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 2017עד דצמבר  2017יולי  -לו"ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

שבת 
 שלום 

          

         א' 2.7.17

 םדיון פנימי בנושא מפגש עם עורכי 09:00    

בנושא חיזוק  כלי תקשורת חרדייםב
אמון הציבור במוסד מבקר המדינה 

בקרב הציבור החרדי והגברת החשיפה 
של נציבות תלונות הציבור בקרב מגזר 

, , במסגרת פרויקט "הכר את זה
 המבקר".

 צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

סגן בבקשת ישיבת וועדת היתרים  11:00-10:00    
 השר מייקל אורן 

השופט , מטעם סגן השר רו"ח אסף שדה
 אביגדור רביד, ראנטו יארק, עוני חבש

 דודי, מנשה אילני, מבקר

איגוד  IIAפגישה עם דורון כהן נשיא ה 12:30-11:30    

מבקרים פנימיים בישראל ורו"ח דני 
שפירא דירקטור באיגוד המבקרים 

המבקרים הפנימיים  הפנימיים בנושא
 במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

 בעניין איחוד האירגונים

 עמיחי, מנכ"ל, מבקר רו"ח דני שפירא, רו"ח דורון כהן

מענה לשר הדיון פנימי בנושא  13:00-12:30    
לביטחון הפנים גלעד ארדן בעניין 

תקנות הגנה על יישובים מפני שרפות 
 יער וחורש

 צוות לשכה, ליאורה, יובל, מבקר  

דיון פנימי בנושא מכתבו של אסף  14:30-14:00    

דעבול חבר מועצת העיר ראשל"צ ויו"ר 
ועדת ביקורת בעניין "בקשה לסיוע 

והגנה על נבחר ציבור החושף 
 שחיתות" 

אורלי לוינסון , מירי רזין, מבקר  

תמי , מירי רזין, צוות לשכה, סלע
 לויררשלומית , מנס
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פניה אנונימית "דיון פנימי בנושא  15:00-14:30    
בנושא שחיתות בעיריית בני ברק 

ובקשה לחקירה פלילית דחופה כנגד 
 "אישי ציבור

, צוות לשכה, מירי רזין, מבקר  
 יצחק לב

דיון נת"צ במעמד הצדדים בנושא  16:00-15:00    

)מס' בגוף נילון הזמני בקשה לצו הגנה 
 (1037186אוגדן 

, עוזר המנכל"ית, הגוף הנילוןמנכל"ית 

היועצת המשפטית של הגוף הנילון, ראש 
באי כוח , המתלוננת, היחידה בגוף הנילון

  הצדדים

, שלומית, אורלי ל"ס, מבקר
 מירי אלה, אהובה נבו, עמיחי שי

 6.7ישיבת הכנה לקראת הסדנה ביום  16:30-16:00    
 בנושא "מטרות ויעדים" עם חב' טאסק

אילן ברונשטיין וטל בר , אילן שחורי
 מחברת טאסק

 עמיחי, מנכ"ל, מבקר

         ב' 3.7.17

 מבקר     לאילת טיסה משדה דב 08:00    

כנס לשכת רו"ח דברי המבקר ב 11:00-10:00    
 אילת  'בישראל במלון רויאל ביץ

 מבקר  

 מבקר    לשדה דב  טיסה חזור 13:55    

ועדת המשנה לביטחון יחסי  -כנסת  10:30    

חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים של 
הוועדה לענייני ביקורת המדינה 

תהליכי  -בנושא: מבצע "צוק איתן" 
קבלת החלטות בקבינט בנוגע לרצועת 
עזה לפני מבצע "צוק איתן" ובתחילתו 

 -וההתמודדות עם איום המנהרות 
 בהשתתפות ראש הממשלה

מתן , עמיחי, יובל חיו, ביינהורן  
 גוטמן

     במשרד בתל אביב   ג' 4.7.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  09:00    

 -המדינה: מעבר בסיסי צה"ל לנגב 
 - 2015אוגוסט , דוח מבקר המדינה

 ישיבת מעקב 

 ביינהורן  

פגישה תקופתית עם מנהלי ועובדי  11:00-10:00    
מימון מפלגות ברשויות  - אגף ו

 המקומיות 

חנה , אהובה, מירי רזין, מבקר  
 רותם



- 3 - 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

הצהרות הון של הטיפול בדיון בנושא  11:30-11:00    
 נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

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

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  11:00    

המדינה: טיפול רשויות המדינה 
 בקנאביס רפואי

 ליאורה  

המשפט המחוזי והשלום  יסיור בבת 15:00-12:00    
 תסיור בבניין ובאולמו)אביב  בתל

מפגש עם  -לסיום  (.והפגמים בהם
שופטי בית המשפט המחוזי והשלום 

במסגרת ביקורים בבתי המשפט 
המבנים בהם נושא מצב העיסוק בו

 נמצאים בתי המשפט בארץ

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

טקס הענקת אות "יקיר המשפט  17:30    

העברי" לכב' השופט אליקים 
בבית לשכת עורכי הדין , רובינשטיין

  10בתל אביב דניאל פריש 

 מבקר  

     במשרד בירושלים   ד' 5.7.17

מנשה )מנכל ויורם , מבקר   דיון בנושא מועמד לעבודה במשרד 10:00    
 טלפונית(

גוף דיון פנימי בנושא בקשת עובד  12:00-11:30    
לקבלת צו הגנה )מס' אוגדן  נילון

503738) 

צוות לשכה , מירי אלה, מבקר  
 טלי כהן, שלומית לוירר

 45 סעיף עדכון בנושא תיקי -דיון נת"צ  13:00-12:00    
 לחוק

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 טלי כהן, שלומית לוירר, עמיחי

בנושא מפגש עם  2.7המשך מיום דיון  14:00    
 כלי תקשורת חרדייםב םעורכי

 צוות לשכה, מבקר  

בגוף בקשתו של עובד בדיון נת"צ  16:00-15:30    

לקבלת צו הגנה כחושף שחיתות  נילון
  (1029066)אוגדן מס' 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר הגוף הנילון וב"כ הגוף הנילוןיו"ר 
 שלומית לוירר, אהובה, עמיחי

         ה' 6.7.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

חברי פורום , מנכ"ל, מבקר   סדנת טאסקלהתכנסות  08:45    
יחידת , צוות לשכה, הנהלה
 התכנון

דברי המבקר בסדנה בנושא מטרות  09:00    

 -מלון יערים  - חברת טאסק -וייעדים 
 מעלה החמישה

חברי פורום , מנכ"ל, מבקר  

יחידת , צוות לשכה, הנהלה
 התכנון

         ו' 7.7.17

שבת 
 שלום

          

     חופשה שנתית מבקר   א' 9.7.17

     חופשה שנתית מבקר   ב' 10.7.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  10:00    
בסיכון  המדינה: ילדים ובני נוער

 בפנימיות של משרד הרווחה

 ליאורה שמעוני  

     חופשה שנתית מבקר   ג' 11.7.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  09:00    
המדינה: בקשה לחוות דעת מבקר 
המדינה בנושא: אי יישום התוכנית 

 הממשלתית למניעת עישון

 דן בנטל, ליאורה  

ביקורת הוועדה לענייני  -כנסת  11:00    

המדינה בנושא: בקשה לחוות דעת 
מבקר המדינה: היעדר תפקוד ועדת 

התלונות נגד פסיכולוגים במשרד 
 ישיבת מעקב -הבריאות 

 דן בנטל, ליאורה  

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  12:00    
המדינה: העסקת יועצים וכוח אדם 

דוח מבקר  -חיצוני במשרד הביטחון 
 ב67המדינה 

 ביינהורן  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

     חופשה שנתית מבקר   ד' 12.7.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  09:30    

המדינה: שיתופי פעולה של ממשלת 
דוח  -ישראל עם הסוכנות היהודית 

 ב 67מבקר המדינה 

, עמוס אולצוור, דגנית שי, יובל  
 משה גרטנר, ליטינסקי-ענבר טל

     חופשה שנתית מבקר   ה' 13.7.17

         ו' 14.7.17

שבת 
 שלום

          

         א' 16.7.17

     חופשה שנתית מבקר   ב' 17.7.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  10:00    

המדינה: הטיפול בתהליכי חקיקת 
דוח  -המשנה במערכת הממשלתית 

 ישיבת מעקב  -ג 65מבקר 

 יוסי פרוכטר, יובל חיו  

     חופשה שנתית מבקר   ג' 18.7.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  14:30    

המדינה: התמודדות משטרת ישראל 
עם הפשיעה החקלאית דוח מבקר 

 ישיבת מעקב -ב 67 המדינה

 יובל חיו  

         ד' 19.7.17

     חופשה שנתית מבקר      

         ה' 20.7.17

     חופשה שנתית מבקר      

         ו' 21.7.17

שבת 
 שלום
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

     חופשה שנתית מבקר   א' 23.7.17

     חופשה שנתית מבקר   ב' 24.7.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  12:00    
המדינה: בקשה לחוות דעת מבקר 

המדינה בנושא מבנה ההעסקה 
במשרד החוץ על רקע הפיחות במעמד 

 ישיבת מעקב -המשרד 

 יוסי פרוכטר, יובל חיו  

     חופשה שנתית מבקר   ג' 25.7.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  10:00    
המדינה: טיפולים בתחום התפתחות 

 ב67דוח מבקר המדינה  -הילד 

 דן בנטל, ליאורה שמעוני  

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  14:30    

המדינה: הטיפול בכלבים ובחתולים 
הווטרינריות ברשויות  ידי המחלקות-על

 ישיבת מעקב -המקומיות 

 מירי רזין  

         ד' 26.7.17

     חופשה שנתית מבקר      

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  09:30    
 -המדינה: הפיקוח על כשרות המזון 

בהשתתפות  -ב 67דוח מבקר המדינה 
 השר דוד אזולאי

 ליאורה  

         ה' 27.7.17

     חופשה שנתית מבקר      

         ו' 28.7.17

שבת 
 שלום

          

         א' 30.7.17

     חופשה שנתית מבקר      

     חופשה שנתית מבקר   ב' 31.7.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

אוגוסט 
2017 

          

שבת 
  שלום

          

         ג' 1.8.17

         ד' 2.8.17

בנושא מיכל למבקר עדכון  -דיון פנימי  15:00    
 האמוניה

, אהובה, אהרון, יובל, מבקר  
 שלמה רז

         ה' 3.8.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:30-09:00    
 חגית, שלמה רחל

, נת"צ ם ביחס לתיקיעדכוני -דיו פנימי  10:00-09:30    
 א45בדגש על תיקי 

, סלע אורלי לוינסון, מבקר  

שלומית , מירי אלה, אהובה
רחל , אורלי גוז, מרב לוי, לוירר

 למברגר

טקס פרישה לכבוד ב השתתפות 12:00-10:30    
, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

, בית אולם ג')השופט סלים ג'ובראן 
 המשפט העליון(

 מבקר  

הוצאה מחודשת של דיון בנושא  14:30-14:00    
  בביקורת המדינה חוברת עיונים

, דודי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
 אהובה, אלון רודס, מתן

בבקשת עובד של גוף נילון דיון נתצ  16:00-15:00    
לקבלת צו הגנה כחשוף שחיתות, 

במעמד שני הצדדים )מס' אוגדן 
1029066) 

 המתלונןהגוף הנילון,  כב" הגוף הנילון,יו"ר 
 ובאי כוחו.

, לוינסון סלעאורלי , מבקר
 מירי לוי, שלומית לוירר, עמיחי

         ו' 4.8.17

שבת 
 שלום
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         א' 6.8.17

דיון פנימי בנושא תקצוב וניצול של  09:30-09:00    
 רזרבות בתקציב המדינה

נתי , אהוד לנגרמן, צחי, מבקר  

, עמיחי, אהובה, ירון פישמן, בלזם
 דודי

מוטי עו"ד דיון פנימי בנושא תשובה ל 10:30-10:00    
 שביקש צו הגנהבנושא מתלונן  -בס 

אורלי , מירי רזין, יורם רבין, מבקר  
מירי , אהובה, דודי, לוינסון סלע

, ליאת שכטר, זיאד אסעד, אלה
 סובול-מירב פוקס

עבודה  אישור תוכנית -דיון תכנון  13:30-11:00    

 - 2018חטיבת השלטון המקומי לשנת 
 שנת המעבר

מירי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  

אורלי לוינסוון , צוות לשכה, רזין
, מנהלים וסגנים בחטיבה, סלע

, יצחק לב, ישראל אקשטיין
, שחר גולדמן, ישראל אקשטיין

 איילת גרוסמ 

עיריית  -תמה שלם תיק דיון בנושא  14:30    
תכנון מתארי וניהול נכסי  -צפת 

 המקרקעין

זיאד , אהובה, מירי רזין, מבקר  
, שלמה נעימי, ישראל וייס, אסעד

 צביקה אוהל

יועץ משפטי של להכנה לשימוע  15:30    

דוח ביקורת על טיוטת בנושא  יהעירי
 העירייה

צוות , מירי רזין, יורם רבין, מבקר  

אלעד , שי מזרחי, לשכה
 מוחמד גדיר, זילברשטיין

 השימוע ליועץ המשפטי של עיריי 17:00-16:00    
ביקורת על הדוח טיוטת בנושא 

  העירייה

צוות , מירי רזין, יורם רבין, מבקר העירייההיועץ המשפטי של 
אלעד , שי מזרחי, לשכה

 מוחמד גדיר, זילברשטיין

         ב' 7.8.16

בנושא גוף נילון פגישה עם מנכ"ל  10:30-09:30    
)אוגדן בקשת עובד לקבלת צו הגנה 

 (1027752מס' 

מנהל , מנכ"ל הרמ"ט , הגוף הנילוןמנכ"ל 
 גוף הנילוןאגף כ"א ב

צוות , אורלי לוינסון סלע, מבקר
 טלי כהן, שלומית לוירר, לשכה
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אישור תוכנית עבודה לדוח  -דיון תכנון  16:00-14:00    
 -1קומה  -הדוח הכלכלי  -א 69

, צחי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
אורלי לוינסון , אהובה, עמיחי
, מנהלים וסגנים בחטיבה, סלע

, צביקה אוהל, שחר, אקשטיין
 איילת גרוסמן

         ג' 8.8.17

הצעת משרד המשפטים דיון בנושא  09:30    
כללים למניעת ניגוד תיקונים בל

דגש  -עניינים של שרים וסגני שרים 
 )נאמנות עיוורת( 16על תיקון כלל 

 דודי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  

פגישת היכרות עם אלכסנדרה  11:00-10:00    

ציבולסקי יו"ר הסתדרות המח"ר 
 בנושא סכסוך העבודה.

אלכסנדרה ציבולסקי יו"ר הסתדרות 
 המח"ר

 צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר

החטיבה לביקורת  -עדכון בנק נושאים  13:30-11:00    
 -1חברה ורווחה קומה תחומי 

, ליאורה, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
, צוות לשכה, אורלי לוינסון סלע

ישראל , מנהלים וסגנים בחטיבה
צביקה , שחר גולדמן, אקשטיין

 איילת גרוסמן, אוהל

, שלומית לוירר, עמיחי, מבקר   לחוק 45 סעיף עדכוני תיקי -דיון נת"צ  14:30    
 מירי לוי, אוריאל הס, טלי כהן

     במשרד בירושלים      

         ד' 9.8.17

התכנסות בלשכת נשיא המדינה עם  10:45    
שרת המשפטים לקראת טקס הענקת 

 תעודות הוקרה לחושפי שחיתות

שרת המשפטים , נשיא המדינה רובי ריבלין
 איילת שקד

 מבקר

 טקס קבלת תעודות הוקרה לחושפי 12:00-11:00    

לעידוד טוהר  חוקהשחיתויות עפ"י 
המידות בשירות הציבורי )בבית 

 הנשיא(

שרת המשפטים , נשיא המדינה רובי ריבלין

ח"כ מיקי , ח"כ קארין אלהרר, איילת שקד
 צוריה מידד לוזון, אליעד שרגא, רוזנטל

אורלי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר

, אהובה, דודי, לוינסון סלע
, שלומית סבן, חזי שעיה, עמיחי

שחר , מירי רזין, צביקה אוהל
 נוי, שגיא, מתן, גולדמן

 יורם רבין , אהובה, מנכ"ל, מבקר   פגישה עם מועמד לתפקיד מנת"צ  15:00-14:00    
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  14:30    
המדינה בנושאים: בקשה לקבלת דוח 

)א( לחוק מבקר המדינה 6לפי סעיף 
המדינה וגופים מבוקרים בנושא יחסי 

 ישיבת מעקב -אחרים עם קק"ל 

 תהלה, פרופ' רבין, הלינגר, יובל  

 יורם רבין , אהובה, מנכ"ל, מבקר   פגישה עם מועמדת לתפקיד מנת"צ  15:30    

שימוע לראש המועצה האזורית מטה  17:30-16:30    
בנימין מר אבי רואה בנושא טיוטת דוח 

 הביקורת על המועצה

עו"ד מיכל , ראש המועצה, אבי רואה
עו"ד ירון , עו"ד דנה שטרן, רוזנבאום
, ניצה פרקש עוזרת ראש המועצה, קוסטליץ

 מעוז ביגון מנכ"ל המועצה

, שי מזרחי, מירה רזין, מבקר
ליבי , אהובה נבו, מירב שמואלי

 יצחק בקר, שפירא

         ה' 10.8.17

 לקראת הסיורהתכנסות בתל השומר  08:45-08:30    
 באכ"א

, יוסי ביינהורן, מנכ"ל, מבקר  
 צוות לשכה, שירה פחטר

יום גיוס בתל  -ביקור באגף כוח אדם  12:00-08:45    

השומר בהשתתפות האלוף מוטי 
 אלמוז ראש אכ"א

, יוסי ביינהורן, מנכ"ל, מבקר ראש אכא האלוף מוטי אלמוז
 צוות לשכה, שירה פחטר

     במשרד בתל אביב      

 ביקורת בגופים מסווגיםפגישה בנושאי  15:30-14:30    
 )החטיבה לביקורת מערכת הביטחון(

 חובב שפירא, ביינהורן, מבקר  

         ו' 11.8.17

שבת 
 שלום

          

         א' 13.8.17

התכנסות בשער שרונה לקראת הסיור  08:30    
 באמ"ץ

    

ה יבאמ"ץ )ה"בור"( בקריביקור  15:30-09:00    
בהשתתפות ראש אמ"ץ האלוף אהרון 

 חליוה

 ביינהורן, מנכ"ל, מבקר ראש אמ"ץ האלוף אהרון חליוה

         ב' 14.8.17



- 11 - 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

 דודי, מבקר   בענייני כל"ש פגישת עבודה עם דודי 10:00-09:15    

 -במעמד שני הצדדים  דיון נת"צ 11:00-10:00    

תלונות על יו"ר מועצה דתית )אוגדן 
 (1023027ואוגדן מס'  1023290מס' 

יו"ר , יו"ר המועצה הדתיתעו"ד ציון אמיר 

עו"ד , המתלונן, המועצה הדתית שדרות
, ליאור איינפלד ב"כ המתלונן השני

 המתלונן השני

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

על אוניברסיטה  פגישה עם מתלוננת 12:30-11:30    
 (1014724)מס' אוגדן ועם בא כוחה 

עו"ד מאיר גלבוע בא כוח  ,המתלוננת
  המתלוננת

, אורלי לוינסון סלע, מבקר
 טלי כהן, עמיחי, שלומית לוירר

שימוע לישראל דנצינגר מנכ"ל  16:00-15:00    

ביחס  -המשרד להגנת הסביבה 
טיוטות דוחות ביקורת במשרד ל

 לאיכות הסביבה

ישראל דנצינגר מנכ"ל המשרד להגנת 
 הסביבה

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

         ג' 15.8.17

וועדת ביקורת: בקשה לחוו"ד  -כנסת  09:30    

מבקר המדינה בנושא: שיבוצים בחינוך 
 המיוחד לקראת שנה"ל התשע"ח

 שמעון עמר, ליאורה שמעוני  

     במשרד בתל אביב      

למאגרי מידע קבוע דיון בנושא חיבור  12:00-11:30    
 של רשות האוכלוסין

צוות , מירי רזין, יורם רבין, מבקר  
 תהלה וינוגרד, חנה רותם, לשכה

דיון הכנה לפגישה עם עו"ד רם כספי  13:00-12:00    
יוני קפלן בנושא פירוק חברות  רו"חו

 שרים לשעברמשפחתיות של 

, דודי, מירי רזין, יורם רבין, מבקר  
 , חנה רותם

  כנסת וועדת ביקורת בנושא 12:00    

.בקשה לחוות דעת מבקר המדינה  1
בנושא: מבנה ההעסקה והעובדים 

במשרד החוץ על רקע הפיחות במעמד 
  ישיבת מעקב -המשרד 

עובדים מקומיים בנציגויות . העסקת 2
  ישראל בחו"ל

 יוסי פרוכטר , יובל חיו  

משה רו"ח דיון הכנה לשימוע של  15:30-15:00    
דוח מבקר המדינה על עיריית  -שטרק 
 טבריה

צוות , מירי רזין, יורם רבין, מבקר  
, אורית יהודה, טוביה בירן, לשכה

 עדי גרוסבך
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

רו"ח משה שטרק בנוכחות שימוע  16:30-15:30    
דוח מבקר המדינה על בנוגע לטיוטת 
 עיריית טבריה

צוות , מירי רזין, יורם רבין, מבקר רו"ח איריס שטרק, רו"ח משה שטרק
, אורית יהודה, טוביה בירן, לשכה

 עדי גרוסבך

         ד' 16.8.17

     במשרד בירושלים      

 יורם רבין, אהובה, מנכ"ל, מבקר   פגישה עם מועמד לתפקיד מנת"צ 13:00-12:00    

 יורם רבין, אהובה, מנכ"ל, מבקר   מועמדת לתפקיד מנת"צ פגישה עם 16:30-15:30    

         ה' 17.8.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:30-09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

אופן הטיפול דיון פנימי בנושא  10:00-09:30    

הצהרות הון של נבחרי ציבור ב
 (4.7)המשך מיום  ברשויות המקומיות

מירי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
 חנה רותם, צוות לשכה, רזין

המשרד במסגרת  פגישה עם עובדת  10:45-10:15    
 סבב פגישות עם עובדים

 העובדת, אהובה, מבקר  

יוני  רו"חפגישה עם עו"ד רם כספי ו 11:00    

קפלן בנושא פירוק חברות משפחתיות 
 שרים לשעברשל 

 דודי, עמיחי, מבקר עו"ד יוני קפלן, עו"ד רם כספי

על המועצה  תלונהדיון פנימי בנושא  12:30-12:00    
 המקומית בית אריה עופרים

שי , עמיחי, מירי רזין, מבקר  
 מזרחי

על המועצה   הדיון פנימי בנושא תלונ 13:00-12:30    
 האזורית שפיר

צוות , מירי רזין, יורם רבין, מבקר  
 לשכה

פניית מנכ"ל )בנושא אמוניה פנימי דיון  15:00    
החלטת בית המשפט  ,משרד רוה"מ
בנושא חיפה  26.7.17העליון מיום 

 וכו'( כימיקלים

צוות , יובל חיו, יורם רבין, מבקר  
רוית קדם , אהרן הלינגר, לשכה

 נאוי

         ו' 18.8.17

שבת 
 שלום
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         א' 20.8.17

דיון פנימי בנושא תקציב וועד העובדים  09:10    

ברשות הארצית לכבאות והצלה 
+ דיון מתלונן  פניית  -והתנהלותו 

בנושא תרשומת שיחה עם מקור על 
 הרשות להגנה על עדים

, צוות לשכה, יובל, מנכ"ל, מבקר  

עדית , איציק לב, לאה עוזיאל
 דניאל ג'יקוב, דניאל

פגישה עם שר הבינוי והשיכון יואב  11:00-10:00    
חברת  ביקורת עלגלנט בנושא דוח 

 עמידר.

נדב רחמוט , שר הבינוי והשיכון יואב גלנט
 עוזר השר

 עמיחי, מבקר

השקת המדריך  -צילום לסרטון  14:00    
 לביקורת שיוקרן ביום המבקר

    

שימוע למר אורי יוגב בנושא טיוטת  15:30-14:30    
 דוח ביקורת על נבחרת הדירקטורים

אורי יוגב מנהל רשות החברות; מירה מינס 
 סגנית בכירה של אורי יוגב;

דלית זמיר יועמ"ש רשות החברות 
הממשלתיות; טל רוזנפלד עו"ד בלשכה 

עו"ד בלשכה  עיטה-המשפטית; ניואר אבו
 המשפטית;
 מנהלת מדור )פיקוח( –גלי אליאב 

אוהד , אהובה, עמיחי, צחי, מבקר
 אהרון יציב, רות זקן, דבי

         ב' 21.8.17

שולי , יאאורית אפעל גב, פרופ' בועז רונן ישיבת וועדת איתור מנת"צ 09:15-08:30    
 אביגדור רביד ,דותן

 אהובה, מבקר

         ג' 22.8.17

יועץ כלכלי ויועץ  תקנים שלדיון בנושא  09:30    
 הנדסי במשרד

צוות , חזי שעיה, , מנכ"ל, מבקר  
 נוי חסון, לשכה

שימוע למרדכי כהן מנכ"ל משרד  10:00    

דוח מבקר המדינה על ל בנוגעהפנים 
 עיריית טבריה

טל קמיר , מרדכי כהן מנכ"ל משרד הפנים
 יהודה זמרת יועמ"ש משרד הפנים, רמ"ט

, עמיחי, מירי רזין, מנכ"ל, מבקר

אורית , טוביה בירן, אהובה
 עדי גרוסבך, ענבל עפרון, יהודה

, הכנה לשימוע למר אנדרי אוזן 11:30-11:00    
לשעבר ראש המועצה האזורית רמת 

 , ביחס לטיוטת הדוח על המועצהחובב

, אהובה, עמיחי, מירי רזין, מבקר  
יפעת , עסאם חיסקיה, תמי מנס

 סולניק
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

טיוטת דוח מבקר ל בנוגעשימוע  12:30-11:30    
 תעשייתיתמועצה הבנוגע ל המדינה

עבר מר אנדרי אוזן לש) רמת חובב
 (ראש המועצה

, עו"ד אהוד ערב יועץ משפטי נאות חובב
אמנון , עמירם דרורי גזבר מועצת נאות חובב

אנדריי , בן דהן מנכ"ל מועצת נאות חובב
עו"ד , אוזן ראש מועצת נאות חובב לשעבר

כבוד )ממשרד עו"ד גדעון פישר -זרנעמה 
עו"ד עמית הרמן )ממשרד עו"ד , ושות'(

 גדעון פישר ושות'( באי כוח המועצה

, מירי רזין, יורם רבין, מבקר
עסאם , תמי מנס, אהובה, עמיחי

 יפעת סולניק, חיסקיה

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונת עובד על  14:00    
  גוף נילון

שלומית , מירי אלה, עמיחי, מבקר  
 אוהד דבי, טלי כהן, לוירר

         ד' 23.8.17

סיור במוקד הלאומי של מד"א בקריית  11:30-10:00    

אונו בהשתתפות אלי בין מנכ"ל מדא 
 ומטה הנהלת מד"א

אורלי לוינסון , מנכ"ל, מבקר אלי בין מנכ"ל מד"א

דן , צוות לשכה, ליאורה, סלע
 מיכל יניב, בנטל

     בתל אביבבמשרד       

דיון הכנה לקראת השימוע לראש  13:00-12:30    
 עיריית רהט

תמר , עמיחי, מירי רזין, מבקר  
 עסאם חיסקייה, מנס

עובד המשרד מ מפגש פרידה חטיבתי 14:30-13:30    
 (13קומה )

עובדי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 המשרד

טיוטת דוח מבקר ביחס לשימוע  14:30    

בנושא עבירות בנייה של  המדינה
 רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

טלאל אל כרנאווי  -ראש עיריית רהט )
  (בהשתתפות עו"ד דן שווץ

טלאל אל כרנאווי +  -ראש עיריית רהט 

עו"ד דן שווץ ב"כ העירייה עו"ד שטיין שרון 
-אבו סהיבאן אברהים, יועמ"ש עיריית רהט-

פיקוח מנהל -אלי עצמון , מהנדס העיר
 הוועדה מקומית רהט

, אהובה, עמיחי, מירי רזין, מבקר

רפי , עסאם חאסקיה, תמר מנס
 זווילי

         ה' 24.8.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:30-09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

         ו' 25.8.17

שבת 
 שלום

          

         א' 27.8.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון פנימי בנושא העלאת המודעות  10:00    
ונציבות תלונות  למשרד מבקר המדינה

, במסגרת במגזר החרדי הציבור
 פרויקט "הכר את המבקר".

 צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

תיקים תלויים דיון נת"צ פנימי בנושא  12:00-11:00    
  ועומדים בנציבות

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  

רונית , מירי אלה, אהובה, עמיחי
רחל , יונתן מרקוביץ, זנדברג

, חגית ניסן, נביל דגואר, אבני
 אבישי פרי, אלכס מיקשטבליט

         ב' 28.8.17

יועמ"ש מועצה אזורית בנושא לשימוע  15:00    
 טיוטת דוח הביקורת על המועצה

מירב , שי מזרחי, מירי רזין, מבקר יועמ"ש המועצה

, יצחק בקר, ליבי שפירא, שמואלי
 אהובה, עמיחי

     במשרד בתל אביב   ג' 29.8.17

מנהל  -אגף ביטחון  פגישת עדכון עם 11:00-10:00    

סלע במסגרת מפגשים עם -אבידן בר
 אגפים במשרד

אדם , אבידן, אהובה, חזי, מבקר  

, טל ירדני, מיטל פורת, וינגרטן
 אתי בן עמי, גלית וילציג

מאיר חלבי ואילן אגוזי נכי  עםפגישה  12:00-11:00    
 צה"ל בנושא ארגון נכי צה"ל

 צוות לשכה, ביינהורן, מבקר מאיר חלבי ואילן אגוזי נכי צה"ל

הפורשת  פגישה עם עובדת המשרד 12:30    
 לגמלאות 

 דודי, עמיחי, אהובה, מבקר  

עובדת מ מפגש פרידה חטיבתי 15:00-14:00    
 13קומה  - שיוצאת לגמלאות המשרד

עובדי , ביינהורן, מנכ"ל, מבקר  
 לשכת תל אביב

נשיאת דברי פתיחה בועידת המשפט  16:00    

מלון  השישית של לשכת עורכי הדין
 דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב

 מבקר  

     במשרד בירושלים   ד' 30.8.17

בנושא הערכת מצב בעניינו  דיון נת"צ 11:00    
 של המתלונן מ.ד. 

מירב , מירי אלה, עמיחי, מבקר  
 לוי 

         ה' 31.8.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

עובד דיון נת"צ פנימי בנושא תלונת  11:00    
)אוגדן  בגוף נילון שביקש צו הגנה

1042141) 

מירי , אורלי לוינזון סלע, מבקר 
 וליאת שכטר, רונית זנדברג, אלה

, )שיחת ועידה מלשכת חיפה(
 אהובה, עמיחי

         ו' 1.9.17

ספטמבר 
2017  

          

שבת 
 שלום 

          

         א' 3.9.17

עם פלר חסן נחום היכרות פגישה  16:00-15:00    

חברת מועצת עיריית ירושלים וממונה 
 תחום הביקורת בעיריית ירושלים 

חסן נחום חברת מועצת עיריית  פלר
 ירושלים 

שי , צוות לשכה, מירי רזין, מבקר
 קובי חיינה, מזרחי

         ב' 4.9.17

     -1יום עיון חטיבת המטה קומה       

עובד בגוף נילון בבקשה דיון נת"צ עם  10:00    
לקבל צו הגנה כחושף שחיתות )אוגדן 

 ובא כוחו  (1013245

שלומית , אהובה, עמיחי, מבקר המתלונן ובא כוחו 
 מירי לוי, לוירר

חטיבת של דברי המבקר ביום עיון  16:30-16:15    
 המטה 

עובדי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 חטיבת המטה

         ג' 5.9.17

חברי פורום , מנכ"ל, מבקר   ישיבת הנהלה 12:30-10:30    
 הנהלה

קיום דיון פנימי בנושא בקשת בז"ן ל 14:00    
בבתי הזיקוק  סיור של מבקר המדינה 

 בחיפה

 צוות לשכה, צחי, יובל, מבקר  

איחוד  צירוף נושאבנושא פנימי דיון  15:30-15:00    

מאגר הנושאים לאגפי רשות המיסים 
 'של אגף ט

, צוות לשכה, צחי, מנכ"ל, מבקר  
 צביקה אוהל, חנן פוגל



- 17 - 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

לצורך ביצוע דיון פנימי בנושא מידע  15:30    
 מרשות האוכלוסין ביקורת 

, אהובה, חנה רותם, יובל, מבקר  
 מירי רזין , דודי, עמיחי

הצטיינות לעובדי  אותותטקס הענקת  17:00    
 המשרד בסינימה סיטי

, חברי הנהלה, מנכ"ל, מבקר  

מקבלי פרסי ההצטיינות ובני 
 משפחתם

         ד' 6.9.17

     במשרד בתל אביב      

החטיבה  -עדכון בנק נושאים ישיבת  13:00-10:15    
 21לביקורת מערכת הביטחון קומה 

 תל אביב 

, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
, אורלי לוינסון סלע, ביינהורן

מנהלים וסגנים , צוות לשכה
שחר , ישראל אקשטיין, בחטיבה
איילת , צביקה אוהל, גולדמן
 גרוסמן

פגישה עם ח"כ יצחק הרצוג וח"כ מיקי  15:30-14:30    
 רוזנטל בנושא תיקוני חקיקה.

עדיה ליבוביץ , ח"כ רוזנטל, ח"כ הרצוג

אסף , אסף גולדפרב, עוזרת ח"כ הרצוג
 ריגלר עוזרים של ח"כ רוזנטל

 צוות לשכה, מבקר

         ה' 7.9.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

יריד סקרים של החטיבה הכלכלית  12:00-10:00    
 ירושלים  -1קומה 

 מנכ"ל כל עובדי המשרד, מבקר  

            

+ עו"ד  פגישה עם עו"ד דניאל גרנטר 13:00-12:00    
יוסף פנחס כהן בנושא בתי ספר 

 דתיים בפריפריה

 צוות לשכה, מבקר פנחס כהן+ עו"ד יוסף  עו"ד דניאל גרנטר

דברי סיכום של המבקר ביריד סקרים  16:15    

 -1של החטיבה הכלכלית בקומה 
 ירושלים

מנהלי ועובדי , צוות לשכה, מבקר  
 החטיבה הכלכלית 

         ו' 8.9.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

שבת 
 שלום

          

         א' 10.9.17

 -פגישת עדכון עם אגף משאבי אנוש  11:30-10:30    
במסגרת  ,איילת בננסון מנהלת האגף
 מפגשים עם אגפים במשרד

איילת , אהובה, חזי שעיה, מבקר  
, ברוריה הופמן, דנה יוסף, בננסון

הודיה , אביבה פרנקל לילינטל
, גרציה בסלי, עופרה דיין, קלנגל

 הילה נחום, חגית ידיד, אירית ימין

פגישת המשך עם נצ"מ בדימ' מאיר  12:30-11:30    

על  גלבוע בנושא תלונת מרשתו
 (1014724אוניברסיטה )מס' אוגדן 

 אהובה , עמיחי, מבקר נצ"מ בדימ' מאיר גלבוע 

פגישת היכרות עם דורית סלינגר  14:00    
, וכן דיון הממונה על רשות שוק ההון

 בנושא הדוח על בנק ישראל 

, הממונה על רשות שוק ההון דורית סלינגר
סגן  אסף מיכאלי, עבד חסדייה סגן בכיר

 בכיר 

צוות לשכה אודי , צחי, מבקר
 ינון ליבזון, גיא פלג, לנגרמן

דיון פנימי בנושא פנייתו של תנ"צ  15:00    

בעניין הדוח על מינוי קצינים  במשטרה
 במשטרה 

, אהובה, עמיחי, יובל, מבקר  

ג'ייקובס פנינה דניאל , דגנית שי
 גונן 

         ב' 11.9.17

ביקור בעיר יקנעם בהשתתפות ראש  15:00-10:00    
 העיר

, צוות לשכה, מירי רזין, מבקר  

אורית , גדי לינד, טוביה בירן
 יהודה

חיסויים לדוח  -וועדת ביקורת  -כנסת  10:30    
 א68

 ינון ליבזון, אהוד לנגרמן, צחי  

         ג' 12.9.17

, צוות לשכה, ביינהורן, מבקר   דיון בנושא בתי משפט צבאיים 10:30-09:30    
חגית , שלומי וייס, אייל זוננפלד

 אברהם

בנושאים  פגישת עם פרופ' מרגית כהן 12:00-11:00    

)הייתה  שבתחום עיסוקה האקדמי
 מועמדת לוועדת היתרים(

 צוות לשכה, מבקר פרופ' מרגית כהן 
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

 שיחה עם מבקר המדינה האסטוני + 12:30-12:00    
 הכנה לשיחה עם שגיא 

 שגיא, מבקר  

בבקשתו דיון נתצ במעמד שני הצדדים  13:30-12:30    

 של עובד של גוף נילון לקבל צו הגנה
 (1029066)מס' אוגדן 

, ב"כ המתלונן -עו"ד יארק רנאטו, המתלונן

)עו"ד ממשרדו של  עו"ד מתן ספקטור
הגוף ב"כ  .ראש הגוף הנילון  רנאטו(.
 הגוף הנילוןמ"מ מנכ"ל הנילון, 

, שלומית לוירר, עמיחי, מבקר
 טלי כהן אהובה נבו, מירי לוי

בבקשת דיון נת"צ במעמד הצדדים  16:00-15:00    
 עובדת בגוף נילון לקבלת צו הגנה

 (1027221)אוגדן מס' 

, אל ב"כ המתלוננת-עו"ד חי בר, המתלוננת
 עו"ד תמר גולן , בן אריהעו"ד נועה 

עוזר ראש הגוף הנילון, ראש , עו"ד דנה כהן
  הגוף הנילון

מירי , סלע-אורלי לוינזון, מבקר
שלומית , רונית זנדברג, אלה

, אביטל לברן אוריאל הס, לוירר
 אלכס אלברט, עמיחי, אהובה

         ד' 13.9.17

     במשרד בירושלים      

המבקר ביום העיון של  הרצאת 12:15-11:15    

מחלקת ייעוץ וחקיקה בעיריית ירושלים 
 -"ביקורת המדינה ברשויות המקומיות" 

 מלון יהודה

מירי , דודי, יורם רבין, מבקר  
 אלנקווה-מירב שמואלי, אלה

         ה' 14.9.17

עובדי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר   .משרד מבקר המדינהעובדי כנס  16:00-09:00    
 משרד מבקר המדינה

         ו' 15.9.17

שבת 
 שלום

          

         א' 17.9.17

בבקשת היתרים  ה למתןוועדדיון של ה 10:00    
 יעקב ליצמןהשר שר הבריאות 

, השופט בדימ' עזרא קמא -חברי הוועדה 

פרופ' אביעד , השופט בדימ' עוני חבש
 הכהן

 שר הבריאות יעקב ליצמן 

  דודי, רביןיורם , מבקר

דיון פנימי בנושא טיוטת דוח הביקורת  11:30    
 על רבני ערים

, עמיחי, אהובה, ליאורה, מבקר  
 איזי טנקמן
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

, אורלי לוינסון סלע, מבקר   מפגש עם הנהלת נת"צ וראשי האגפים 13:00-12:00    
רונית , מירי אלה, אהובה, עמיחי

 -עידו דון, מיכל רונן, זנדברג
תדהר , יונתן מרקוביץ, יחיא

רחל , מרב לוי, דינה סמט, אופיר
 אבני

עובדת מפגש פרידה חטיבתי מ 14:00    

לרגיל יציאתה לגמלאות. המשרד 
 ירושלים -1קומה 

 צוות לשכה , מבקר  

שימוע ליצחק לקס יו"ר עמידר בנושא  16:00-15:00    
טיוטת דוח מבקר המדינה בנושא 

 עמידר

, עמיחי, ליאורה שמעוני, מבקר יצחק לקס
תהלה , בני גודלמן, אהובה
 צחי בובליל, וינוגרד

דיון בנושא מטלת הביקורת על מינוי  16:00    
 רו"ח בחברות הממשלתיות

, צוות לשכה, יורם רבין, מבקר  

, ניר עוזרי, רות זקן, אוהד דבי
 צביקה אוהל

דיון בנושא פניית מועמד לתפקיד  16:30    
 מנב"ט חיפה

 אהובה, חזי שעיה, מנכ"ל, מבקר  

         ב' 18.9.17

 בבקשת עובדדיון במעמד הצדדים  12:00-10:30    
)אוגדן מס' לקבלת צו הגנה בגוף נילון 

1029924) 

, בא כוח המתלונן-עו"ד חי בר אל, המתלונן
עו"ד , בגוף הנילוןסמנכ"ל משאבי אנוש 

 בגוף הנילון משפטיתהלשכה מה

, שלומית, אהובה, עמיחי, מבקר
 טלי 

, עמיחי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר   דיון בנושא המתלונן מ.ד. 12:00    

, מירי אלה, אורלי לוינסון סלע
 סלע-אבידן בר
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

נשיא איגוד  פגישה עם דורון כהן 15:00-14:00    
בנושא מבקרים  המבקרים הפנימיים

 פנימיים ברשויות מקומיות

המבקרים הפנימיים נשיא איגוד  דורון כהן
ועם אורית שבתאי פרנק מבקרת עיריית תל 

מאיה זיו , רון גרפול סגן נשיא, אביב
עופר , שפלטר מבקרת עיריית ראשון לציון

שלמה בן עזרא , טל מבקר עיריית חיפה
 , מבקר עיריית אשדוד

 מלכה דרור
דב כץ מבקר , מבקרת עיריית ירושלים

ריית איילת קדוש מבקרת עי, עיריית נתניה
אבי , יונתן בני מבקר עיריית חולון, פ"ת

 פוגל מבקר עיריית באר שבע

 אהובה, עמיחי, מנכ"ל, מבקר

         ג' 19.9.17

דיון בעניין מכתבו של ח"כ בצלאל  09:00    
)שהתקבל ביום  19.9סמוטריץ מיום 

17.9.17) 

צוות , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
 לשכה

בבקשת נת"צ במעמד הצדדים דיון  11:00-10:00    

)אוגדן  עובד בגוף נילון לקבל צו הגנה
 (1037385מס' 

, הגוף הנילוןב"כ , ב"כ המתלונן, המתלונן
 בגוף הנילוןמנהל משאבי אנוש 

, טלי, שלומית, עמיחי, מבקר 
 אהובה 

לי מוגבלות עמתלוננים בפגישה עם  12:30-12:00    
 בביתם 

 לשכהצוות , מבקר המתלוננת ובנה

         ד' 20.9.17

     ערב ראש השנה      

         ה' 21.9.17

     ראש השנה      

         ו' 22.9.17

שבת 
 שלום

          

         א' 24.9.17

ישיבת  - קריאת פניות על ידי המבקר 11:30    
 הפקת לקחים

שגיא , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 צביקה אוהל, עינב
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         ב' 25.9.17

 -דיון עדכון בעקבות דוח התקדמות  15:30    
 מניעת עישוןמטלת ביקורת בנושא 

, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

, חיה פוליטי, דן בנטל, ליאורה
, משה גינצבורג, צביקה אוהל

 יוסי קורנווסר, שמשון אוירבך

 -דיון עדכון בעקבות דוח התקדמות  16:00    
מערך הזיהוי  בנושאמטלת ביקורת 

 הפלילי במשטרת ישראל

צוות , יובל חיו, מנכ"ל, מבקר  
צביקה , לאה עוזיאל, לשכה
 פדות עטר, אוהל

         ג' 26.9.17

סדנת תוכנית עבודה כלל משרדית       
 להנהלת המשרד

    

     אביב במשרד בתל   ד' 27.9.17

עיריית תלונה על דיון פנימי בנושא  16:00-15:50    
 (1044126)אוגדן נתניה 

, אהובה, עמיחי, מירי רזין, מבקר  
 תמי מנס

         ה' 28.9.17

בנושא יער  פגישה עם שרייבר וריסמן 10:00    
 ירושלים

 עמיחי, מבקר מיישי שרייבר תומר ריסמן

פגישה עם המתלונן אלי עמר בנושא  11:00    

משרד ההסברה בעניין הדלקת 
 משואה 

שלומית , צוות לשכה, מבקר אליהו עמר 
 לוירר 

אוקטובר 
2017  

          

שבת 
 שלום 

          

         א' 1.10.17

הגשת דוח טיפול המדינה  -כנסת  10:00    

בקשישים סיעודיים השוהיים בביתם 
 ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה

בני , צוות לשכה, ליאורה, מבקר  

, עילם בנו, ברקו עוז, גולדמן
, טסה-שרי בכר, יעקב קמלמן

 מיכל לילך מבורך
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

הענקת תעודת הוקרה לעובדות  12:00-11:00    
 המשרד ולגימלאי וגימלאית המשרד

, צחי, חזי שעיה, יובל, מבקר  
, אהובה, אורלי לוינסון סלע

, איילת בננסון, ישראל אקשטיין
עופר , דודו לוי, מרב לוי מרסלו בז

 , עזרן

נחיצות ה בעניין דיון פנימי בנושא פניי 12:30-12:00    

מאגר המורים מבחינה אנרגטית 
 והצעת חלופות

, צחי, מירי רזין, יובל, מבקר  

, ישראל אקשטיין, אהובה, עמיחי
 מאיר בן דוד, שי מזרחי

 -ם שם ודיון פנימי בנושא תלונה בעיל 14:30-14:00    
 אגף הרווחה בעיריית קריית שמונה 

אורלי לוינסון , מירי רזין, מבקר  
 מירי אלה, אהובה, עמיחי, סלע

דיון בנושא פגיעה בעבודת חברי  15:00-14:30    
 מועצה )אופוזיציה(

אורלי לוינסון , מירי רזין, מבקר  

, אהובה, יורם רבין עמיחי, סלע
 מירי אלה

מכרזים ה בעניין פנימי בנושא פניי דיון 15:30-15:00    
 עיריית חיפה באו מינויים 

, אהובה, עמיחי, מירי רזין, מבקר  
 טוביה בירן

         ב' 2.10.17

טיפול המדינה  -וועדת ביקורת  -כנסת  10:00    
בקשישים סיעודיים השוהים בביתם 

 2017אוקטובר  –תשרי התשע"ח 

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

, טסה-שרי בכר, יעקב קמלמן
 מיכל לילך מבורך

דיון פנימי בעניין תלונת בנושא מצוקת  12:15-12:00    

הסובל מנכויות  21דיור לנוער מעל גיל 
 (1044078)אוגדן 

, דן בנטל, ליאורה שמעוני, מבקר  

עמיחי , אהובה נבו, אורלי ל"ס
 דנה לוי, שי

לשקול מחדש את  הבקשדיון בנושא  12:30-12:15    
רשות על  התלונבהחלטת הנציב 

 (1015934)אוגדן  הכבאות 

, ליאורה שמעוני, יובל חיו, מבקר  
, צוות לשכה, אורלי לוינסון סלע

שרון סיגל , לאה עוזיאל, מרב לוי
 , ליאור פורוקוש, רוטקוביץ

בנושא הדוח עיריית נתניה שימוע ל 15:00-14:00    

להשכלה גבוהה עבודה  תבעניין מוסדו
נוספת של חברי סגל אקדמי 

 באוניברסיטאות 

אריאל פרופ' ב"כ האוניברסיטה, עו"ד 
 )מגיע לבד( בנדור

, שמעון עמר, ליאורה, מבקר

, רן ויזל, תמר גבע, אסנת וישניצר
 אהובה , עמיחי
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון פנימי בנושא פניית סימונה  16:00    
הקמת נציבות תלונות ילדים  - שטיינמץ

 (1045833)אוגדן בהשמה חוץ ביתית 

אורלי לוינסון , ליאורה, מבקר  
 צוות לשכה, סלע

         ג' 3.10.17

דיון פנימי בנושא מימון ממלכתי  09:30-09:00    
התייחסות  - זלמועמדים בפריימרי

 לנוסח הצעת תיקון לחוק המפלגות

, רזיןמירי , יורם רבין, מבקר  
 יצחק בקר, חנה רותם, עמיחי

לחוק  45סעיף עדכוני  -דיון נת"צ  10:30-09:30    
 ותיקים נוספים

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  

שלומית , רונית זנדברג, עמיחי
, רוני מנקס, יונתן מרקוביץ, לוירר

 ענבל קלאוזנר, מירי לוי

דיון פנימי בנושא מכתבו של חבר  12:00-11:30    
מועצת עיר בנושא התנהלותו של  

 (1045404)אוגדן  עירייההיועמ"ש 

, מירי רזין, יורם רבין, מבקר  
 שי מזרחי, עמיחי

הוצאת  בעניין הדיון פנימי בנושא תלונ 12:30-12:00    

צו הפסקת עבודה שנעשות בסטייה 
 (1028738)אוגדן מהיתר 

אורלי , עמיחי, רזיןמירי , מבקר  

שי , מירי אלה, לוינסון סלע
 חגית ניסן, מזרחי

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונת י.ה. על  15:30-15:00    
 אוניברסיטת חיפה

אורלי לוינסון , עמיחי, מבקר  
, שלומית לוירר, מירי אלה, סלע

 טלי כהן

         ד' 4.10.17

     ערב סוכות      

         ה' 5.10.17

     סוכות      

     חול המועד סוכות   ו' 6.10.17

שבת 
 שלום

          

         א' 8.10.17

     חול המועד סוכות      
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

     חול המועד סוכות   ב' 9.10.17

סוכה המסורתי באירוח השתתפות ב 12:00-11:00    
 של הרב חיים מילר

 מבקר  

     חול המועד סוכות   ג' 10.10.17

ז"ל צעדה לזכרו של אלי אביזידריס  10:30-08:00    
 מארמון הנציב לגן סאקר

, המשרדמ םעובדי, מבקר  
 משפחת אביזידריס

         ד' 11.10.17

     חול המועד סוכות      

     שמחת תורה   ה' 12.9.17

         ו' 13.10.17

שבת 
 שלום

          

         א' 15.10.17

מנהלת  -פגישת המשך עם אגף ג'  11:00-10:00    
מרב לוי במסגרת מפגשים עם אגפים 

 במשרד

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 מנהלי ועובדי האגף, אהובה

 פגישה עם עו"ד נפתלי גור אריה 12:00-11:30    

בנושא ההוצאה לפועל )אוגדן 
1029060) 

 מבקר עו"ד נפתלי גור אריה

פגישה עם אליסה דברה מנכ"לית  14:45-14:00    
לנפגעי בנקים ועידוד  עמותת עוז )סיוע

בנקאות הוגנת( בנושא הדוח על 
 ההוצאה לפועל 

מרים , אליסה דברה מנכ"לית עמותת עוז
גורם , ליזה בוקר, מרי קריחילי, דבש

 קריחילי

, לאה עוזיאל, יובל חיו, מבקר
 עמיחי, אהובה

פגישת היכרות עם רב גונדר עופרה  16:15-15:15    
 קלינגר נציבת שירות בתי הסוהר

רב גונדר עופרה קלינגר נציבת שירות בתי 
 גנ"מ רגב דחרוג עוזר הנציבה, הסוהר

לאה , צוות לשכה, יובל, מבקר
 אביב דויד, עדית דניאל, עוזיאל

         ב' 16.10.17

     במשרד בתל אביב   ג' 17.10.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

ובמוסד יפו -סיור בעיריית תל אביב 14:30-10:00    
בהשתתפות ראש העיר חינוכי בעיר, 

 רון חולדאי

, צוות לשכה, מירי רזין, מבקר  
יחיאל , אתי רוזנברג, נדאל בלעום

 מיכל יניב, איבינדר

אייל  פגישה עם פרופ' נילי קרקו 16:30-15:30    

דוח  -בנושא צבא ההגנה לישראל 
הטיפול הרפואי בחיילים במרפאות 

 ביקור רופא

, עמיחי, ליאורה, ביינהורן, מבקר  

, שירה פחטר, דן בנטל, אהובה
 אביחי לויט, ירדנה דורון

         ד' 18.10.17

 -עדכון מאגר נושאים  -דיון תכנון  13:00-11:00    

ומוסדות חטיבת ממשרדי ממשלה 
 שלטון ירושלים

צוות , יובל, יורם, מנכ"ל, מבקר  

, מנהלים וסגנים בחטיבה, לשכה
, צביקה אוהל, ישראל אקשטיין

, פדות דבורה עטר אילת גרוסמן
 יונתן מרקוביץ

         ה' 19.10.17

     חיפהבלשכת המשרד ביום       

מפגש של המבקר עם עובדי החטיבה  14:00-13:00    
לביקורת השלטון במקומי במסגרת 

 יהחטיבתהסיור 

, מירי רזין, צוות לשכה, מבקר  
 עובדי החטיבה

   פגישות עם עובדים לפי קריאה    

        ו' 20.10.17

שבת 
 שלום

          

         א' 22.10.17

         ב' 23.10.17

פנימי בנושא חיוב אישי בצווי הגנה דיון  14:30-14:00    
 היערכות  -

, אורלי ל"ס, מירי אלה, מבקר  
 צוות לשכה , יורם רבין

"שינוי ארגוני דיון נת"צ פנימי בנושא  15:00-14:30    

במערך ההנדסה בעיריית רמת גן" 
 (1045834)אוגדן 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  

, מירי אלה, שלומית לוירר, עמיחי
 כהןטלי 
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

ישיבת הפתיחה של המושב הרביעי  16:00    
 של הכנסת העשרים 

 מבקר  

         ג' 24.10.17

בגוף נילון עובד בקשת דיון בנושא  10:30-11:0    
 (1029066)מס' אוגדן  לקבלת צו הגנה

, אורלי לוינסון סלע, צחי, מבקר  
, אוהד דבי, שלומית לוירר, עמיחי

 רות זקן

אגף ב' תיקי בנושא תקופתי דיון  11:30-11:00    
 בנציבות תלונות הציבור

, עמיחי, חזי שעיה, מנכ"ל, מבקר  
 אורלי לוינסון סלע

חושף דיון נת"צ פנימי בנושא פניית  12:30-12:00    
 שחיתות

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

 שרית תירוש

החלפת יושבת ראש הוועדה טקס  16:30-15:30    

באולם הוועדה  לביקורת המדינה
 בכנסת

, ביינהורן, עמיחי, מנכ"ל, מבקר  

ליאורה , מירי רזין, יובל חיו
 יורם רבין, צחי, שמעוני

עם גימלאי  מפגש של מבקר המדינה  20:00-19:00    
 ,המשרד במלון לאונרדו פלאזה אשדוד
 במסגרת סיור לימודי לגימלאי המשרד

 אהובה, מבקר  

     במשרד בירושלים   ד' 25.10.17

שימוע לעוזי דיין ולעמיר אלבו ממפעל  11:00-10:00    
עו"ד אלון גלרט  הפיס בהשתתפות

טיוטת דוח מבקר  -ועו"ד ינקי פפר 
 המדינה במפעל הפיס

עמיר , עוזי דיין יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס
עו"ד , אלבו ראש מטה מנכ"ל מפעל הפיס

 עו"ד ינקי פפר ב"כ מפעל הפיס, אלון גלרט

, צוות לשכה, ליאורה, מבקר
מיכל , מנשה אילני, שמעון עמר
עופר , אורי אליאס, לילך מבורך

 מורן וולף, לב

מפעל  ה בענייןדיון פנימי בנושא פניי 14:00    
 (1039186)אוגדן  תפלה באשדודהה

צוות , צחי, יורם רבין, מבקר  
 בן דוידמאיר , לשכה

, צחי, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר   א' ליו"ר הכנסת68 שנתי הגשת דוח 16:30-15:30    
מרסלו , אוהד דבי, אהוד לנגרמן

 שלמה רצון, מאיר בן דוד, בז

         ה' 26.10.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פגישת היכרות עם פרופ' שלמה מור  09:00    
מנכ"ל רשות האוכלוסין כיוסף 

מבקרת וההגירה ונירית אלקלעי 
 הפנים

פרופ' שלמה מור יוסף מנכ"ל רשות 
נירית אלקלעי מבקרת , האוכלוסין וההגירה

 הפנים

חנה , יובל חיו, מירי רזין, מבקר
עמוס , צוות לשכה, רותם

 תהלה, חיים שרון, אלצוולר

טקס פרישת כבוד נשיאת בית משפט  12:00-11:00    

העליון השופטת מרים נאור אולם ג' 
 העליון של בית המשפט

 מבקר  

קבלת פנים טקס  -בבית הנשיא  14:30    
ההשבעה של נשיאת בית המשפט 

העליון השופטת אסתר חיות ופרידה 
מנשיאת בית המשפט העליון מרים 

 נאור

 מבקר  

תחילת טקס ההשבעה -בבית הנשיא  16:00    

של נשיאת בית המשפט העליון 
השופטת אסתר חיות ופרידה מנשיאת 

 המשפט העליון מרים נאורבית 

 מבקר  

         ו' 27.10.17

שבת 
 שלום

          

         א' 29.10.17

 אהובה, מבקר   מנת"צעמדת לתפקיד ופגישה עם מ 11:00    

רנו במסגרת וסיור במרכז גמילה רט 12:00    
 סיור חטיבת המטה

עובדי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 חטיבת המטה

מפגש של מבקר המדינה עם עובדי  13:15    

במסגרת סיור חטיבת  חטיבת המטה 
 )בבית שמש( המטה

עובדי , צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 חטיבת המטה

         ב' 30.10.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

טקס השבעת שופטים  -בבית הנשיא  11:00:00    
)מינוי כבוד השופטת אילונה  חדשים

אריאלי לבית המפשט -לינדנשטראוס
 המחוזי(

 מבקר  

         ג' 31.10.17

 - פגישה עם ח"כ אייל בן ראובן 12:30-11:30    
נושאים לדיון בוועדה לענייני ביקורת 

 המדינה.

עידן שטל עוזר , ח"כ אייל בן ראובן
 פרלמנטרי

 צוות לשכה, מבקר

דיון בנושא טיוטת פניה: מעבר  13:00-12:30    
 היחידות הארציות לירושלים

עמוס , דגנית שי, יובל חיו, מבקר  

, אלהיגא-מיסאא אבו, אולצוור
 צוות לשכה

נובמבר 
2017  

          

         ד' 1.11.17

         ה' 2.11.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

         ו' 3.11.17

שבת 
 שלום

          

         א' 5.11.17

 ההכנסייפניות בעניין דיון פנימי בנושא  10:00-09:30    

ודירות ביטול מכירת קרקעות  -היוונית 
 במרכז ירושליםמגורים 

צוות , יובל חיו, יורם רבין, מבקר  
 לשכה

דיון פנימי בנושא פניית המתלוננים  10:30-10:00    
 רו"ח רועי גורודיש ומר אברהם רוטנר

בהסמכת עורכי הדין בנושא פגם 
 והשופטים

, עמיחי, יובל, יורם רבין, מבקר  
 צוות לשכה, יוסי פרוכטר
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פגישה בעניין אופן שמירת מתנות  11:45-11:30    
לאחר רישומם. שמקבל המשרד 

הפגישה תיערך סמוך לארון המתנות 
 בכניסה לספרייה

, עופר עזרן, חזי, מנכ"ל, מבקר  
 רמי סלמה, איציק בקר

דיון נת"צ פנימי בנושא אי קבלת  12:30-12:00    

תשובות מעיריית קריית אתא ומעיריית 
 בני ברק

אורלי לוינסון , יורם רבין, מבקר  

דינה , מירי אלה, עמיחי, סלע
 צות לשכה, שירלי צור, סמט

פגישת עדכון והכרות עם ניצב מני  15:30-14:00    
יצחקי ראש אח"מ ועם תת ניצב גדי 

 ראש אגף החקירות והמודיעין סיסו

ניצב מני יצחקי ראש אח"מ ועם תת ניצב 
, גדי סיסו ראש אגף החקירות והמודיעין

 שלומית זכריה עוזרת ראש אח"מ

 צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר

שימוע למאיר שפיגלר בנושא טיוטת  17:00-16:00    

ביקורת בנושא "הקצבות קק"ל לפארק 
 אריאל שרון"

עו"ד אפרת , עו"ד אלי זהר, מאיר שפיגלר
 עו"ד אלעד ברדוגו, רייטן

, אהרן הלינגר, יובל חיו, מבקר
 צוות לשכה, תהלה וינוגרד

         ב' 6.11.17

פגישה עם ח"כ איתן כבל בנושא ועדת  10:00-09:00    
 הכלכלה ודוחות מבקר המדינה

 צחי, עמיחי, מבקר ח"כ איתן כבל

פגישה עם שרת המשפטים איילת  11:00-10:00    
 )הצ"ח( שקד וח"כ בצלאל סמוטריץ

שרת המשפטים איילת שקד וח"כ בצלאל 
 גיל ברינגר עוזר השרה, סמוטריץ

 מבקר

ריבוי זיהומים  -כנסת וועדת ביקורת 10:15    

דוח  –במוסדות האישפוז ובקהילה 
 ישיבת מעקב  –ג 63מבקר המדינה 

 דן בנטל, ליאורה  

פגישה עם אסף דעבול חבר מועצת  12:30-11:30    
זהר -העיר ראשל"צ ועו"ד ליאל אבן

חברת מועצת העירייה בנושא תלונות 
אסף דעבול וליאל אבן חן על עיריית 

 ראשון לציון

אסף דעבול חבר מועצת העיר ראשל"צ  
 זהר חברת מועצת העירייה-ועו"ד ליאל אבן

 עמיחי, מירי רזין, מבקר 
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פגישה עם שר הפנים אריה דרעי  14:30-13:30    
וצוותו בנושא תקנות העיריות )תקנים 

ותקציב שנתי ללשכת המבקר 
בעקבות , 2014-התשע"ז, הפנימי(

 מפגש עם איגוד המבקרים הפנימיים

מנכ"ל , מרדכי כהן, שר הפנים אריה דרעי
סמנכ"ל בכיר  -מוני מעתוק, משרד הפנים

נהלת מ -עפרה ברכה, למנהל ומשאבי אנוש
 -נתן בביוף , אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק

משה , נציג לשכה משפטית סגן היועמ"ש
נילי ברוש יועצת כנסת , ארבל רמ"ט השר

 ישראל אוזן יועץ השר , ממשלה

מירי , יורם רבין, מנכ"ל, מבקר
 צוות לשכה, רזין

האשפוז בבתי  -דיון פנימי בנושא פנייה  15:00    

החולים הממשלתיים לבריאות הנפש 
 לאור תלונות בנושא

דן , עמיחי, ליאורה שמעוני, מבקר  
 חיה פוליטי, בנטל

פגישה עם היועמ"ש לממשלה עו"ד  18:15-17:15    
אביחי מנדלבליט בנושא גיבוש  כללים 

 ניגוד עניינים לגיבוש הסדרים למניעת 

, דינה זילבר, אביחי מנדנבליט היועמ"ש
, גיל לימון עוזר היועמ"ש, משנה ליועמ"ש

דני חורין ר' אשכול , יחיאל מרקש מתמחה
ערן עסיס לשכת , של משנה ליועץ

מחלקת ייעוץ לשכת , דרור כהנר, היועמ"ש
מחלקת , שרית שפיגלשטיין, היועמ"ש

אבישי קראוס , איתי גוטל מתמחה, חקיקה
 ט המדינהעוזר לפרקלי

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

         ג' 7.11.17

חיסויים  -וועדת ביקורת  -כנסת  11:00    
 בנושא: ההערכות הלאומית להגנה

 מפני איום הרחפנים.

 ביינהורן  

הרצאת המבקר בביה"ס תיכון  13:45-12:45    

 6רח' תורה ועבודה  הימלפרב
בירושלים בפני תלמידי תיכון בנושא 

במסגרת פרויקט ביקורת המדינה 
 "הכר את המבקר"

 צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

חניכים ביום העיון לדברי המבקר ב 15:15-15:00    
מהמכינה הקדם צבאית למנהיגות 

 (-1חברתית מקיבוץ סופה )קומה 

 צוות, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 לשכה
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

הזמנה לציון  -לשכת עורכי הדין  19:30-17:30    
פרישתה של נשיאת בית המשפט 
העליון כבוד השופטת מרים נאור 

  בבניני האומה

 דודי , עמיחי, מבקר  

         ד' 8.11.17

 חובב שפירא, ביינהורן, מבקר   יחידות מיוחדות -סיור באמ"ן  14:00-09:45    

התמודדות  -וועדת ביקורת  -כנסת  09:00    

משטרת ישראל עם הפשיעה 
 -ב 67 החקלאית דוח מבקר המדינה

 ישיבת מעקב 

 ליאור פורקוש, לאה עוזיאל, יובל  

         ה' 9.11.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

     במשרד בתל אביב      

במסגרת יום העיון של חטיבת  14:30-13:00    

הרצאה בנושא איסוף  -הביטחון 
במשרד  13ולחימת הסייבר בקומה 

 בתל אביב

עובדי , ביינהורן, מנכ"ל, מבקר  
 צוות לשכה, חטיבת הביטחון

דברי המבקר ביום העיון של חטיבת  16:00-14:30    
 בתל אביב 13קומה  -הביטחון 

עובדי , ביינהורן, מנכ"ל, מבקר  
 צוות לשכה, חטיבת הביטחון

פגישה עם ח"כ שלי יחימוביץ יו"ר  18:00-17:00    

)תיאום  הוועדה לענייני ביקורת המדינה
 דיונים(

 עמיחי, מבקר ח"כ שלי יחימוביץ

         ו' 10.11.17

שבת 
 שלום

          

         א' 12.11.17

בנוכחות מפקד חיל  28סיור בבח"א  17:00-09:30    
 האוויר וצוותים

, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  
 שירה פכטר, ביינהורן
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         ב' 13.11.17

 45 סעיף עדכוני תיקי -דיוני נת"צ  10:00    
 לחוק

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 טלי כהן, עמיחי

טיפול לקוי של  - כנסת ועדת ביקורת 10:00    
המוסדות האקדמיים בהטרדות מיניות 

מעקב אחר ביצוע דוח  -בתחומם 
טיפול המוסדות  -ג 63מבקר המדינה 

 להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות 

, שמעון עמר, ליאורה שמעוני  
מאירה , אהרון הלינגר, יובל חיו
 קוריאל 

 כנסת ועדת ביקורת  12:00    

מהיר של  דיון -. הצעה לסדר היום 1
חה"כ יואל חסון בנושא דו"ח של מרכז 

חושף  המידע והמחקר של הכנסת
שרשות הכבאות לא ערוכה להתמודד 

 עם שריפות 
דיון מהיר של  -. הצעה לסדר היום 2

חה"כ טלב אבו עראר היערכות רשות 
 הכיבוי לשריפות 

 דיון -. הצעה לסדר היום 3

דניאל , לאה עוזיאל, יובל חיו  
 מאיה נוי , פנינה גונן, ג'ייקובס

דיון פנימי בנושא קווים מנחים לרואי  16:00-15:30    
 נוסח מעודכן  -חשבון של האיגוד 

, דוד בר, עמיחי, צחי, מבקר  
 דודי, אהובה, מנשה אילני

פגישה עם מנהלי החטיבות בנושא  16:00    

הנחיית המבקר לעניין בדיקת מכרזים 
 בגופים המבוקרים

מנהלי , יורם, מנכ"ל, מבקר  
 צוות לשכה, חטיבות

         ג' 14.11.17

הגשת פגישה עם יהודה צדיק בנושא  09:30    

ולא באופן  בן משפחה בשםתלונה 
 אישי על ידי מתלונן

 צוות לשכה, מבקר יהודה צדיק

בקשה לחוות  -וועדת ביקורת  -כנסת  11:30    
דעת מבקר המדינה בנושא: התנהלות 

 המדינה בטיפול בדירות רפאים רשויות

 ליאורה שמעוני  

         ד' 15.11.17
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

     במשרד בירושלים      

כנסת ועדת ביקורת בנושא היטל  10:00    

דוחות  -אבטחה ברשויות המקומיות 
 - 2016על הביקורת בשלטון המקומי 

 חקיקת חוקי עזר של רשויות מקומיות

 מירי רזין  

         ה' 16.11.17

         ו' 17.11.17

שבת 
 שלום

          

         א' 19.11.17

דיון פנימי בנושא הדוח על מינוי  09:30    
 דירקטורים

, אוהד דבי, שלמה רז, צחי, מבקר 
 צוות לשכה , אהרון יציב, רות זקן

 לדיאפגישה עם פרופ' מיכאל קורינ 11:00-10:00    

בנושא אי הקמת בית מורשת ליהודי 
 אתיופיה 

, גביאו רדה, אפרים נגט, קס וובשת ילאו

עו"ד יסמין , שלמה אקלה, עמוס בירסאו
  עו"ד אסמרה נדאו, קשת

, בני גולדמן, ליאורה, מבקר
 רחל , עמיחי, אהובה

דיון פנימי בנושא מכתבו של ניסים  11:30-11:00    
לונה ת -אלון מנכ"ל קופ"ח לאומית 

נגד מכבי שירותי בריאות סניף לאומית 
 בצור באהר

, אהובה, עמיחי, ליאורה, מבקר  
 דן בנטל

דיון פנימי בנושא דוח "תנופה" מערכת  12:30-12:00    
 ממוחשבת בפרקליטות

, אהובה, יובל, יורם רבין, מבקר  

, ענבל מליח, תהלה, יוסי פרוכטר
 ליסס-מריאנה ברגובי

בניה והשתלטות  -פנימי בנושא דיון  14:00    
ראש עיריית מעלות תרשיחא על 

 (1048734שטחים ציבוריים )אוגדן 

 מירי רזין, עמיחי, מבקר  

הכנה לפגישה עם השר זאב אלקין  15:15    
 בנושא דוח האמוניה

אהרן , צוות לשכה, יובל, מבקר  
 הלינגר

פגישה עם השר להגנת הסביבה זאב  16:00    
 בנושא דוח האמוניה אלקין

אהרן , צוות לשכה, יובל, מבקר השר זאב אלקין 
 הלינגר

         ב' 20.11.17



- 35 - 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון הכנה לקראת דיון הנת"צ במעמד  09:15    
בבקשת מבקר פנים של שני הצדדים 

מועצה אזורית לקבלת צו הגנה כחושף 
 (1033762)אוגדן מס' שחיתות 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 טלי כהן, שלומית לוירר, עמיחי

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים  10:30-09:30    

בבקשת מבקר פנים של מועצה אזורית 
לקבלת צו הגנה כחושף שחיתות 

 (1033762)אוגדן מס' 

עו"ד , אזוריתהמועצה הראש , המתלונן

, בא כוחו של ראש המועצה -שחר בן עמי 
עו"ד , עוזרת בייצוג של המתלונן -יעל אשל 

 בא כוחו של המתלונן -שמואל קזס 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר
 טלי כהן, שלומית לוירר, עמיחי

, אורלי לוינסון סלע, מבקר   לחוקא 45 סעיף עדכוני -דיוני נת"צ  11:00-10:30    
, רונית זנדברג, מירי אלה, עמיחי

 שלומית לוירר

 המדינה הוועדה לענייני ביקורת -כנסת 14:00-13:00    

מינוי מנהל נציבות תלונות הציבור 
במשרד מבקר המדינה בהתאם 

)א( לחוק מבקר 32להוראת סעיף 
 )נוסח משולב( 1958-התשי"ח, המדינה

, אהובה, דודי, עמיחי, מבקר  

, מירי אלה, יורם רבין, אורלי ל"ס
 חזי שעיה, שלמה רז

         ג' 21.11.17

פגישת היכרות עם ראש המל"ל  11:00-10:00    
 הנכנס מאיר בן שבת

ראש המל"ל הנכנס מאיר בן שבת והעוזרת 
 עוזר -עידו גבאי , שירלי ספיבק

 צוות לשכה, יוסי ביינהורן, מבקר

דיון פנימי בנושא מכתבו של ח"כ דודי  12:00-11:30    
בקשה לבדיקת סוגיית  - אמסלם

איסוף חומרים על אנשי ציבור על ידי 
 (1030731המשטרה )אוגדן מס' 

 לאה עוזיאל, עמיחי, יובל, מבקר  

הגשת דוח הביקורת על השלטון  16:00-15:00    
 המקומי ליו"ר הכנסת

 מירי רזין, צוות לשכה, מבקר  

יו"ר ועדת  פגישה עם ח"כ אבי דיכטר 16:30    
חוץ וביטחון בנושא חסיונות חטיבת 

 הביטחון

שירה , ביינהורן, עמיחי, מבקר  
 פכטר

     במשרד בתל אביב   ד' 22.11.17
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 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פגישת עדכון עם אגף ו' בנציבות  11:00-10:00    
מנהלת מיכל יניב  -תלונות הציבור 

 במסגרת מפגשים עם אגפים במשרד

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
, עופרה אוחנה, מיכל יניב, אהובה

, הדס לוי, דורית חן, גילה טוראל
, קרן שיין, הגר צבי מנדלוביץ

 נועה הרמולין

' ס' ימר ת ודיון נת"צ פנימי בנושא תלונ 11:00    

אוגדנים במערכת  70-)קיימים כ
 הפניות(

, דודי, אורלי לוינסון, מבקר  

, רונית זנדברג, מירי אלה, עמיחי
 הגר צבי מנדלוביץ, יניבמיכל 

 - פגישת עדכון עם אגף ג' ביטחון 15:00-14:00    
מנהל האגף אייל זוננפלד במסגרת 

 מפגשים עם אגפים במשרד

, אייל זוננפלד, ביינהורן, מבקר  
חגית , שלומי וייס, אורי אדם

זאב , אפרת אורין, אברהם
הילה , שרון שפיר, אשכנזי

, דודרינה , אבי טל, עמנואל ברוש
 שרה שאול

מנהל האגף פגישת עדכון עם  15:30    

 בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון
 לגבי דוחות חסויים

 חובב, מבקר  

         ה' 23.11.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

דיון פנימי בעניין תהליכי עבודה בנושא  10:00    
 הדוח על האמוניה 

, אהרון הלינגר, יובל, מבקר  
 אהובה, עמיחי

דיון פנימי בנושא טיוטת דוח בעניין  10:30    

עבודת המטה  -מכל האמוניה בחיפה 
לקראת החלטת הממשלה ויישום 

 ההחלטה

רוית , אהרון הלינגר, יובל, מבקר  
 אהובה , עמיחי, קדם

         ו' 24.11.17

שבת 
 שלום

          

         א' 26.11.17
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 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

 -פגישת עדכון עם אגף העריכה  10:00-09:00    
מנהלת גב' שלומית סבן במסגרת 

 מפגשים עם אגפים במשרד

שלומית , אהובה, מנכ"ל, מבקר  
יהושע , גיתית עטר, סבן

מיכל , עליזה לוי, הרשקוביץ
יובל , נעמה כהן, גולדשטיין
 רוטשיילד

 -פגישת עדכון עם הייעוץ המשפטי  11:00-10:00    

מנהל היחידה פרופ' יורם רבין 
 במסגרת מפגשים עם אגפים במשרד

, יורם, אהובה, מנכ"ל, מבקר  

תמר , תהלה וינוגרד, מנשה אילני
אלעד , איילת גורסמן, גוטמן

קרן , ענבל קוממי, זילברשטיין
טובה , ענבל עפרון, גרשון בהט

, נועה שניר, יצחק בקר, יהושע
 אלון רודס, ליאורן עמר

 -פגישת עדכון עם אגף מערכות מידע  12:00-11:00    
שרון סולומון במסגרת  -מנהל האגף 

 מפגשים עם אגפים במשרד

עובדי , אהובה, מנכ"ל, מבקר  
 ומנהלי האגף

פגישת עדכון עם עובדות אגף  15:30-14:30    

גב' נעמי אברהם  מנהלת -ההדרכה 
 במסגרת מפגשים עם אגפים במשרד

נעמי , אהובה, מנכ"ל, מבקר  

, ליבה בורק, ענת עמירן, אברהם
, סמדר שם טוב, דגנית יעקב
 לאה אייזיק, אילנה כהן

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים  16:45-16:00    
בבקשת עובדת של גוף נילון לקבלת 

)מס' אוגדן צו הגנה כחושפת שחיתות 
813169) 

מפקחת , בעלה של המתלונת, המתלוננת
, בגוף הנילוןמשנה ליועמ"ש , גוף הנילוןב

מנהלת ו, בגוף הנילוןסמנכ"ל משאבי אנוש 
 בגוף הנילוןאגף משפט 

, אורלי לוינסון סלע, מבקר
 טלי כהן, שלומית לוירר, עמיחי

         ב' 27.11.17

הוועדה לענייני ביקורת המדינה  10:00    
, בנושא: פיטורי אלפי עובדים בטבע

-שנהנתה מהטבות מס בשיעור של כ
דיון מעקב בהמשך  -מיליארד שקל  20

הטבות  -א 64לדוח מבקר המדינה 
המס הניתנות מכוח החוק לעידוד 

 השקעות הון 

 צחי  
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

דיון פנימי בנושא תביעת עובדת  10:30-10:00    
נגד משרד מבקר המדינה  המשרד

41365-11-17 

, צחי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  
ענבל , איילת בננסון, חזי שעיה

צוות , ליאורן עמרן, שמני קוממי
 לשכה 

דיון פנימי בנושא בקשה לחוו"ד בעניין  12:00-11:30    

הדוח על התנהלות רשויות המדינה 
 "דירות רפאיםב"בטיפול 

צביקה , ליאורה, מנכ"ל, מבקר  

מירי , דודי, אהובה, עמיחי, אוהל
 רזין

פגישה עם גימלאי המשרד בעניינים  12:30-12:00    
 הקשורים לגימלאים

 אהובה, מבקר גימלאי המשרד

         ג' 28.11.17

אמא של )מבשרת ציון ב ניחום אבלים 11:00-10:00    
 (אלי אביזידריס ז"ל

 מבקר  

כנסת ועדת ביקורת בנושא ליקויים  11:00    

המדינה בילדים ובני וחסרים בטיפול 
 -נוער נפגעי התעללות מינית או פיזית 

היבטים  -ג 65דוח מבקר המדינה 
בטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית 

 או אלימות

 ליאורה שמעוני   

 -פגישה עם ח"כ עאידה תומא סלימאן  15:00-14:00    
הוועדה לקידום מעמד האישה  יו"ר

ושוויון מגדרי בנושא תפקוד המשטרה 
בנושא רצח נשים וקבלת נתונים 

 בנושא

הוועדה  יור -ח"כ עאידה תומא סלימאן 
, גב' דלית אזולאי, לקידום מעמד האישה

יועמ"ש , עו"ד ענת מימון, מנהלת הוועדה
, ריהאם נסרה עוזרת פרלמנטרית, ועדה

טארק יאסין , יארא פרח עוזר פרלמנטרי
 עוזר פרלמנטרי

צוות , יובל חיו, מנכ"ל, מבקר
 עדית דניאל, מרב שמעוני, לשכה

         ד' 29.11.17

דברי ברכה של המבקר במסגרת יום  09:00    
ירושלים במרכז ב המשרדהספורט של 

 קוסל

 עובדי לשכת ירושלים, מבקר  

     במשרד בתל אביב      
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שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

כנסת ועדת ביקורת בנושא פטורים  09:00    
דוח מבקר  -והקלות מס לקרנות ההון 

 מיסוי קרנות הון  -א 68המדינה 

 צחי סעד  

מנהל  -פגישת עדכון עם אגף תפק"מ  12:30-11:30    

איציק לב במסגרת מפגשים עם אגפים 
 במשרד

, אהובה, עמיחי, מנכ"ל, מבקר  

, יונית שליין, רחל דולן, איציק לב
, סיגלית בן חמו, יונתן דולב מירב

 דיוויד טפר, מירי וייס

-פגישת עדכון עם עובדי אגף ד  15:00-14:00    
החטיבה לביקורת תחומי רווחה וחברה 

מנהל שמעון עמר במסגרת מפגשים  -
 עם אגפים במשרד

שמעון , אהובה, ליאורה, מבקר  
, גאיה הבר, חזי טל עיני, עמר

כרמל , עמזי טונס, אוסנת וישניצר
, מורן וולף, אחמד סלימאן, קרני

, יהודית שרעבי, אילן מוריץ
 עופר לב, ציטיאט-מאירה קוריאל

ראש  )לבקשתו( פגישת עם אלון בכר 16:30-15:30    

הרשות להגנת הפרטיות במשרד 
+ גילי בסמן ריינגולד  המשפטים

, מנהלת מחלקת ייעוץ משפטי והסדרה
 בנושא טיוטת דוח

, הרשות להגנת הפרטיותאלון בכר ראש 

עו"ד הילה כהן עוזרת+ גילי בסמן ריינגולד 
 מנהלת מחלקת ייעוץ משפטי והסדרה

 צוות לשכה, מבקר

פגישה עם שר האוצר משה כחלון  18:15-17:30    
 בנושא חקיקה וחוק מבקר המדינה

 צוות לשכה, יורם, מנכ"ל, מבקר השר כחלון ויועצת השר 

         ה' 30.11.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

 תלונות דיון נת"צ פנימי בנושא  10:30    

 על מוסדות להשכלה גבוהה סטודנט
 (1047218)אוגדן 

צוות , אורלי לוינסון סלע, מבקר  

תדהר , יונתן מרקוביץ, לשכה
 ברוך ישורון, אופיר

דיון בנושא מבנה לשכת נת"צ בבאר  12:00    
 וקבלת הקהל בה שבע

צוות , חזי שעיה, מנכ"ל, מבקר  
 לשכה
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 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

בקשת עובדת בגוף דיון פנימי בנושא  14:30    
נילון לקבלת צו הגנה כחושפת 

 (1027246שחיתות  )אוגדן 

, אורלי לוינזון, מנכ"ל, מבקר  
, יובל חיו, שלומית לוירר, עמיחי

טלי , הלינגראהרון , מירי אלה
טלי , צביקה, נוי, מירי אלה, כהן
 כהן

דצמבר 
2017  

          

         ו' 1.12.17

שבת 
 שלום

          

         א' 3.12.17

         ב' 4.12.17

במסגרת פגישה עם עובדת המשרד  11:00    
 סבב פגישות עם עובדים

 אהובה, מבקר  

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  12:00    

המדינה: ליקויים באספקת שירותי 
דוח מבקר  -רפואה לחיילי צה"ל 

השירות הרפואי  -ב 67המדינה 
 לחיילים בשירות חובה 

 ביינהורן  

פגישה עם שר הבינוי והשיכון יואב  15:00-14:00    
ם גלנט )לבקשתו( בנושא עדכוני

 הנוגעים למשרדו

שר הבינוי והשיכון יואב גלנט+ נדב רחמו 
 עוזר השר

 צוות לשכה, מבקר

 -ישיבה בנושא כנס שדרות לחברה  15:00    
 השתתפות המבקר

 נוי, צוות לשכה, יורם, מבקר  

         ג' 5.12.17
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 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  11:30    
רשות האוכלוסין וההגירה  - המדינה

ולשכת הקשר "נתיב" מערימות קשיים 
על בני זוג זרים של ישראלים 

המבקשים להסדיר את מעמדם בארץ 
הטיפול  -ב 67דוח מבקר המדינה  -

בהסדרת מעמדם האזרחי של בני 
 משפחה זרים של ישראלים 

 דגנית שי, יובל  

         ד' 6.12.17

     במשרד בתל אביב      

דברי המבקר ביום עיון של החטיבה  13:45    
 בתל אביב 13קומה  -לשלטון מקומי 

, מירי רזין, צוות לשכה, מבקר  
 עובדי החטיבה

         ה' 7.12.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

בבקשת השר ישיבת וועדת היתרים  10:00    
 אהוד ברקלשעבר 

השופט עזרא , אביעד הכהן, נורית ישראלי
 קמא

 דודי, יורם רבין, מבקר

דיון פנימי בנושא פניית עו"ד מוטי  11:30-11:00    

הסתרת מידע וחשש להוצאת  -חזיזה 
כספים בניגוד לדין במועצה מקומית 

 (1049748מבשרת ציון )אוגדן 

לוינסון אורלי , מירי רזין, מבקר  
 שי מזרחי, צוות לשכה, סלע

ביהמ"ש התנהלות דיון פנימי בנושא  14:00    
 ת"א )אוגדן-לעניינים מקומיים

1049350) 

 צוות לשכה, יובל, מבקר  

דיון פנימי בנושא מתווה ליחידת  14:30    
 הדוברות

 צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

 לחוק 3היקפו של סעיף דיון בנושא  15:30    
 סמכויות חיפוש בתיבות דוא"לו

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

, ענבל מליח, תהלה וינוגרד
 ליססו-מריאנה ברכובוי
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שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

         ו' 8.12.17

שבת 
 שלום

          

         א' 10.12.17

עם פרופ' שמואל  ת היכרותפגיש 09:00    

האוזר ראש הרשות לנירות ערך 
 )לבקשתו(

 צוות לשכה , מבקר פרופ' שמואל האוזר 

ינקי קוינט  עו"ד פגישת היכרות עם 11:00-10:00    
מנהל רשות החברות  -)לבקשתו( 

 הנכנסהממשלתיות 

מנהל רשות החברות  -ינקי קוינט 
דלית זומר יוענ"ש , הממשלתיות החדש

ניר גרשון יועץ רשות , רשות החברות
 החברות

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

הפניות בעניין דיון המשך בנושא  12:00-11:30    

ביטול מכירת -היוונית  ההכנסיי
 במרכז ירושליםודירות מגורים קרקעות 

, שי מזרחי, יובל, יורם רבין, מבקר  
 יוסי פרוכטר, דודי, אהובה, עמיחי

 ה בעניין בנושא תלונ -עדכוני נת"צ  09:00    
)אוגדן  הנגשת מערת המכפלה

 ( ותלונת ניצולי שואה1046848

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 מירי אלה, עמיחי

ושיבוץ  המשרד יפגישה בנושא עובד 13:30    
  באגפים

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
 מיכל יניב, אהובה

         ב' 11.12.17

ביקור ברפא"ל במסגרת סיורים  14:30-10:00    
 בחברות ממשלתיות בכרמיאל

צוות , ביינהורן, מנכ"ל, מבקר  
 משה שוחט, לשכה

ישיבה משותפת של הוועדה  -כנסת  11:00    
לענייני ביקורת המדינה וועדת המשנה 

למאבק בסחר בנשים ובזנות בנושא: 
תפקוד רשויות הרווחה בטיפול 

על הביקורת  דוחות -בקטינים בזנות 
טיפול  - 2014בשלטון המקומי לשנת 

הרשויות בתופעה של ניצול קטינים 
 לזנות

 מירי רזין  
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     נר ראשון של חנוכה    ג' 12.12.17

פגישת היכרות עם שר התקשורת איוב  10:30    
 קרא )לבקשתו(

אבי שמידט עוזר , שר התקשורת איוב קרא
 השר

 יובל חיו, צוות לשכה, מבקר

 3היקפו של סעיף בנושא דיון המשך  11:30    
 סמכויות חיפוש בתיבות דוא"לו לחוק

יורם , יובל חיו, צוות לשכה, מבקר  
 רבין

     במשרד בירושלים   ד' 13.12.17

     נר שני של חנוכה       

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  09:00    

המדינה: ליקויים באופן מינוי 
דוח  -בחברות הממשלתיות דירקטורים 

 -ביקורת מיוחד של מבקר המדינה 
, מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות

 2017דצמבר 

 אהרון יציב, רות זקן, אוהד דבי  

פגישה עם אהוד פלג ופרופ' דן אריאלי  09:45-09:00    
 מהמרכז לקידום ההגינות )לבקשתם(

 צוות לשכה, מבקר אהוד פלג ופרופ' דן אריאלי

פגישה עם שר המדע והחלל אופיר  12:00-11:00    
 אקוניס בנושא תיקוני חקיקה

 עמיחי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר  

     נר שלישי של חנוכה   ה' 14.12.17

המבקר בכנס השנתי ברכה של דברי  09:30    

פורום עיר דוד  -לכלכלה וחברה
 במלון מצודת דוד  בירושלים יתקיים

 מבקר  

בנושא תלונת ניצולי  -עדכוני נת"צ  11:30    
 שואה

, אורלי לוינסון סלע, מבקר  
שרון , מרב לוי, מירי אלה, עמיחי

 רונית זנדברג, רוטקוביץ

 -דיון בנושא תקציב מנהלת תנופה  12:00    
 מכתב ח"כ סתיו שפיר

, צוות לשכה, מנכ"ל, מבקר  

צביקה , דוויד טפר, איציק לב
 אוהל

סקירה  -פגישה עם עו"ד יוסי לוי  14:30    
 בנושא קרטלים בישראל

 צוות לשכה , יורם רבין, מבקר  

     נר רביעי של חנוכה   ו' 15.12.17
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שבת 
 שלום

          

     נר שישי של חנוכה    א' 17.12.17

 -פגישה מקדימה לימי מימון מפלגות  10:15    
 סוגיות בדוח מימון מפלגות

צוות לשכה חנה , מירי, מבקר  
ויקי , ארז אופיר, יצחק בקר, רותם

 מיכל פריאל, ונטורה לופו

מימון  -פגישה עם נציגי דגל התורה  11:00    
 מפלגות

, משה שיפמן, שלמה פולק, ח"כ משה גפני
  רו"ח דרור ישראלי, עו"ד מנחם מושקוביץ

, חנה רותם, מירי רזין, מבקר
 יצחק בקר

מימון  -נציגי אגודת ישראל פגישה עם  12:30    
 מפלגות

דרור , וידיסלבסקי שלמה, הרב זייברט חנוך
 ישראלי

, חנה רותם, מירי רזין, מבקר
 יצחק בקר

     נר שביעי של חנוכה    ב' 18.12.17

פגישה )לבקשתו( עם ח"כ יעקב מרגי  09:30-09:00    
יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט 

 ד בנושא פניות המתלונן מ.

, עמיחי, אורלי לוינסון, מבקר ח"כ יעקב מרגי 
 מירי אלה, שלומית לוירר

וועדת ביקורת: השפעתה של -כנסת  09:00    

על אי השוויון  שיטת המאצ׳ינג
 -בתקציבי רווחה לרשויות מקומיות 
ב: 51דיון מעקב בדו"ח מבקר המדינה 

״תקצוב שירותי רווחה לרשויות 
מקומיות״ ובממצאי מעקב בדו״ח 

ב: ״תקצוב שירותי 57מבקר המדינה 
היעדר  -הרווחה לרשויות מקומיות 

 שוויון

 מירי רזין, ליאורה  

עם אבי גבאי יו"ר פגישת היכרות  10:45-09:45    
 מפלגת העבודה )לבקשתו(

 מירי רזין, צוות לשכה, מבקר אבי גבאי יו"ר מפלגת העבודה

על הרשות  הדיון נת"צ בנושא תלונ 11:00    

)אוגדן הממשלתית למים ולביוב 
1014304) 

מירי , עמיחי, אורלי לוינסון, מבקר  

, רחל אבני, רונית זנדברג, אלה
 אלכס מישקטבליט

הדלקת נר שביעי של חנוכה עם הרב  11:30    
 מנחם 

 צוות לשכה , מבקר הרב מנחם
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דיון פנימי בנושא פניית עו"ד יעקב כהן  12:30-12:00    
מינוי רואי חשבון מבקרים בחברות  -

 (1050496ממשלתיות )אוגדן 

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

 , עוזרי

            

רם בלינקוב בנושא טיוטת דוח לשימוע  15:00-14:00    
ביקורת בעניין מינוי רואי חשבון 
 מבקרים לחברות הממשלתיות 

עו"ד , רם בלניקוב, )מייצג( עו"ד צבי אגמון
עו"ד , עו"ד גיא אהרונסון, אורי גור אריה

 אור שפירא מתמחה, עינת שרקי

צוות , צחי, יורם רבין, מבקר
ניר , רות זקן, דביאוהד , לשכה

 עוזרי

הדלקת נר שביעי של חנוכה עם עובדי  17:30    
 וילדי המשרד 

צוות , חזי שעיה, מנכ"ל, מבקר  
 עובדי המשרד וילדיהם, לשכה

     נר שמיני של חנוכה    ג' 19.12.17

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  09:00    

, פיטורי אלפי עובדים בטבע -המדינה 
-שנהנתה מהטבות מס בשיעור של כ

דיון מעקב  –מיליארד שקל  20
 –א 64בהמשך לדוח מבקר המדינה 

הטבות המס הניתנות מכוח החוק 
 ישיבת מעקב  –לעידוד השקעות הון 

 אוהד דבי, עמיחי, צחי, מבקר  

נושאים  - פגישה עם ח"כ נחמן שי 10:00    
לקראת דיון בוועדה לענייני ביקורת 

 המדינה

 עמיחי, מבקר נועה גולני עוזרת פרלמנטרית, ח"כ נחמן שי

הוועדה לענייני ביקורת  - כנסת 10:30    

היעדרו של נציב שירות  :המדינה
וההשלכות  2017מדינה קבוע מאז מאי 

על שירות המדינה דיון בדו"ח ביקורת 
הרפורמה בניהול ההון האנושי  -מיוחד 

  2017אפריל , בשירות המדינה

 דגנית שי, חיו יובל  

סיור בבית המשפט המחוזי בירושלים  15:00-11:30    
במסגרת ביקורים בבתי המשפט ונושא 

מצב המבנים בהם נמצאים בתי 
 המשפט בארץ

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

         ד' 20.12.17
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סיור בעין פשחה )שמורת טבע עינות  15:30-09:30    
סיורי המבקר בגופים  במסגרת, צוקים(

 "גרטשמנוהלים על ידי 

, אורלי לוינסון סלע, יובל, מבקר  
, אהרן הלינגר, אסתי בן חיים

 צוות לשכה

         ה' 21.12.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

עם  אצל עובדי הנציבות המשך סיור  10:00    
 אסתי בן חיים

צוות , אסתי בן חיים, מבקר  
 לשכה

המשך פגישה מקדימה לימי מימון  11:30    
 סוגיות בדוח מימון מפלגות -מפלגות 

צוות לשכה חנה , מירי, מבקר  
ויקי , ארז אופיר, יצחק בקר, רותם

 מיכל פריאל, ונטורה לופו

משרד עובדת בכירה בפגישה עם  12:00    

בנושא האמוניה  הסביבה הגנתל
ונושאים נוספים הקשורים לפעילות 

 המשרד

צוות , אהרן הלינגר, יובל, מבקר עובדת המשרד להגנת הסביבה
 יצחק שובל, לשכה

 פגישה עם נציגי מפלגת ישראל ביתנו 14:00    
 מימון מפלגות -

אינה זילברגץ , מנהל חשבונות -מלול משה 
יואב מני , גיזברית -מאיה קופצי'ק , מנכ"ל -
 מנהלת חשבונות -אורלי יוסיפון , עורך דין -

, חנה רותם, מירי רזין, מבקר
 יצחק בקר

         ו' 22.12.17

שבת 
 שלום

          

         א' 24.12.17

 -ועדת הפנים ואיכות הסביבה  -כנסת  10:30    
( 24הצעת חוק המפלגות )תיקון מס' 
)הוראות מיוחדות לעניין בחירות 
, מקדימות לתפקיד חבר הכנסת(

( 737()כ/3796/20)פ/ 2017-התשע"ח
הכנה  –של חה"כ דוד אמסלם 
 לקריאה שניה ושלישית

 חנה רותם  
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המתלונן מ.ד.  -דיון פנימי בנושא  09:00    
 המשך טיפול

אורלי , אסתי בן חיים, מבקר  
רונית , מירי אלה, לוינסון סלע

צוות , שלומית לוירר, זנדברג
 לשכה

ישיבת הכנה לקראת הפגישה עם ערן  09:30    

על השכר הנכנס יעקב הממונה 
בנושא ממשקים עם  במשרד האוצר

 משרד מבקר המדינה

, אסתי בן חיים, מנכ"ל, מבקר  

, דגנית שי, צוות לשכה, יובל חיו
רמי , חזי שעיה, שלומית לוירר

 סלמה

 פגישה עם רו"ח יזהר קנה נשיא לשכת 11:00-10:00    
רו"ח בישראל ורו"ח מנחם רהב סגן 

נשיא לשכת רו"ח בישראל בנושא 
עדכון "הודעת מבקר המדינה )קווים 

וטקס , מנחים לרואה חשבון של איגוד(
 החתימה

רו"ח יזהר קנה נשיא לשכת רו"ח בישראל 
 ורו"ח מנחם רהב סגן נשיא

מנשה , צוות לשכה, צחי, מבקר
 דוד בר, אילני

 -הפנים ואיכות הסביבה  ועדת -כנסת  10:30    

( 24הצעת חוק המפלגות )תיקון מס' 
)הוראות מיוחדות לעניין בחירות 
, מקדימות לתפקיד חבר הכנסת(

( 737()כ/3796/20)פ/ 2017-התשע"ח
הכנה  –של חה"כ דוד אמסלם 
 לקריאה שניה ושלישית

 חנה רותם  

בכנס  השתתפות המבקרדיון בנושא  12:00    
 שדרות 

, יורם רבין, צוות לשכה, מבקר  
 שגיא עינב

 -פגישה עם נציגי מפלגת התנועה  14:00    
 מימון מפלגות

, ירון קידר, ח"כ יואל חסון, ח"כ ציפי לבני
 רמי אנטין 

, חנה רותם, מירי רזין, מבקר
 יצחק בקר

פגישת היכרות עם ערן יעקב הממונה  16:00-15:00    
 החדש על השכר במשרד האוצר

ודיון  רחמן עוזר )לבקשתו(ומחמוד 
בנושא ממשקים עם משרד מבקר 

 המדינה

ערן יעקב הממונה החדש על השכר 
 ומחמוד רחמן עוזר במשרד האוצר

, אסתי בן חיים, מנכ"ל, מבקר
, דגנית שי, צוות לשכה, יובל חיו

רמי , חזי שעיה, שלומית לוירר
 סלמה



- 48 - 

 יום בשבוע תאריך
שעת 

 משתתפים פנימיים משתתפים חיצוניים נושא הפגישה הפגישה

פגישה עם ח"כ עופר שלח וגיל סגל  16:15    
 מימון מפלגות -"יש עתיד" מסיעת 

 )דו"ח על ההוצאות בבחירות(

גיל סגל מנכ"ל מפלגת יש , ח"כ עופר שלח
, אורי יאראק, רנאטו ערן יאראק, עתיד

נטע , עו"ד, מרדכי בס, מנהל כספים
 עוזרת ח"כ שלח , אטיאס

, חנה רותם, מירי רזין, מבקר
 יצחק בקר

 -הליכוד פגישה עם נציגי מפלגת  17:30-17:00    
 מימון מפלגות

, סיסו צורי מנכ"ל הליכוד, רו"ח חמו מאור

, ניבה הלוי, יועמ"ש, אבי הלוי, הורוביץ אריק
  יועמ"ש

, חנה רותם, מירי רזין, מבקר
 יצחק בקר

         ב' 25.12.17

דברי המבקר ביום שוויון הזדמנויות  10:30-10:00    
 -1לאנשים עם מוגבלות קומה 

תהלה , צוות לשכה, מבקר  
 וינוגרד

הוועדה לענייני ביקורת  -כנסת  11:00    
המדינה: נהלי רשות האוכלוסין 

ולשכת הקשר נתיב מפלים עולים 
יוצאי בריה"מ לשעבר המבקשים 

 -להסדיר את מעמד קרוביהם בישראל 
הטיפול  -ב 67דוח מבקר המדינה 

בהסדרת מעמדם האזרחי של בני 
 ישיבת - משפחה זרים של ישראלים

 יובל דגנית שי  

דיון בנושא כתב מינוי לוועדת גמול  11:30    
 השתלמות של עובדי המשרד

רוני , אהובה נבו, מירי רזין, מבקר  
 פליט

הוספת נושאי ביקורת  -דיון בנושא  14:00    
החטיבה לביקורת  -למאגר הנושאים 
 השלטון המקומי

, מירי רזין, יורם, מנכ"ל, מבקר  
 צביקה אוהל, לשכה צוות

חברי פורום , מנכ"ל, מבקר   ישיבת הנהלה 16:00-15:00    
 הנהלה

         ג' 26.12.17

המבקר ביום עיון חטיבת מוסדות  דברי 12:00-11:45    
 -1שלטון קומה 

עובדי , יובל, צוות לשכה, מבקר  
 ועובדות החטיבה

צוות , אורלי לוינסון סלע, מבקר   דיון פנימי בנושא המתלונן ד.א. 15:00    
 לשכה
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דיון נת"צ במעמד שני הצדדים  16:30-15:30    
בבקשת עובד בדגוף נילון לקבלת צו 

 (1030039)אוגדן מספר  הגנה

, עו"ד סיגל פעיל ב"כ המתלונן, המתלונן
משפטית היועצת ה, הגוף הנילוןמנכ"ל 

 בגוף הנילוןיועץ המנכ"ל , בגוף הנילון

, אורלי לוינסון סלע, מבקר
, שלומית לוירר, מירי אלה, עמיחי

 טלי כהן

דיון פנימי בנושא מכתב התייחסות של  16:00    

השר להגנת הסביבה בעניין טיוטת 
אי  -הדוח על מיכל האמוניה בחיפה 
 שת"פ עם משרד מבקר המדינה 

, עמיחי, הלינגר, יובל חיו, מבקר  
 אהובה

    אביבבמשרד בתל    ד' 27.12.17

און מנכ"ל חברת -שימוע ליהודה בר 11:00-10:00    

נתע בנוגע לטיוטות דוחות ביוקרת על 
 חברת נתע

-יהודה בר, און מנכ"ל חברת נתע-יהודה בר

 , שרון וולפר סמנכ"ל משאבים, און
 עו"ד טל דגן יועמ"ש ומזכירת החברה

 משנה למנכ"ל נת"ע , שי יפתח
  

, צחי, יורם רבין, מנכ"ל, מבקר
 איה גייבל, מרסלו בז, צוות לשכה

החטיבה  -פגישת עדכון עם אגף י"ג  12:00-11:00    
מנהל  -לביקורת תחומי רווחה וחברה 

דן בנטל במסגרת מפגשים עם אגפים 
 במשרד

, אהובה, ליאורה שמעוני, מבקר  
, הדר צמח, חיה פוליטי, דן בנטל

יוסי , דנה לוי וינשטיין, רבקה צור
, רני לוי, משה גרינצברג, קורנווסר

 רוני גבריאלי, אורחנה חתן

 מנכ"ל, מבקר    המשרד פגישה עם עובדת 12:00    

מנהלת סיור בלשכת תל אביב עם  14:00    
 אסתי בן חייםהנציבות ד"ר 

 צות לשכה, אסתי בן חיים, מבקר  

הנחת זר בהלוויתו של אלכס איש  15:00    
 עובד המשרד בדימוס -שלום 

 עמיחי, מבקר  

דיון הכנה לקראת הפגישה עם צוות  16:15    
 - המרכז למחקר סביבתי בנושא

תופעות פתולוגיות בקרב תושבי מפרץ 
חיפה בעקבות עליות בניטורי מזהמי 

 אויר במהלך השבוע האחרון 

צוות , אהרן הלינגר, יובל, מבקר  
 מנשה אילני, יצחק שובל, לשכה

צוות המרכז למחקר פגישה עם  16:30    

 -סביבתי של הציבור במפרץ חיפה 
 בנושא מפרץ חיפה

רן , ד"ר דן פלג, ד"ר רויטל גולדשמיט
 תומר חזן, מינרבי

, צוות לשכה, הלינגר, יובל, מבקר
 עופר גולדווסר, יצחק שובל
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         ה' 28.12.17

, דודי, אהובה, עמיחי, מבקר   ישיבת לוז מבקר 09:00    
 עופר, חגית, שלמה רחל

פגישה עם ח"כ אחמד טיבי וח"כ  10:00    
 -אוסמה סעדה בנושא שיטת הניקוד 

בעיית השיבוצים והמינויים של המורים 
והמורות בחברה הערבית )אוגדן מס' 

1047963) 

צוות , ליאורה שמעוני, מבקר ח"כ אחמד טיבי וח"כ אוסמה סעדה 
מאירה , שמעון עמר, לשכה

 קוריאל ציטיאט

ניר ברקת ראש עיריית בנוכחות שימוע  15:00    

ירושלים ולעו"ד אמנון מרחב מנכ"ל 
עיריית ירושלים בנושא טיוטת דוח 

תוכנית החומש  -מבקר המדינה 
 חברתי בירושלים-לפיתוח כלכלי

עו"ד אמנון , ניר ברקת ראש עיריית ירושלים
 מרחב מנכ"ל עיריית ירושלים

, מירי רזין, יובל, יורם, מבקר

צוות , חיים שרון, ית שידגנ
שי , ענבר טל ליטנסקי, לשכה
 קובי חיינה, מזרחי

         ו' 29.12.17

שבת 
 שלום

          

         א' 31.12.17

עובדת המשרד לרגל הולדת ל ברכה 09:30-09:00    
 6קומה  -הנכדים 

, אהובה, רות מעודה, מבקר  
 עובדי המשרד

 עמיחי, דודי, מבקר   עיוניםהערכות לחוברת  11:00    

 


