ו' 10.3.17

שבת 
 שלום 

          

     פורים   א' 12.3.17

     שושן פורים   ב' 13.3.17
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דיון פנימי בנושא תשובת משרד  10:30-10:00    
דו"ח של ה( 3המשפטים לכמעט סופי)

על הטיפול בעברות משמעת בשירות 
 הציבורי

, תהילה, דגנית, יובל, יורם, מבקר  
 חיים שרון 

פגישה עם ח"כ חנין זועבי בנושא הדוח  12:00-11:00    

שהעבירה בעניין טיפול בעבריינות 
 החמורה בחברה הערבית

העוזרת , ד"ר עלי נוהד, ח"כ חנין זועבי

, מוסטפה רינאווי יועץ פרלמנטרי, יהודית
, ח"כ יוסף ג'ברין, ח"כ עידא תומאס לימן

אוסמה ח"כ , ח"כ עבדאל חכים חג' יחיא
 סעדי

, יורם רבין, יובל, מנכ"ל, מבקר

שלמה , צוות לשכה, לאה עוזיאל
 וואחיד אברהים, רז

שימוע לאורי יוגב בעניין טיוטת דוח  16:00-14:00    
בנושא מינוי רואה חשבון בחברות 

 ממשלתיות 

אלינור דמרי , יובב גביש, אורי יוגב
 עו"ד גונן גומלספי יועמ"ש, רפרנטית

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

         ג' 14.3.17

אורלי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר   ישיבת הנהלה תקופתית 12:00-09:30    
, ישראל אקשטיין, מחטי"ים, ל"ס

צוות , חזי שעיה, דניאל שוופי
 לשכה 

כנסת ועדת ביקורת בקשה לחוות דעת  09:00    

המדינה בנושא: החינוך המיוחד מבקר 
 ישיבת מעקב -

, שמעון עמר, ליאורה שמעוני  
 כרמל קרני

כנסת ועדת ביקורת בנושא פעולות  11:00    
המדינה לעידוד שילובה של 

דוח  -האוכלוסייה הערבית בתעסוקה 
 ישיבת מעקב  -ג 66המבקר 

, בני גולדמן, ליאורה שמעוני  
 מאיה רוז

, מנהל החטיבה צחי סעדפגישה עם  12:00    

לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות 
 תקופת ניסיון לאומיות בנושא תום

 צחי, מנכ"ל, מבקר  

דיון פנימי בעניין מטלת ביקורת בנושא  14:30    
"היבטים בפרויקט הדולפינריום בתל 

 אביב"

מיכל , ליאורה, מנכ"ל, מבקר  
, אהובה, יוני זקן, לילך מבורך

 דודי, עמיחי
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

לתפקידים  דיון פנימי בנושא מינויים 16:00-15:30    
 בביטוח לאומי 

, איציק לב, עמיחי, מנכ"ל, מבקר  
, אהובה, אלין ביתן, מירי וייס

 בני גולדמן, ליאורה שמעוני, דודי

 יקווים מנחים לרוא דיון פנימי בנושא 16:30-16:00    
 סטטוס ביניים -החשבון 

, צחי, מנשה, רבין, מנכ"ל, מבקר  
 דודי, עמיחי, אהובה, דוד בר, מתן

פגישה עם ח"כ משה גפני בעניין  17:30-16:30    
הצעות חוק בנושא משרד מבקר 

 המדינה 

 עמיחי, מנכ"ל, מבקר ח"כ משה גפני

     במשרד בתל אביב   ד' 15.3.17

בנושא  פגישה עם עו"ד רן לוסטיגמן 15:00-14:00    
 ביקורת בהירות המידע שמונגש לציבור

 צוות לשכה שלמה רז, צחי, מבקר עו"ד רן לוסטיגמן 

דיון פנימי בנושא תלונה בעניין תביעה  16:00-15:30    
 ום נכים קלהכרת זכות נכה מאגף שי

, אורלי ל"ס, ביינהורן, מבקר  

אלכסנדר , אנטה גולמב, עמיחי
מיכל , רחל אבני, מישקיטבליט

 יניב 

         ה' 16.3.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  10:00    

לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 
טיפול רשויות החוק והאכיפה בפשעי 

 ישיבת מעקב -שנאה 

 איזי טנקמן , לאה עוזיאל, יובל חיו  

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  11:30    
לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 

הסתרה וטיוח מקרי רשלנות רפואית 
תוך פגיעה בציבור החולים )בעקבות 

ישיבת  -המקרה של הילד אופק טאוב( 
 מעקב

 דן בנטל , ליאורה שמעוני  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

 ,משה אשרלרשות המסים )שימוע  16:30-15:30    
בנושא הדוח לגבי פטור  (רשותהמנהל 

ממס ומדיווח לעולים חדשים ותושבים 
 חוזרים עם מנכ"ל משרד הקליטה 

יריב , שרון אהרוני שגיא לבודה, משה אשר
רבקה , , טלי דולן, פרידה ישראל, אבירם
מנכ"ל משרד הקליטה אלכס , לפינר

, נדב נגר היועץ של משה אשר, קושניר
אמיר כהן המבקר הפנימי של רשות 

 סיםהמי

 צוות, חנן פוגל, צחי, מבקר
 לשכה 

         ו' 17.3.17

שבת 
 שלום

          

         א' 19.3.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא מבצע "צוק  09:00    
תהליכי קבלת החלטות  -איתן" 

בקבינט בנוגע לרצועת עזה לפני מבצע 
"צוק איתן" ובתחילתו )בדגש על 

, המדינהדוח מבקר  -עבודת המל"ל( 
  2017פברואר 

שירה , חובב שפירא, ביינהורן בהשתתפות ראש מל"ל יוסי כהן
 שגיא, פכטר ארד

של  2016ימי בנושא נתוני שנת דיון פנ 10:00-09:30    
 נציבות תלונות הציבור 

מירי , אורלי ל"ס, מנכ"ל, מבקר  
 דודי , עמיחי, אהובה, אלה

דיון פנימי בנושא תלונה על בית  10:30    
 האבות הספרדי בחיפה 

 דן בנטל , עמיחי, ליאורה, מבקר  

כנסת ועדת ביקורת בנושא בקשה  11:30    

לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: 
פרסומי משרדי הממשלה בעיתון 

 הפלס

 עמוס אולצוור, ציפי שלזינגר  

פנימי בנושא פנייה ליועץ  דיון נת"צ 14:30-14:00    
המשפטי לממשלה בעניין הפרת צו 

ני שניתן לעובדת חברה זמההגנה ה
 ממשלתית

, ברגדרונית זנ, אורלי ל"ס, מבקר  
טלי , שלומית לוירר, מירי אלה

 כהן

         ב' 20.3.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

כנסת ועדת ביקורת בנושא זרים שאינם  09:30    
ברי הרחקה מישראל דוח מבקר 

 ישיבת מעקב שנייה  -ג 64המדינה 

 דגנית שי, יובל חיו  

בוז'י ח"כ פגישה עם יו"ר האופוזיציה  11:00-10:15    

הרצוג בעניין הצעות חוק בנושא משרד 
 מבקר המדינה 

 עמיחי , מנכ"ל, מבקר העוזרת עדיה ליבוביץ', ח"כ בוז' הרצוג

דיון פנימי בנושא תלונה על כבישים  11:30-11:00   
 משובשים בת"א 

, מירי רזין, מרסלו, צחי, מבקר  
 סלע-אורלי לוינזון, אהובה, עמיחי

פגישה עם ח"כ יאיר לפיד בעניין  13:00-12:15    

הצעות חוק בנושא משרד מבקר 
 המדינה 

ודנה  ח"כ יאיר לפיד העוזרות גילי האושנר
 כדורי 

 עמיחי , מנכ"ל, מבקר

 כנסת ועדת ביקורת בנושא  12:30    
דוח מבקר  -סיוע בדיור לזכאים  .1

 ישיבת מעקב שנייה  -ג 65המדינה 
דיון מהיר בנושא , הצעה לסדר היום .2

עמותת "סוכת עובדיה" מבית אל 
מיליון שקלים עבור  3.2חייבת למדינה 

 שימוש בדירות ציבוריות

 צחי בובליל, ליאורה שמעוני  

ל יפגישה עם ח"כ סתיו שפיר וח"כ אי 15:30-14:30    

בן ראובן בעניין ממצאי הוועדה 
המיוחדת ליישום הנגשת המידע 

הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור 
הוועדה בנוגע להסכמים  בנושא ממצאי

 .הפוליטיים

העוזרים שלו נדב , ל בן ראובןיח"כ אי

והעוזר  ח"כ סתיו שפיר, פרלמןמרקמן וטל 
 שלה עומרי שגב 

, עמיחי, צחי, מנכ"ל, מבקר
 דודי, אהובה

ערב השקה ועיון לרגל צאתו לאור של  20:00-17:30    
-שרשבסקי ,ספר: דיני משפחהה

קורינאלדי בבית לשכת עורכי הדין רח' 
 ירושלים  1שופן 

 מבקר  

         ג' 21.3.17

     במשרד בתל אביב       
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

כנסת ועדת ביקורת בנושא תפקוד אגף  09:00    
דוח מבקר  -הרישוי והכשרת הנהגים 

 א 67המדינה 

 מרסלו בז, צחי סעד  

דברי פתיחה בכנס בינלאומי לציון  10:30-09:15    

 פתיחת אגף חדש במוזיאון משואה
בקיבוץ תל  בנושא "תעשיית השנאה"

 יצחק )ליד נתניה(

 דודי, רחל, מבקר  

 כנסת ועדת ביקורת בנושא  10:30    
היבטים בפעילות ארגון נכי צה"ל  א.

דוח מבקר  –וסוגיות בעניין נכי צה"ל 
 . 59עמ' , ב'64המדינה 

בקשה לחוו"ד מבקר המדינה עפ"י  ב.
לחוק מבקר המדינה בנושא:  21סעיף 

 הקמת סניף בית הלוחם באשדוד.

 אייל זוננפלד, ביינהורן  

אגף ז' בחטיבה עובדי פגישה עם  13:00-12:00    
 לביקורת תחומי חברה ורווחה.

צחי בובליל , ליאורה שמעוני 

עמיחי , אהובה נבו, ועובדי אגף ז'
 שי

פגישה עם מנהלי ועובדי אגף ב'  14:45-14:00    
 בחטיבת הביטחון בנושאי האגף

, עמיחי ,אהובה, ביינהורן, מבקר  
 עובדי אגף ב'

     במשרד בירושלים   ד' 22.3.17

כנסת ועדת ביקורת בנושא מבצע "צוק  09:00    
 –איתן" 

. תהליכי קבלת החלטות בקבינט 1
בנוגע לרצועת עזה לפני מבצע "צוק 

  איתן" ובתחילתו
 -. ההתמודדות עם איום המנהרות 2

  2017פברואר , דוח מבקר המדינה

, עמיחי, יובל, ביינהורן, מבקר בהשתתפות הרמטכ"ל גדי אייזנקוט
 שגיא, שלמה רז

         ה' 23.3.17

, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר   ישיבת לוז שבועית עם צוות הלשכה  10:00-09:30    
 שלמה רז 
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פגישה עם ח"כ לשעבר אלי ישי בנושא  10:00    
 הצבעה אלקטרונית בבחירות לכנסת

, חנה רותם, מירי רזין, מבקר אלי ישי
, יובל חיו, דודי, עמיחי, אהובה

 יורם רבין, ישראל אקשטיין

דיון פנימי בנושא תאגיד השידור  11:30-11:00    
 הציבורי 

, ישראל אקשטיין, יובל, מבקר  
 שלמה רז , דודי, עמיחי, אהובה

         ו' 24.3.17

שבת 
 שלום

          

         א' 26.3.17

 בבקשת יתריםה למתן הועדדיון של הו 10:00-09:00    
 שר הכלכלה אלי כהן

 היתרים:למתן  הועדחברי ה, השר אלי כהן
 גדור רביד יאב, קאראטו יארנ, עזרא קמא

 , אסף ברקוביץ, דודי, יורם, מבקר

ביקור והכרת הרשות לניירות ערך עם  11:30-10:00    
 ראש הרשות שמואל האוזר וצוותו

אהוד , צחי, מנכ"ל, מבקר  
, דודי, עמיחי, ליבזוןינון , לנגרמן
 יורם רבין, אהובה

הצגת התוכנית  -פגישה עם המנכ"ל  12:00    

המלאה של כנס הסייבר )כולל שמות 
 מתי והיכן(, משתתפים

, אהובה, עמיחי, מנכ"ל, מבקר  
 שגיא, מתן, דודי

הרמת כוסית לכבוד חג הפסח במשרד  12:30    
 בירושלים

, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 ם-עובדי י, שלמה רז

דיון הכנה לשימוע של יובב גביש  14:30-14:00    

וי רו"ח מבקרים לחברות בנושא דוח מינ
 ממשלתיות

אוהד , צחי סעד, יורם רבין, מבקר  

, עמיחי, ניר עוזרי, רות זקן, דבי
 אהובה

פגישה עם שר האוצר משה כחלון  16:30-15:30    
הצעות חוק בנושא משרד מבקר  בעניין

 המדינה 

 עמיחי, מנכ"ל, מבקר ועוזרו נדב שיינברגר, השר משה כחלון

         ב' 27.3.17

פגישה בנושא השתתפות המבקר  09:30-09:00    
 2017בפעילות מקצועית בינ"ל בשנת 

, מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר  
 דודי, אהובה, עמיחי
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

יובב גביש שמיוצג על ידי שימוע למר  11:00-10:00    
ינוי רו"ח עו"ד שרון קליימן בנושא דוח מ

 בחברות ממשלתיות

אוהד , צחי סעד, יורם רבין, מבקר עו"ד שרון קלינמן, יובב גביש
 ניר עוזרי, רות זקן, דבי

דוד )בדימ'( עם השופט  פגישת הכרות 15:00-14:00    

נציב התלונות על כ , בתפקידורוזן
  בערכאותמייצגי המדינה 

עו"ד שני  והעוזרת, דוד רוזן)בדימ'( השופט 
 וקסלר 

יובל , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר

לימור , יוסי פרוכטר, חיו
אהובה , ענבל מליח, קפלנסקי

אורלי , דוד נהיר, עמיחי שי, נבו
 רחל אבני, ל"ס

דיון פנימי בעניין העלאת מודעות  16:00-15:30    
בנושא משרד מבקר המדינה ונציב 

 תלונות הציבור במגזר החרדי 

, עמיחי, אהובה, מנכ"ל, מבקר  
 דודי, שלמה רז

         ג' 28.3.17

הרמת כוסית לכבוד חג הפסח במשרד  10:30    
 בתל לאביב 

, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 עובדי ת"א, שלמה רז

הרמת כוסית לכבוד חג הפסח במשרד  14:00    
 בחיפה 

, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 עובדי חיפה , שלמה רז

         ד' 29.3.17

         ה' 30.3.17

         ו' 31.3.17

אפריל 
2017 

          

         א' 2.4.17

כנס בינלאומי עם מבקרי מדינות       

לאומיים בנושא התמודדות עם איומים 
 , בסייבר
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

+  Welcoming Dinner במלון הר ציון  22:30-20:00    
Keynote Speaker  נוכחות הכרחית 

מבקר המדינה הפדראלי של ארצות הברית. 
הם מהמדינות הבאות:  מבקרי מדינה

אוסטריה; גרמניה; דנמרק; הולנד; ספרד; 
פינלנד; פולין; שבדיה; אירלנד; אסטוניה; 

וכן המשנה למבקר המדינה , לטביה, ליטא
  של הודו.

 , מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר

            

         ב' 3.4.17

כנס בינלאומי עם מבקרי מדינות       

בנושא התמודדות עם איומים לאומיים 
 , בסייבר

    

    08:45-08:30 Opening of Seminar   מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר , 

    09:45-08:45 Introduction to Cyber Security    שגיא, מתן, מנכ"ל 

    10:15-09:45 Coffee Break   שגיא, מתן, מנכ"ל 

    11:30-10:15  Cyber Security in the Eyes of the 
Attacker חשיבות נוכחותך בינונית   

 שגיא, מתן, מנכ"ל  

    11:45-11:30 Coffee Break  שגיא, מתן, מנכ"ל 

    13:00-11:45 From the Organizational to the 
National level 

 שגיא, מתן, מנכ"ל  

    15:00-13:00 Lunch   & Cyber Crime Lecture  
Wrap-up of Day 1 

 שגיא, מתן, מנכ"ל  

    18:00-15:00 Tour of Jerusalem   שגיא, מתן, מנכ"ל 

    22:30-20:30 Dinner   & Keynote Speaker   אהובה, עמיחי, מנכ"ל, מבקר , 
 שגיא, מתן, שלמה רז

         ג' 4.4.17

כנס בינלאומי עם מבקרי מדינות       
בנושא התמודדות עם איומים לאומיים 

 , בסייבר
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

    09:15-08:30 Opening of Day 2  &  
Legal Framework for Cyber Security 

 , מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר  

    10:45-09:40 Formal Meeting with the President of 
the State of Israel, Mr. Reuven Rivlin 

 , מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר  

    11:15-10:45 Coffee Break     

    12:45-11:15 The National Cyber Strategy of Israel 
& Generic Model 

 , מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר  

 , מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר   Lunchמסעדת מאמה   14:15-12:45    

    15:15-14:15 Case Studies     

    15:45-15:15 Coffee Break   מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר , 

    17:15-15:45 Round Table - Summery and Future 
Challenges   & Actions 

 , מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר  

    17:45-17:15 Closing of Seminar   מתן, שגיא, מנכ"ל, מבקר , 

         ד' 5.4.17

         ה' 6.4.17

         ו' 7.4.17

שבת 
 שלום 

          

         א' 9.4.17

     ערב פסח   ב' 10.4.17

     פסח    ג' 11.4.17

     חול המועד פסח   ד' 12.4.17

     המועד פסחחול    ה' 13.4.17

     חול המועד פסח   ו' 14.4.17

שבת 
 שלום

          

     ערב שביעי של פסח   א' 16.4.17



- 36 - 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

     שביעי של פסח   ב' 17.4.17

     איסרו חג פסח   ג' 18.4.17

טיוטת הדוח העוסק  -דיון פנימי בנושא  10:30    
ביחסי הגומלין בין הנהלת התעשייה 

 ארגון העובדים בההאווירית לבין 

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

תלונת עובדת שימוע לראש עיר בנושא  12:00-11:00    
 שקיבלה צו הגנה 

, שלומית לוירר, אורלי ל"ס, מבקר עירהראש 
 טלי כהן, עמיחי שי, אהובה נבו

על  דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה 13:30    
משרד הבינוי והשיכון )מס' אוגדן 

1018981) 

מירי , אורלי לוינסון סלע, מבקר  
, רונית זנדברג, עמיחי שי, אלה

צחי , מג'די עטילה, אלכס נס
 בובליל

על רשות תלונה דיון נת"צ פנימי בנושא  14:30-14:00    

הארצית לכבאות והצלה )מס' אוגדן 
1015934 ) 

, מירי אלה, אורלי ל"ס, מבקר  

מירב , שרון רוטקוביץ, רונית זנברג
 לוי 

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה על  15:30-15:00    
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

 (1016143)מס' אוגדן 

מירי , עמיחי, אורלי ל"ס, מבקר  
מירב , אהובה, רונית זנדברג, אלה

 רות דהן , לוי

         ד' 19.4.17

בנושא: מבצע  -ביקורת  וועדת -כנסת  10:00    
תהליכי קבלת החלטות  -"צוק איתן" 

בקבינט בנוגע לרצועת עזה לפני מבצע 
"צוק איתן" ובתחילתו וההתמודדות עם 

, דוח מבקר המדינה -איום המנהרות 
בהשתתפות ראש  - 2017פברואר 

 הממשלה

, עמיחי, יובל, ביינהורן, מבקר  
שגיא , שלמה רז שירה פכטר

 עינב

הארכת מועדים  -וועדת כספים  -כנסת 11:00    
  1973–התשל"ג, לפי חוק מימון מפלגות

 חנה רותם  

     במשרד בירושלים      
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דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בנושא  14:00    
 927494מס' בתיק בקשת עובד 

 קבלת צו הגנה כחושף שחיתותל

חבר , של הגוף הנילוןריון ויו"ר דירקט
 המתלונן, של הגוף הנילוןדירקטוריון 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר
 טלי כהן, אהובה

בנושא  הדיון נת"צ פנימי בנושא תלונ 15:30    

תביעה לתשלום הפנסיה )מס' אוגדן 
1033096) 

, מירי אלה, אורלי ל"ס, מבקר  

טלי , שלומית לוירר, רונית זנברג
 עמיחי, אהובה, כהן

         ה' 20.4.17

עם צוות החשיבה  לפגישההכנה דיון  09:00    

בנושא ניגוד של משרד המשפטים 
 עניינים 

 דודי, יורם, מבקר  

, אהובה, עמיחי, מנכ"ל, מבקר   בנושא לוז ישיבת צוות שבועית 10:00-09:30    
 שלמה רז, שגיא, מתן, דודי, רחל

פגישה עם ח"כ מוטי יוגב בנושא דוח  11:00-10:00    
 )לבקשתו(המבקר על מבצע צוק איתן 

צוות , ביינהורן, מנכ"ל, מבקר דובי מגנהיים עוזר, ח"כ מוטי יוגב
 שלמה רז, לשכה

-דיון הכנה לביקור משלחת שופטים  14:00-13:30    
 במשרדנו מדרום אפריקה מבקרים 

, דודי, יובל, רבין, שגיא, מבקר  
חזי , אהובה נבו, שלמה רז, עמיחי
 שעיה

פגישה עם שרגא ברוש נשיא  16:15-15:15    

טיוטת התאחדות התעשיינים בנושא 
 הדוח.

 דודי, אהובה, עמיחי, מבקר שרגא ברוש

         ו' 21.4.17

שבת 
 שלום

          

        א' 23.4.17

     יום השואה   ב' 24.4.17

דיון פנימי בנושא תלונה על אגף  09:00    
הפיקוח שוק ההון הביטוח והחיסכון 

 במשרד האוצר 

, דודי, עמיחי, אהובה, צחי, מבקר  
שרון , לירז יתום, אורלי ל"ס

 ברשד
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 -1יום הזיכרון לשואה ולגבורה בקומה  11:00-09:50    
מר איתן כרמלי בנו של גמלאי משרדנו 

וניצול שואה ד"ר דניאל כרמלי ז"ל 
 יספר את סיפורו של אביו 

 ם-עובדי י, מבקר  

 בנושא: -עדת ביקורת ודיון הכנה לו 11:30-11:00    

דו"ח  -סיוע המדינה לניצולי השואה 
 ביקורת מיוחד

, רות זקן, אוהד דבי, צחי, מבקר  

 -רוטנשטייןרויטל , תדהר אופיר
אהובה , טלי כהן עמיחי שי, ענני
 עידו דון יחיא. נועה עמיעד, נבו

ת לי"מנכדפנה דור פגישת הכרות עם  12:30-11:30    
)לימוד חדש(  עמותת "שיעור אחר"

ובדיקת , ועדי אזר מנהלת מחוז מרכז
 שיתוף פעולה בנושא חינוך.

עדי אזר מנהלת מחוז , לית"דפנה דור מנכ
 השופט צבי סגל , מרכז

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר
, שגיא, אורלי ל"ס, שלמה רז

חנן , שמעון עמר, רונית זנדברג
 שירה לומר , פוגל

דיון נתצ במעמד שני הצדדים בנושא  14:00    

בקשת עובד עירייה לקבלת צו הגנה 
בהשתתפות ראש כחושף שחיתות 

 עירה

יועמ"ש , מנכ"ל העירייה, עירהראש 

עו"ד יעקב  -באי כוח העירייה , העירייה
 ;ץרעו"ד דני שווו בורובסקי

 עו"ד אייל נון - באי כוח המתלונןו, המתלונן
 עו"ד חגי ונגפלד ו

, אורלי לוינסון סלע, מבקר

, רונית זנדברג, אהובה, עמיחי
 רות דהן, מרב לוי

דיון לאישור תכנית העבודה לשנת  15:30    

חטיבת מוסדות שלטון ומשרדי  2017
 ממשלה 

, צביקה, יורם, מנכ"ל יובל, מבקר  

ישראל , אורלי לוינזון, צוות לשכה
מנהלים וסגנים , אקשטיין
 בחטיבה 

         ג' 25.4.17

לאומי השני של הפרקליטות -כנס בין 11:00-08:30    

, בהזמנת הלחימההצבאית בנושא דיני 
 שרון אפקתא"ל הפצ"ר 

 שגיא, מתן, מבקר כפר המכביה

ישיבת ועדת המשנה לביטחון  -כנסת  10:00    

יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים של 
הוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא: 

 ב67חיסויים לדוח ביקורת 

 יובל חיו  
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מבקרים  -ביקור משלחת שופטים  16:00-14:00    
(court audit מברזיל במשרדנו ) 

יובל , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
, שלמה רז, עמיחי, דודי, חיו

אורלי , שי מזרחי, שגיא, אהובה
 רחל טבאי , ל"ס

נשיא  בין המבקר לביןשיחת טלפונית  17:30-17:00    
 יורוסאי מר ויסר 

 שגיא , מבקר  

         ד' 26.4.17

סיוע  בנושא: -ועדת ביקורת  -כנסת  10:00-09:00    

דו"ח ביקורת  -המדינה לניצולי השואה 
 מיוחד

, רות זקן, אוהד דבי, צחי, מבקר  

 -רויטל רוטנשטיין, תדהר אופיר
 עמיחי שי , טלי כהן, ענני

         ה' 27.4.17

, אהובה, עמיחי, מנכ"ל, מבקר   ישיבת צוות שבועית 10:00-09:30    
 שלמה רז, שגיא, מתן, דודי, רחל

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  10:30    
  Tzvetan Tzvetkovבולגריה 

 שגיא , מבקר  

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  11:00    
 Charles Deguaraמלטה 

 שגיא , מבקר  

פגישה תקופתית עם מנהלי ועובדי  12:45-12:00    
 אגף ג' בחטיבה הכלכלית 

, עובדי אגף ג', צחי, מבקר  
 עמיחי , אהובה

פגישה תקופתית עם עובדי ומנהלי  14:45-14:00    
 אגף ח' של החטיבה הכלכלית 

, עובדי אגף ח', צחי, מבקר  
 עמיחי , אהובה

ישה עם היועמ"ש לממשלה אביחי פג 17:30    
בליט וצוותו בנושא חיסיון לדוח למנד

 הדין הבינלאומיפרק  -צוק איתן 

רועי שיינדורך )משנה , בליטלאביחי מנד
, טל ורנר )מחלקת חקיקה בינ"ל(, ליועץ(

גיל , )מחלקת חקיקה בינ"ל(, גלעד נועם
 לשכת היועץ -איתי גוטל , לימון

, ביינהורן, יורם, מנכ"ל, מבקר
אייל , שלמה רז, אהובה, עמיחי

 שגיא, מתן, זוננפלד

         ו' 28.4.17

שבת 
 שלום

          

         א' 30.4.17
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דיון פנימי בנושא הסדרי החוב  10:30-10:00    
והתספורת של לווים גדולים במערכת 

 הבנקאית

, עמיחי, אודי לנגרמן, צחי, מבקר  
 אהובה 

פגישה עם מנכ"ל המרכז לעיוור  12:00-11:00    

כהן בנושא  בישראל נתי ביאליסטוק
התנהלות משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים בהקמת מנהל מוגבלויות 

 מאוחד 

צוות , בני גולדמן, ליאורה, מבקר  
 שלמה רז , לשכה

פגישת הכרות עם עו"ד איילה וובגאין  14:00    
 מבקרת משפטית בנציבות הביקורת 

 צוות לשכה , יוסי פרוכטר, מבקר עו"ד איילה וובגאין 

מאי 
2017 

          

     יום הזיכרון   ב' 1.5.17

 אהובה, מנכ"ל, מבקר   מינהללעם הסמנכ"ל  פ"ע תקופתי 10:30-09:30    

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות צה"ל  10:50    
 -1לשכת ירושלים קומה 

, צוות הלשכה, מנכ"ל, מבקר  
 עובדי לשכת ירושלים

     יום העצמאות   ג' 2.5.17

          

     במשרד בתל אביב   ד' 3.5.17

פגישה עם מנהלי ועובדי אגף ב' של  10:00    
 החטיבה הכלכלית לשיחה כללית 

 עובדי האגף, צחי, מבקר  

וב וב"כ עו"ד פגישה עם אלפרד אקיר 11:30    
 נושא עסקים בירושליםרם כספי, ב

 צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

בנושא נסיעות שרים במימון דיון פנימי  14:30    
 ממשלתי

, עמיחי, ליאורה, יובל, יורם, מבקר  
 דודי

דיון פנימי בנושא מכתב מעבר  15:00    

לביקורת רשת גני הילדים של אגודת 
 ישראל 

רחל , יצחק לב, מנכ"ל, מבקר  

יונית , עמיחי, צביקה אוהל, דולן
 שליין

         ה' 4.5.17
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חשש למעשים פליליים  -דיון בנושא  10:00-09:00    
וכן דיון , רשות החברות הממשלתיותב

 קרן וקסנרמועמדות של עובד לבעניין 

, צחי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
, משה שוחט, עמיחי, ביינהורן

 אוהד דבי, מאיר בן דוד

, צחי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר   ענון בנק נושאים החטיבה הכלכלית יר 10:00    

, עמיחי, אורלי לוינסון סלע
ישראל , צביקה אוהל, אהובה

מנהלי אגפים וסגנים , אקשטיין
 שחר גולדמן, בחטיבה

עם מבקרת המדינה טלפונית שיחה  13:00    
 Tytti Yli-Viikariשל פינלנד 

 שגיא, מנכ"ל, מבקר  

 -דיון פנימי בנושא מעון הנכים בנתניה  14:00    
 ג(14)סעיף  העברה ליועמ"ש

מירי , אורלי ל"ס, יורם, מבקר  
 טלי כהן , שלומית לוירר, אלה

דיון פנימי בנושא תלונה על הרשות  14:30    
עדכון )מס'  - הארצית לכיבוי והצלה

 (508213אוגדן 

, מירי אלה, אורלי ל"ס, מבקר  
 טלי כהן , שלומית לוירר

עו"ד איילה  פנייתדיון פנימי בנושא  15:00    

ם הדוד אבודר בקשר לתלונתהוניגמן 
 ובדת המשרדעל ע

, דודי, עמיחי, אורלי ל"ס, מבקר  

, רחל אבני, מירי אלה, אהובה
 מרב שמעוני

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  16:30    
 Radoslav Sretenovićסרביה 

 שגיא, מבקר  

         ו' 5.5.17

שבת 
 שלום 

          

         א' 7.5.17

 -טיוטת פניה למבקר  -דיון בנושא  12:00    
 היבטים בשרות חברת דואר ישראל 

דוד , חנן פוגל, עמיחי, צחי, מבקר  
 ירון אביטל, בר

         ב' 8.5.17

 עובדי הלשכה, מבקר   עם עובדי הלשכהת לו"ז פגיש 09:00    
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-ו 1במגרשים דיון בנושא כיכר עליונה  10:30-10:00    
 אביב משרד המבקר בתל - 8

חזי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
, דודי, עמיחי, מנשה אילני, שעיה

 אהובה

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  11:00    
 Alar Karisאסטוניה 

 שגיא, מבקר  

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  12:00    
 Ivan Klešićקרואטיה 

 שגיא, מבקר  

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  12:30    
  Dr. Odysseas Ph. Michaelides קפריסין

 שגיא, מבקר  

דברי המבקר בכנס השנתי למנכ"לים  17:45-17:15    
ולמזכירים ברשויות המקומיות בנושא 

 ביקורת המדינה בעידן הדיגיטלי

 מבקר מלון המלך שלמה

שנתי של  הרצאת המבקר בפני כנס 18:30-18:00    

איגוד המבקרים הפנימיים ברשויות 
 המקומיות

 מבקר לאסאמג'יק פמלון 

         ג' 9.5.17

עם אגף א' בנציבות תקופתית פגישה  10:00-09:00    
 תלונות הציבור 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 עובדי האגף, אהובה

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  10:00    
המדינה: בקשה לחוות דעת מבקר 

המדינה בנושא: עיכוב העברת מיכל 
+ הטיפול בזיהום אוויר  האמוניה

דוח מבקר המדינה  -ממקורות נייחים 
 ישיבת מעקב -ג 65

 אהרן הלינגר, יובל חיו  

בות יעם אגף ב' בנצתקופתית פגישה  11:00-10:00    
 תלונות הציבור 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 עובדי האגף, אהובה

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  11:30-11:00    
 Vugar Tapdiq ogluאזרבייז'ן 

Gulmammadov 

 שגיא , מבקר  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

שיחה טלפונית עם היועמ"ש לממשלה  11:30    
 בנושא חסיונות.

 מתן , מנכ"ל, מבקר  

עם מבקרת המדינה טלפונית שיחה  12:15    
  Androniki Theotokatouשל יוון 

 שגיא , מבקר  

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  12:30    
 Seyit Ahmet Basטורקיה 

 שגיא , מבקר  

עם מנהלי ועובדי תקופתית פגישה  15:00-14:00    
 אגף ו' בחטיבה למוסדות שלטון 

 עובדי אגף ו' , אהובה, יובל, מבקר  

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  15:00    
 לטביה 

 מבקר שגיא   

 אבידן, אהובה, חזי שעיה, מבקר   פגישת עדכון עם מנהל אגף הביטחון  16:00-15:30    

דיון פנימי בנושא פניית עו"ד מאיר  16:30-16:00    
גבעתי בעניין ביקורת על לשכת עורכי 

 הדין 

, עמיחי, יובל, יורם, מנכ"ל, מבקר  
 דודי, אהובה

         ד' 10.5.17

     בחיפה      

דברי פתיחה של המבקר ביום העיון  09:00    

של החטיבה לביקורת הרשויות 
 מוזיאון חיל הים בחיפה -המקומיות 

עובדי , עמיחי, מירי רזין, מבקר  
 חטיבת השלטון המקומי

     במשרד בתל אביב      

דיון פנימי בנושא מכתב התנועה למען  12:00-11:30    

איכות השלטון בעניין בחינת הליך 
העברת נכסים וקרקעות בין הסוכנות 

היהודית לחברה לניהול קופת 
התמלוגים והפנסיה של עובדיה והחלת 

 הביקורת על הסוכנות היהודית לא"י 

, עמיחי, דגנית, יובל, מבקר  
 ליאורה, יורם, אהובה

עם מנהלי ועובדי  תקופתית ישהפג 15:00-14:00    
 אגף ג' בחטיבת הביטחון 

, עמיחי, אהובה, ביינהורן, מבקר  
 עובדי אגף ג' 

מכון התקנים בנושא  נציגיפגישה עם  16:30-15:30    
 עתידו של מכון התקנים והדוח.

 עמיחי, מבקר וצוותו אורי דורי
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         ה' 11.5.17

דיון של הוועדה למתן היתרים  10:00-09:00    
 סגן השר מייקל אורןבבקשתו של 

ועדת היתרים: , סגן השר מייקל אורן

, קארנאטו יאר, השופט בדימ' עווני חבש
 אביגדור רביד

אסף , דודי, יורם רבין, מבקר
 ברקוביץ'

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  09:45    
 Ivan Klešićקרואטיה 

 שגיא , מבקר  

דיון תכנון לאישור תוכניות העבודה  12:30-10:00    

ג' החטיבה לביקורת חברה 68לדוח 
 בירושלים  -1ורווחה יתקיים בקומה 

, ליאורה, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר 

איילת , אורלי לוינסון סלע
שמשון , צביקה אוהל, גרוסמן
שחר , ישראל אקשטיין, אוירבך
, דודי, אהובה, עמיחי, גולדמן

מנהלים וסגנים , שלמה רז
 בחטיבת חברה ורווחה 

דיון פנימי בנושא מכתב תלונה אנונימי  13:00-12:30    
על משרד הבריאות + דיון פנימי 

בנושא ארגוני ההצלה איחוד הצלה 
 ומד"א 

, עמיחי, ליאורה, יורם רבין, מבקר  
 דן בנטל, דודי

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  14:00    
 Dr Arūnas Dulkysליטא 

 שגיא , מבקר  

החטיבה  -עם אגף ה' תקופתית פגישה  15:30-14:30    
מנהל  - לביקורת תחומי חברה ורווחה

 איזי טנקמן

עובדי , אהובה, ליאורה, מבקר  
 האגף

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  15:30    
 בוסניה הרצגובינה 

 שגיא, מבקר  

עם מבקר המדינה של טלפונית שיחה  16:00    
 ארמניה 

 שגיא, מבקר  

         ו' 12.5.17

שבת 
 שלום

          

     ל"ג בעומר   א' 14.5.17



- 45 - 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

על משרד ה דיון פנימי בנושא פניי 09:30-09:00    
רשות המעברים היבשתיים  -הביטחון 

יחידת המעברים  -ועל משרד הפנים 
)תיק מספר  של משטרת ישראל

1035837) 

 עמיחי, יובל, ביינהורן, מבקר  

 עובד של גוף נילוןפגישת המשך עם  10:30-10:00    

בבקשתו לקבלת צו הגנה כחושף 
 (930125שחיתות )מס' אוגדן 

, אהובה, דודי, עמיחי, מבקר המתלונן

, רונית זנדברג, אורלי לוינזון סלע
 מאיה הלוי, שרון ברשד

מנהלי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר   ישיבת הנהלה 13:00-11:00    
אורלי לוינסון , חזי שעיה, חטיבות

 דודי, אהובה, עמיחי, סלע

לגבי תיקי חושפי עם הנת"צ  פ"ע שוטף 15:00-14:30    
 שחיתות

אורלי , אהובה, עמיחי, מבקר  

, טלי כהן, שלומית לוירר, ל"ס
 מירי לוי

עם יעקב נוס נשיא  ת היכרותפגיש 16:00-15:00    
 לשכת המבקרים הפנימים בישראל 

 עמיחי , מנכ"ל, מבקר ניר אבנון , שלומית גלר, יעקב נוס

 - תכנית אסטרטגית הכנה להצגת 17:00-16:00    
 -חברת טאסק 

 עמיחי אהובה, מנכ"ל, מבקר 

         ב' 15.5.17

דיון הכנה לפגישה עם אמיר הלוי  09:00-08:45    

משרד התיירות בנושא פיתוח מנכ"ל 
 התיירות באילת

יובל , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  

אהרון , דודי, אהובה, עמיחי, חיו
 הלינגר

פגישה עם אמיר הלוי מנכ"ל משרד  10:00-09:00    
 התיירות בנושא פיתוח התיירות באילת

דורון , אמיר הלוי )מנכ"ל משרד התיירות(
, והשקעות(אהרון )סמנכ"ל פיתוח תשתיות 

ענת ורשיצקי )יועצת , עובד קדמי )יועמ"ש(
שינפלד )יועצת -דקלה כהן, המנכ"ל(
 המנכ"ל(

יובל , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר
אהרון , דודי, אהובה, עמיחי, חיו

 הלינגר

עם מבקרת המדינה  טלפוניתשיחה  10:30    
 של מקדוניה 

 שגיא , מבקר  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון תכנון לאישור תוכניות העבודה  12:00-11:00    
אגף ד' בחטיבה לביקורת  -ג' 68לדוח 

 חברה ורווחה

, ליאורה, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
, שלמה רז, דודי, אהובה, עמיחי

, ישראל אקשטיין, אורלי ל"ס
כרמל , שמעון עמר, שחר גולדמן

איילת , אורי אליאס, , קרני
שמשון , צביקה אוהל, גרוסמן
 אוירבך

עם נשיא בית הדין  טלפוניתשיחה  12:00    
 לביקורת הארופי

 שגיא , מבקר  

עם מבקר המדינה  טלפוניתשיחה  12:15    
 הפולני 

 שגיא , מבקר  

עם האגף לתיקון תקופתית פגישה  15:30-14:30    
  ליקויים

שחר , אהובה, יובל, מבקר  
 מיכאל וייס , גולדמן

פנימי בנושא מטלה הנוגעת דיון  16:30-16:00    
 לנציגויות האוצר בחו"ל

, עמיחי, צחי, יורם, מנכ"ל, מבקר  
צביקה , אהוד לנגרמן, אהובה

 ינון, נעמי תומר, אוהל

         ג' 16.5.17

דיון פנימי בנושא המועצה המקומית  10:00-09:30    
 כפר כנא 

טוביה , עמיחי, מירי רזין, מבקר  
 בירן )טלפונית(

דיון פנימי בנושא פניית אלי לוי ראש  10:30-10:00    

החברה למשק וכלכלה  -המ"מ להבים 
 מרכז השלטון המקומי

תמי , עמיחי, מירי רזין, מבקר  
 טלפונית -מנס+ נידאל בלעום 

)ג( לחוק מבקר 14 סעיףפגישה בנושא  11:30-11:00    
 המדינה 

, דודי, עמיחי, יורם, מנכ"ל, מבקר  
 אהובה

, עמיחי, דודי, מנכ"ל, מבקר   דיון פנימי בנושא יחידת פניות הציבור  11:30    
 אהובה

עם מבקר המדינה של  טלפוניתשיחה  12:15    
 בלארוס 

 שגיא , מבקר  

יוסי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר   הגשת הדוח השנתי ליו"ר הכנסת 15:15-14:45    
 ליאורה שמעוני, יובל חיו, ביינהורן
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

עם מבקר המדינה  טלפוניתשיחה  16:00    
 oleksandr)בפועל( של אוקראינה 

yaremenko 

 שגיא , מבקר  

עם מבקרת המדינה  טלפוניתשיחה  16:30    
 Helena lindbergשל שוודיה 

 שגיא , מבקר  

         ד' 17.5.17

     חיפהב במשרד      

הרצאה במכללה האקדמית עמק  12:00-10:45    
 ביקורת המדינה בנושאיזרעאל 

 מבקר  

         ה' 18.5.17

, דודי, רחל, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת צוות שבועית 09:30-09:00    
 עופר, חגית, שלמה רז

עם מבקר המדינה של  טלפוניתשיחה  09:30    
 שוויץ 

 שגיא , מבקר  

 דיון פנימי נת"צ בנושא בקשת עובדת 10:30-10:00    
לקבלת צו הגנה כחושפת של גוף נילון 

 ( 1008658שחיתות )אוגדן מס' 

אורלי , אהובה, עמיחי, מבקר 
רונית , שלומית לוירר, ל"ס

 שירלי צור, רינה קרמף, זנדברג

לכנס תדרוך בטחוני לקראת הטיסה  10:30    
 טורקיהב

 אבידן, שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר  

דיון פנימי בנושא גל השריפות  11:30    
  2016נובמבר -בישראל

, עמיחי, מירי רזין, מנכ"ל, מבקר  
 דודי, שלמה , אהובה

עם מבקר המדינה של  טלפוניתשיחה  12:00    
 סלובניה 

 שגיא , מבקר  

עם מבקר המדינה של  טלפוניתשיחה  14:30    
 מונטנגרו

 שגיא, מבקר  

עם מבקר המדינה של  טלפוניתשיחה  15:00    
 מונקו 

 שגיא, מבקר  

עם מבקר המדינה  טלפוניתשיחה  16:00    
 הבולגרי 

 שגיא, מבקר  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

שבת 
 שלום

          

         א' 21.5.17

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   קונגרס יורוסאי בטורקיה      

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   המראה מנתב"ג  14:15    

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   נחיתה באיסטנבול טורקיה 16:35    

         ב' 22.5.17

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   קונגרס יורוסאי בטורקיה      

         ג' 23.5.17

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   קונגרס יורוסאי בטורקיה      

         ד' 24.5.17

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   בטורקיה קונגרס יורוסאי      

ישיבה בנושא:  -וועדת ביקורת  -כנסת  09:00    

זיהומי מים בין מדינת ישראל לשטחי 
 שומרון ורצועת עזה, יהודה

 יובל חיו  

         ה' 25.5.17

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   קונגרס יורוסאי בטורקיה      

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   סטנבול טורקיה יהמראה מא 18:05    

 שגיא, מתן, מנכ"ל, מבקר   נחיתה בנתב"ג  20:05    

         ו' 26.5.17

שבת 
 שלום
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שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         א' 28.5.17

של המבקר וצוותו ברשות ביקור  12:30-11:00    

 4רח' עם ועולמו  -סקיים להגבלים ע
 3קומה 

רשות הגבלים  מיכל הלפרין הממונה על

יאיר אלעד , אורי שוורץ היועמ"ש, העסקיים
חיים ארביב ראש , ראש המחלקה הכלכלית

, ניסים מזרחי סמנכ"ל, מחלקת חקירות
 נועה צבי עוזרת של מיכל

, צוות לשכה, צחי, יובל, מבקר
 אוהד דבי, שלמה רז

עם עובדי אגף ה' תקופתית פגישה  15:00-14:00    
 בנציבות תלונות הציבור 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 עובדי האגף, אהובה

 -דיון הכנה למפגש עם יו"ר קק"ל  15:00    
 מטעמם מסירת ספר תיקון ליקויים

, תהילה, יובל, מנכ"ל, מבקר  

, דודי, מאיה מינס, אהרן הלינגר
 עמיחי, משה פרידמן, אהובה

מסירת ספר תיקון ליקויים למשרד  16:00-15:30    
 המבקר ע"י יו"ר קק"ל דני עטר 

, נדב עשהאל יועמ"ש, דניאל עטר יו"ר קק"ל
צחי משה מנהל מערך , אמנון בן עמי מנכ"ל

דני , יורם שבירו מבקר פנים, ההסברה
טבקוב ממונה תכנון ומדיניות מעקב ובקרה 

 + צלמים

, תהילה, יובל, מנכ"ל, מבקר
, דודי, מאיה מינס, אהרן הלינגר

 עמיחי, משה פרידמן, אהובה

 -סיכום יום העיון של חטיבת הביטחון  19:30    
 מלון לאונרדו באר שבע

עובדי , עמיחי, ביינהורן, מבקר  
 החטיבה

         ב' 29.5.17

מצגת למבקר  - הכר את המבקר 09:00    

בעקבות הפגישה עם עמותת שיעור 
 אחר

, חנן פוגל, דודי, אהובה, עמיחי  
 שגיא עינב, שירה לומר

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים  11:30-10:30    
לקבלת צו של עובד גוף נילון בבקשתו 

 (930125הגנה כחושף שחיתות )אוגדן 

סגן ראש מינהל הגוף הנילון, מ"מ מנכ"ל 
 המתלונן בגוף הנילון,  משאבי אנוש

, מירי אלה, אהובה, עמיחי, מבקר
שרון , מאיה הלוי, זנדברגרונית 
 ברשד

 בגוף הנילוןפגישה עם מ"מ מנכ"ל  11:45-11:30    

אוגדן ) בקשר למתלונן והסדר בגישור
930125). 

 מבקר הגוף הנילוןמ"מ מנכ"ל 

דיון פנימי בנושא בדיקת הצהרת הון  14:30-14:00    
 של נבחרי ציבור בשלטון המקומי 

, מירי רזין, יורם, מנכ"ל, מבקר  
, דודי, שלמה, אהובה, עמיחי

 מנשה אילני
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ליקויים ה בנוגע לדיון בנושא פניי 15:00-14:30    
חמורים והתנהלות המנוגדת לחוק ע"י 

)תיק מספר  מנכ"ל עיריית גבעתיים
1034526.) 

, עמיחי, מירי רזין, מנכ"ל, מבקר  
 נדאל בלעום

עיני דיון פנימי בנושא פניית עו"ד נעמה  16:00-15:30    

פלדמן חברת מועצה בגבעת שמואל 
בנושא חשש לניגוד עניינים חמור 
בוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

 בגבעת שמואל

, עמיחי, מירי רזין, מנכ"ל, מבקר  
 נדאל בלעום

פגישה עם שר האוצר משה כחלון  17:30-16:30    
הצעות חוק בנושא משרד מבקר  בעניין

 המדינה 

 עמיחי, מנכ"ל, מבקר רמ"ט -שיינברגר נדב , השר משה כחלון

     ערב חג שבועות   ג' 30.5.17

     חג שבועות   ד' 31.5.17

יוני 
2017 

          

         ה' 1.6.17

, דודי, רחל, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת צוות שבועית 10:00-09:30    
 עופר, חגית, שלמה רז

לורך ועו"ד פגישה עם עו"ד אמנון  10:00    
בנושא העיר  גיתית רמות אדלר

 עיכובים ומגמות -ירושלים 

, דודי, עמיחי, יובל חיו, מבקר עו"ד גיתית רמות אדלר, עו"ד אמנון לורך
 אהובה

הסדר ל פנייה בנוגעדיון פנימי בנושא  11:30    

-חוק קרקעות הכנסייה הקתולית
)אוגדן  היוונית לידי מינהל המקרקעין

 (1031627מספר 

, אורלי לוינסון סלע, יובל, מבקר  

יוסי , דודי, אהובה, עמיחי
רחל , גלעדי-אופיר כביה, פרוכטר

 אלכס מישקטבליט, אבני

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה על צה"ל  12:00    
 (1020866)מס' אוגדן 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
, אוריאל אס, מירי אלה, עמיחי

 ענת קריב, שרית תירוש
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נת"צ פנימי בנושא תלונה על  דיון 14:00    
 (1024209עיריית בני ברק )מס' אוגדן 

מירי , עמיחי, אורלי לוינסון, מבקר  
, דינה סמט, רונית זנדברג, אלה

 שירלי צור

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה  14:30    

עלעיריית רחובות )אוגדן מס' 
1009828) 

מירי , עמיחי, אורלי לוינסון, מבקר  

, דינה סמט, רונית זנדברג, אלה
 שירלי צור

         ו' 2.6.17

שבת 
 שלום 

          

         א' 4.6.17

אורלי לוינסון , אהובה, מבקר   ן "פגישה תקופתית עם אגף רימו 10:30-09:30    
 עובדי ומנהלי האגף, סלע

אזרחות במשרד  פגישה עם מפמ"רית 11:45-11:00    
החינוך בנושא בניית תוכן 

אינטראקטיבי בנושא הכר את המבקר 
והעברתו בשיעורי אזרחות בבתי ספר 

 תיכוניים

, דודי, עמיחי, יורם, מנכ"ל, מבקר מפמ"רית אזרחות, יעל גוראון
, אהובה, שירה, חנן, שגיא

 אורלי ל"ס, ליאורה

הוותיקים פגישה עם עובדי המשרד  13:30-12:30    

שנה  40העובדים במשרד מעל 
 והענקת אות הערכה מטעם המבקר

 אהובה, מבקר  

דיון פנימי בנושא תאגיד השידור  16:00-15:00    
 בהמשך לתוכנית העבודה -הציבורי 

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

-שירה חי, נחום בלבן, שלזינגר
 צביקה אוהל, יפעת יששכר, עם

ינה אשת התקשורת רעם  פגישה 17:00-16:00    

בקשה , הטלוויזימצליח ודן שחורי עורך 
 )לבקשתם( להתראיין בתכניתה

 צוות לשכה , שלמה, מבקר רינה מצליח ודן שחורי 

         ב' 5.6.17

עם ח"כ יעקב פרי  פגישת היכרות 10:00-09:00    
 בנושא תיקוני חקיקה

ליטל זרקובסקי עוזרת , פריח"כ יעקב 
 פרלמנטרית

 דודי, אהובה, עמיחי, מבקר
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שלטון  -פגישה תקופתית עם אגף ד'  11:00-10:00    
 מקומי 

שי , אהובה, מירי רזין, מבקר  
מירב שמואל , ג'ולי קדם, מזרחי

ליבי , אלכסנדר אלברט, אלנקווה
נעמה , מוחמד גדיר, שפירא

 חיינהיעקב , דיאנה זקס, קמינסקי

עם  ישיבה משותפת של ועדת ביקורת 11:30    

ועדת העבודה הרווחה והבריאות 
 - 2017בנושא דוח מבקר המדינה 

טיפול המוסד לביטוח לאומי בתביעות 
 )שיבוב( נגד צד שלישי

 ישראל אקשטיין , יובל חיו  

החשב )כרות עם רוני חזקיהו יפגישת ה 15:00-14:00    
 .שנושא דוח תע"בודיון  י החדש(הכלל

אסי מסינג , רוני חזקיהו החשב הכללי
יובל רז סגן בכיר , יועמ"ש משרד האוצר

יהלי רוטנברג סגן , לחשכ"ל חטיבת בטחון
 בכיר לחשכ"ל חטיבת מימון ובנקים 

, ינון ליבזון, צחי, ביינהורן, מבקר
, נוי, צוות לשכה, אהוד לנגרמן

 יורם , מתן

אל -המתלוננת ועו"ד חי ברפגישה עם  16:00-15:00    

בנושא צו הגנה שניתן בזמנו ובקשת 
החדש לבטלו )מס' אוגדן  יהראש העיר

611089) 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר אל-המתלוננת ועו"ד חי בר

, שלומית לוירר, אהובה, עמיחי
 טלי כהן

חיים כץ בנושא דיון הכנה לשימוע לשר  16:00    
 שטיוטת הדוח על תע"

, עמיחי שי, איציק לב, מבקר   
, אלין ביתן, מירי וייס, אהובה נבו

 תהלה וינוגרד, יורם

שימוע לשר חיים כץ בנושא טיוטת  17:00-16:15    
 הדוח על תע"ש 

, השר חיים כץ וראשת המטה אתי עטיה
 אילן מרציאנו דובר השר 

, עמיחי שי, איציק לב, מבקר 

, אלין ביתן, מירי וייס, אהובה נבו
 תהלה וינוגרד, יורם
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         ג' 6.617

בהשתתפות ראש  -ביקור בעיר לוד  13:00-10:00    
 חברי מועצה וסגל משרדו., העיר

מר משה , ראש עיריית לוד מר יאיר רביבו

סגן  -מר אליהו סער, עוזר ר"הע-אלדן 
מר יוסי , סגן ר"הע-מר מאיר אסולין , ר"הע
מנכ"ל -מר אהרון אטיאס , סגן ר"הע-הרוש

מר יורם , יועמ"ש-עו"ד אבנר יוסף , העירייה
-גב' אפרת אברהם , דובר העירייה-בן הרוש

מנהל -מר שלום עזרן, מנהלת פניות הציבור
 אגף החינוך

אורלי לוינזון , מירי רזין, מבקר

רחל , דינה סמט, שי מזרחי, סלע
צוות , אלכסנדר אלברט, דולן

 לשכה 

     בתל אביב      

טיוטת דוח  -לחברת בזק  שימוע 16:00-15:00    

ביטול ביקורת על השוק הסיטונאי ו
 מבניתה ההפרדה

שרון , סטלה הנדלר מנכ"ל חברת בזק

אמיר , פליישר בן יהודה סמנכ"ל רגולציה
עו"ד , עו"ד יורם בונן, נחליאלי יועמ"ש בזק

  ברק גליקמן

, אהובה, עמיחי, יובל, יורם, מבקר

, תהלה וינוגרד, ישראל אקשטיין
 עם יפעת יששכר-שירה חי

     במשרד בתל אביב   ד' 7.6.17

 -פגישה תקופתית עם אגף הבנא"מ  11:30-10:30    
 תל אביב  13קומה 

דודו , אהובה, חזי שעיה, מבקר  

אדין , מור כהן, עופר עזרן, לוי
אורלי , אורטל כהן, אזיזוב

, אתי סגס, אורנה אליעזר, מטיאס
, בטי אוחנה, אתי אלישע, אשר חן

דנה בן , ערן צדוק, רמי אוסמנוב
יצחק , יעקב כהן, זהבה ערד, ישי

, נאוה שלם, משה חושבי, חליוא
 עופר יעקבי , נוריאל אמוזדה

 - דיון פנימי בנושא פניית אריק משיח 15:00-14:30    
החלשת הביקורת והמבקרים הפנימיים 

 ברשויות המקומיות

נדאל , עמיחי, מירי רזין, מבקר  
יחיאל , רותם קפון, בלעום

 איבינדר

רשת ביקורת בפנימי בנושא המשך דיון  15:30-15:00    
 גני הילדים של אגודת ישראל 

רחל , איציק לב, מנכ"ל, מבקר  

אהובה , עמיחי שי, מירי וייס, דולן
 יונית שליין , נבו
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         ה' 8.6.17

, דודי, רחל, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת צוות לשכה שבועית 10:00-09:30    
 עופר, חגית, שלמה רז

 אהובה, חזי שעיה, מבקר   פגישה תקופתית עם אגף הגזברות  12:00-11:00    

, אורלי לוינסון סלע, מבקר   פגישה תקופתית עם אגף ד בנציבות  14:30-13:30    
 אהובה

חושפת  ,דיון פנימי בנושא מעין אגם 15:30-15:00    
 שחיתות בהסתדרות הלאומיתה

, שלומית לוירר, אורלי ל"ס, מבקר  
, עמיחי, רוני רגב, טלי כהן

 מירי אלה , אהובה

דיון נת"צ פנימי בנושא דיון  16:30-15:30    

חברה ברקטוריון ע"י מבקר הפנים יבד
 ממשלתית

צוות , אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 טלי כהן, שלומית לוירר, לשכה

         ו' 9.6.17

שבת 
 שלום

          

         א' 11.6.17

 מנכ"ל, מבקר   המנכ"לעם  שוטפת ע"פ 09:00    

דיון פנימי בנושא ביקורת בנושא  10:45-10:15    
 הוצאות פרסום במשרדי ממשלה 

, דגנית שי, עמיחי, מנכ"ל, מבקר  
 איציק לב

דיון פנימי בנושא הזמנות  13:00-12:30    

לביקור/הרצאה מגופים שאינם גופים 
 מבוקרים

 צוות לשכה, מבקר  

פגישה תקופתית עם אגף ג' בנציבות  15:00-14:00    
 תלונות הציבור 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 אהובה

בתלונה של עובד בגוף נילון צ "דיון נת 16:00-15:00    

במעמד שני הצדדים )מס' אוגדן 
1031106) 

בגוף סגנית יועמ"ש  ,הנילוןהגוף מנכ"ל 

מנכ"ל  נוספת מהגוף הנילון,עו"ד , הנילון
מנהלת , בגוף הנילון משאבי אנוש חטיבתי

 המתלונן, בגוף הנילון אנוש מיפעלי משאבי

, אורלי לוינסון סלע, מבקר

רונית , מירי אלה, עמיחי, אהובה
 נועה עמיעד, טלי כהן, זנדברג
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     יום חיפה   ב' 12.6.17

לשכת  תקופתית אגף ח' פגישה 11:30-10:30    
  חיפה+ נצרת נת"צ

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 אהובה

 -פגישה תקופתית עם עובדי אגף ה'  12:30-11:30    
 רשויות מקומיות

 אהובה, מירי רזין, מבקר  

רשויות  -פגישה תקופתית עם אגף ג'  14:30-13:30    
 מקומיות 

 אהובה, מירי רזין, מבקר  

פגישה תקופתית עם אגף י' לביקורת  15:30-14:30    
 משרדים כלכליים 

 אהובה, צחי, מבקר  

         ג' 13.6.17

 ,קרנית פלוג ,שימוע לבנק ישראל 09:30-08:30    
נציגויות בנק טיוטת דוח בנושא בנושא 

 ישראל בניו יורק ויתרות מטבע החוץ 

ד"ר חדוה , קרנית פלוג נגידת בנק ישראל
טידה שמיר , בר המפקחת על הבנקים

, אנדרו אביר ראש חטיבת שווקים, יועמ"ש
דניאל חחאשווילי , שי רוזנשטוק מבקר פנימי

 רמ"ט הנגידה 

צוות , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר
ינון , אודי לנגרמן, צחי, לשכה
 ישראל גל, ליבזון

ישיבת נוהל ומועדים ועדת איתור  12:00-10:00    
 לבחינת מנת"צ

חברי הוועדה המייעצת לבחירת מנהל/ת 

השופטת )בדימ'( , בועז רונןהנציבות: פרופ' 
שולי השופטת )בדימ'( , אורית אפעל גבאי

 דותן

 אהובה, מבקר

הוועדה לענייני ביקורת המדינה  -כנסת  10:30    
היבטים במערך השירותים לאנשים  -

 -א 66דוח מבקר המדינה  -עיוורים 
ישיבת מעקב + מיצוי הטבות המס 

דוח מבקר המדינה  -והשירות לנישום 
 ישיבת מעקב -א 66

 ליאורה, צחי  

דיון מהיר של  -וועדת ביקורת  -כנסת  12:00    

 ח"כ יעל גרמן וח"כ אילן גילאון
בנושא: היעדר תפקוד ועדת התלונות 

 הבריאותנגד פסיכולוגים במשרד 

 דן בנטל  
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 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פגישה עם ח"כ דוד אמסלם יו"ר ועדת  13:15-12:15    
הפנים והגנת הסביבה של הכנסת 

 בתחום זה. תיקוני חקיקה בנושא

 עמיחי, מנכ"ל, מבקר  

נוכחות במשרד הביטחון במסגרת  14:30    

תרגיל העורף לרעידת אדמה + ביקור 
בוועדת מל"ח עליונה במשרד הביטחון 

 )בעקבות הזמנתם( בתל אביבבקריה 

 יוסי ביינהורן, מבקר  

     בלשכה בתל אביב      

         ד' 14.6.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  09:00    
המדינה: כשלים בגיבושה ובהפעלתה 

של התכנית האסטרטגית לעידוד 
דוח מבקר  -ההתיישבות ולחיזוקה 

 ב67המדינה 

 ליאורה שמעוני  

רשויות  -פגישה תקופתית עם אגף א'  11:00-10:00    
 מקומיות 

 אהובה, מירי רזין, מבקר  

שלטון  -פגישה תקופתית עם אגף ב 12:00-11:00    
 מקומי 

 אהובה, מירי רזין, מבקר  

פגישה עם אהוד פלג לשעבר מנכ"ל  15:00-14:00    

בנושא ליקויים באיגוד  איגוד הצרכנים
 והעדר שומר סף

 עמיחי, מבקר אהוד פלג לשעבר מנכ"ל איגוד הצרכנים

פגישה עם רו"ח יזהר קנה לשכת רו"ח  16:30-15:30    
ישראל לבין  IIAבנושא איחוד בין 

 לשכת המבקרים הפנימיים 

 עמיחי, מבקר רו"ח יזהר קנה

נגד  מתלונןדיון פנימי בנושא תביעת  09:30-09:00    
 מדינת ישראל

אורלי לוינסון , רביןיורם , מבקר  

מירי , אהובה, דודי, עמיחי, סלע
שלומית , רונית זנדברג, אלה

 טלי כהן, לוירר

מנהלי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר   ישיבת הנהלה 11:30-09:30    
אורלי לוינסון , חזי שעיה, חטיבות

 דודי, אהובה, עמיחי, סלע
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פגישת היכרות ודוח המבקר בנושא  14:00-13:00    
ההון האנושי עם רב טפסר דדי שמחי 

  נציב כבאות והצלה

, רב טפסר דדי שמחי נציב כבאות והצלה
עודד ברוק , המבקר הפנימי אבינועם בירן

 היועמ"ש 

אורלי , יובל, מנכ"ל, מבקר
לאה , צוות לשכה, לוינסון סלע

פנינה , דניאל ג'יקובס, עוזיאל
טלי , שלומית לוירר, מרב לוי, גונן
 כהן

 -דיון פנימי בנושא מטלה חומרי חקירה  14:30-14:00    
 קשיים בקבלת חומרים

, יוסי פרוכטר, דודי, יובל, מבקר  
 איתאל מלאכי, הילה אור

         ו' 16.6.17

שבת 
 שלום

          

         א' 18.6.17

ברשות המיסים בבית  ביקור המבקר 12:30-09:30    

משה  עם מנהל הרשותהמכס נתב"ג 
סקירת הטיפול  , בענייןאשר

 במשלוחים שהוזמנו באינטרנט.

אורלי לוינסון , צחי, מנכ"ל, מבקר  

, אהובה, עמיחי, חנן פוגל, סלע
דוד , חנן פוגל, מתן, שגיא, דודי
 שרון ברשד, שלמה רצון, בר

פגישה עם עו"ד בולוס גואהד בהמשך  15:30-15:00    
בעניין  לפגישה עם ח"כ חנין זועבי

 הפשיעה במגזר הערבי )רצח נשים(

 אהובה, עמיחי, מבקר  

 דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה על 16:30-16:00    

פיטורים מרשות שדות התעופה )אוגדן 
 (1027752מס' 

צוות , אורלי לוינסון סלע, מבקר  

, רונית זנדברג, מירי אלה, לשכה
 טלי כהן, שלומית לוירר

         ב' 19.6.17

דיון פנימי בעקבות מכתבו של ח"כ  09:30-09:00    

סמוטריץ' בעניין סמכות משרד מבקר 
 המדינה לביקורת ביו"ש

איציק , צוות לשכה, עמיחי, מבקר  

מירב , שי מזרחי, מירי רזין, בקר
 רותם קפון, שמואלי

צוות , ביינהורן, מנכ"ל, מבקר   דיון בנושא ביקורת הגנה אקטיבית 11:00-10:00    
-אורית כהן, משה שוחט, לשכה

 גנץ
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 פגישה עם מר אייל צור בקשר לספרו 12:30-12:00    
"הבעלות הממשלתית בחברות 

 בישראל: בחינה מחדש" 

 צוות לשכה, מבקר אייל צור 

 דיון פנימי בנושא פניית אזרח מסוריה 14:30-14:00    

+ פניית אזרח מירדן בנושא קבלת 
 עזרה מהמדינה

צוות , אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 תדהר אופיר, לשכה

על  ד' ק'דיון פנימי בנושא פניית רו"ח  15:00-14:30    
 גוף נילון

צוות , אורלי לוינסון סלע, מבקר  
, רונית זנדברג, מירי אלה, לשכה

 רינה קרמף

בנושא פניית החברה להגנת  דיון פנימי 16:00-15:00    

על  החלת ביקורת המדינה -הטבע 
 קק"ל

אהרון , עמיחי, יובל חיו, מבקר  

תהלה , מאיה מינס, הלינגר
 משה פרידמן, וינוגרד

פניית הסיעה  -דיון פנימי בנושא  16:30-16:00    
דוח  -דוח מבקר המדינה  -המשותפת 

משלים הניהול הכספי של פעולות 
 קק"ל במקרקעין שבבעלות המדינה

אהרון , עמיחי, מנכ"ל, מבקר  
תהלה , מאיה מינס, הלינגר
 משה פרידמן, וינוגרד

דיון פנימי בנושא המטלה "פארק  16:30    
 אריאל שרון" 

, אהרון הלינגר, עמיחי, , מבקר  

, משה פרידמן, מאיה מינס
 דודי, אהובה

         ג' 20.6.17

 -וועדת המשנה  -ועדת ביקורת  -כנסת  09:30    

חיסיון לדוח "פעולות צה"ל בהיבטים 
לאומי בעיקר בנוגע -של המשפט הבין

למנגנוני הבדיקה והבקרה של הדרג 
מדוחות  –האזרחי והדרג הצבאי" 

 מבצע "צוק איתן"

 מתן, אייל זוננפלד, ביינהורן  

דיון נתצ במעמד שני הצדדים בבקשת  11:00-10:00    
לקבלת צו הגנה  בגוף נילוןעובד 

 ( 1013245כחושף שחיתות )אוגדן מס' 

, הגוף הנילוןיועמ"ש , הגוף הנילוןמנכ"ל 
ב"כ עו"ד נחום פיינברג , הגוף הנילוןיו"ר 

, בגוף הנילון לקהמנהל מח, הגוף הנילון
, עו"ד יוסף אברג'יל בא כוח המתלונן

 המתלונן

, אורלי לוינסון סלע, מבקר
, שלומית לוירר, עמיחי, אהובה

 מירי לוי
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ביקורת הוועדה לענייני  -כנסת  10:30    
המדינה: בקשה לחוות דעת מבקר 

המדינה בנושא הטיפול הנאות 
 -בקשישים בבתי אבות והפיקוח עליו 

 ישיבת מעקב

 דן בנטל, ליאורה שמעוני  

הליך ל ה ביחסדיון פנימי בנושא פניי 12:30-12:00    

בחירה שלא כדין של חברי ועדה 
למינוי דירקטורים בתאגידים הבנקאים 

על מינוי דירקטורים והעדר פיקוח 
 בתאגידים הבנקאיים

, אורלי ל"ס, צחי, מנכ"ל, מבקר  
 אודי לנגרמן, אהובה, עמיחי

פגישה עם המתלונן משה דיין בקשר  15:30-15:00    
 לתלונותיו הרבות על גורמים שונים.

אורלי לוינסון , עמיחי, מבקר משה דיין המתלונן 
 מירי אלה, שרה אפלבוים, סלע

בנו של היועץ  -חתונה של עומרי ורחלי  19:45    

רועים יהמשפטי לממשלה אולם הא
 לאגו בראשון לציון מערב

 מבקר  

     במשרד בתל אביב   ד' 21.6.17

ב בחטיבה "פגישה תקופתית עם אגף י 11:00-10:00    
 למוסדות שלטון 

 , אהובה, יובל, מבקר  

פגישה תקופתית עם מנהלי ועובדי  12:30-11:30    
 אגף ד' בחטיבת הביטחון 

  אהובה, ביינהורן, מבקר  

         ה' 22.6.17

, דודי, רחל, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת צוות לשכה שבועית 10:00-09:30    
 עופר, שלמה רז

אוגדן מס' בהמתלונן פגישה עם  11:30-10:00    
 אייל נוןעו"ד ועורך דינו  1009060

, אורלי לוינסון סלע, מבקר המתלונן , עו"ד חגי וגנפלדו עו"ד אייל נון

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

פגישה תקופתית עם מנהלי ועובדי  13:00-12:00    
 ז בחטיבה למוסדות שלטון "אגף ט

 , אהובה, יובל, מבקר  
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דיון הכנה לפגישה עם היועץ המשפטי  16:00   
 אביחי מנדלבליט ד"ר לממשלה עו"ד 

מירי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
, עמיחי, אורלי לוינסון סלע, רזין

 שלמה רז, דודי, אהובה

פגישה עם היועמ"ש לממשלה ד"ר  16:30    

בנושא התמודדות  אביחי מנדלבליט
עם הבעיות הסביבתיות באזור מפרץ 

 מיכל האמוניה -חיפה 

, ד"ר אביחי מנדלבליט יועמ"ש לממשלה
 עוד איתן לדרר פרקליט מחוז חיפה 

אהרון , יובל חיו, יורם רבין, מבקר
 אהובה דודי, הלינגר

פגישה עם היועץ המשפטי לממשלה  18:30-17:00    
+ שי ניצן פרקליט  אביחי מנדלבליט

המדינה + רז נזרי משנה ליועמ"ש 
בנושא הפרת צווי הגנה במועצה 

 המקומית זיכרון יעקב

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט 
+ שי ניצן פרקליט המדינה + רז נזרי משנה 

חגי , עמית מררי משנה ליועמ"ש, ליועמ"ש
עדי מנחם עוזרת , הרוש עוזר היועץ פלילי

 מתמחה אמי וולף, היועץ פלילי

מירי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר
, עמיחי, אורלי לוינסון סלע, רזין

 שלמה רז, דודי, אהובה

         ו' 23.6.17

שבת 
 שלום

          

         א' 25.6.17

 שימוע לשר הבינוי והשיכון יואב גלנט 10:45-09:45    
בנושא טיוטת דוח מינוי דירקטורים 

 בחברות ממשלתיות

צוות , ליאורה, צחי, מנכ"ל, מבקר יועץ השר נדב רחמוט , השר יואב גלנט
אהרון , רות זקן, אוהד דבי, לשכה

 יציב

דיון הכנה לשימוע עם ר"ע חולון מר  11:30-11:00    
 מוטי ששון 

, רחל דולן, איציק לב, מבקר  
 עמיחי, אהובה, דולב-מירב יהונתן

מר מוטי  שימוע לראש עיריית חולון 12:30-11:30    
 ששון בקשר לדוח הביקורת.

יוסי זיידה עוזר ראש , ראש העיר מוטי ששון
, עו"ד מיכל רוזנבוים, עו"ד יונת דיין, העיר

 עו"ד דנה שטרן , עו"ד יניב ברנשטיין

, רחל דולן, איציק לב, מבקר
 עמיחי, אהובה, דולב-מירב יהונתן

 פגישה תקופתית עם מנהלי ועובדי 15:00-14:00    
 אגף ט' של החטיבה הכלכלית 

, חנן פוגל, אהובה, צחי, מבקר  

, שירה לומר, אתי לנקרי, דוד בר
ירון , שלמה רצון, אייל בן יהודה

, אביעד טביב, אייל כהן, אביטל
 אריאלה אברמוביץ
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עם ראש דיון נת"צ במעמד צד אחד  15:30-14:30    
העירייה ובא כוח העיריה בנוגע 

  1009060לתלונה מספר 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר עו"ד יעקב בורובסקי, העירייהראש 
, רונית זנדברג, מירי אלה, עמיחי

 רות דהן, אורלי גוז, מרב לוי

         ב' 26.6.17

נדב , )עוזר( טל פרלמן, ראובןח"כ אייל בן  פגישת המשך עם ח"כ אייל בן ראובן 09:30-08:30    
 )עוזר( מרקמן

 אהובה, דודי, עמיחי, מבקר

בתלונה הכרעה  דיון נת"צ פנימי בנושא 10:45-10:15    
 1009060מספר 

, מירי אלה, מבקר אורלי ל"ס  

אורלי גוז , מירי לוי, רונית זנדברג
 עמיחי , רונית דהן אהובה

תקופתית עם אגף ון כהמשך פגישת עד 12:00-10:45    
 בנת"צ  ג'

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 אהובה

דיון בנושא בקשה מאת ח"כ קארין  12:30-12:00    

עמדת המבקר לגבי מינוי  -אלהרר 
ועדת חקירה בנושא "ריכוזיות 

 האשראי"

 צוות לשכה, צחי, מנכ"ל, מבקר  

הוועדה לענייני ביקורת המדינה  -כנסת  12:00    
דוח  -מניעת אלימות בספורט בנושא: 

 א66מבקר המדינה 

 ליאורה שמעוני  

, ליו"ר הכנסת 43הגשת דוח נת"צ  14:30-14:00    
 בלשכת יו"ר הכנסת

אורלי לוינסון , מנכ"ל, מבקר  

, מירי אלה, צוות לשכה, סלע
 רונית זנדברג

         ג' 27.6.17

עדכון מצב ונוהל  -פגישה עם המפכ"ל  08:30    
 העברת תלונות

 עמיחי, מבקר העוזר שלו עופר שומר , מפכ"ל רוני אלשייך

פגישה עם מירב שגיא יהודיין בנושא  10:00-09:00    
המבקרים הפנימיים במשרדי הממשלה 

בעניין איחוד  וביחידות הסמך
 האירגונים 

 עמיחי, מנכ"ל, מבקר מירב שגיא יהודיין
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 כנסת ועדת ביקורת בנושא  10:30    
. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה 1

 בנושא: עיכוב העברת מיכל האמוניה 
. הטיפול בזיהום אוויר ממקורות 2

  ג65דוח מבקר המדינה , נייחים

 אהרון הלינגר , יובל חיו  

מר של תלונות צבר דיון פנימי בנושא  11:00-10:30    
 אברהם שטרן

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  

, מישקטבליטאלכס , דודי, עמיחי
 דקלה דמתי

בתלונה דיון נת"צ פנימי בנושא הכרעה  11:30-11:00    
 .1009060 מספר

, מירי אלה, מבקר אורלי ל"ס  
רונית זנדברג אורלי גוז רונית דהן 

 עמיחי , אהובה

גוף נילון תלונה על  דיון נת"צ בנושא 15:00-14:00    
 (1029047מס' אוגדן )

, אורלי לוינסון סלע, יובל, מבקר המתלוננת

, שלומית לוירר, אהובה, עמיחי
 מירי לוי

     במשרד בתל אביב   ד' 28.6.17

יריד סקרים של החטיבה לביקורת  11:00-09:00    

תחומי חברה ורווחה במשרד בתל 
 אביב 

פתוח לכלל עובדי לשכת תל   

אביב וכן לכלל המנהלים במשרד 
וזאת בשיתוף  ולנציגים מנת"ץ

 מעבדת החדשנות.

פגישה תקופתית עם מנהלי ועובדי  11:00-10:00    
 אגף ה' בחטיבת הביטחון 

 אהובה, ביינהורן, מבקר  

דיון הכנה לקראת השימוע לחברת  12:00    

השפעת ייצור  - החשמל טיוטת דוח
 החשמל על איכות האוויר

צוות , יורם רבין, צחי, מבקר 
 נוי חסון, דודמאיר בן , לשכה

החטיבה  -פגישה תקופתית עם אגף טו  15:30-14:30    
 לביקורת תחומי רווחה וחברה 

 אהובה, ליאורה, מבקר  

בנושא טיוטת  -שימוע לחברת החשמל  17:00-15:30    

השפעת ייצור החשמל על איכות  - דוח
 האוויר

עופר בלוך , יפתח רון טל יו"ר הדירקטוריון

עו"ד שוקי חורש בא , החשמלמנכ"ל חברת 
אחראי , אמיר סרי, כוח חברת החשמל

 תחום ביקורת בחברת החשמל

, צחי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר
 צוות לשכה, מאיר בן דוד

         ה' 29.6.17
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 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

 -פניית מתלונן  -דיון פנימי בנושא  09:30-09:00    
בנושא בקשה לפתוח בבדיקה ו/או 

שחיתות חקירה בנוגע לחשדות על 
 (1038933)אוגדן מס'  ברשות המיסים

צוות , צחי, יורם רבין, מבקר  
 חנן פוגל, לשכה

בנק  -דיון בנושא מטלת הסייבר  10:00-09:30    
 נושאים

, צוות לשכה, צחי, מנכ"ל, מבקר  
 אוהד דבי

מטה הארצי של היכרות עם הביקור  12:30-10:30    
 לקראת הביקור, ארגון "איחוד הצלה"

 .גם במד"א

אלי ביר נשיא הארגון; משה טייטלבוים 
 מנכ"ל הארגון

אורלי , ליאורה, מנכ"ל, מבקר
דן , צוות לשכה, לוינסון סלע

 בנטל

פגישה תקופתית עם עובדי אגף ז'  15:00-14:00    
 בנציבות+ לשכת באר שבע 

אורלי לוינסון , אהובה, מבקר  
 סלע

במעמד הצדדים בנושא  דיון נת"צ 16:30-15:30    
לקבלת צו  עירייהבקשתו של עובד 
 (1036692הגנה )מס' אוגדן 

עו"ד אבי , מייצגו עו"ד דן שווץ, המתלונן
  העירייה.וינרוט מייצג 

, שלומית לוירר, אורלי ל"ס, מבקר
 עמיחי , אהובה, מירי לוי, טלי כהן

תחומי נבימרכז הב בקורסת סיום הרצא 11:00-09:45 ו' 30.6.17
 מבקר המדינה תפקידיו שלבנושא 

 מתן, מבקר  

שבת 
 שלום

          

 


