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לו"ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  -ינואר  2018עד יוני 2018
תאריך

יום בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

ינואר
2018
1.1.18

ב'

2.1.18

ג'

3.1.18

ד'

10:00

כנסת הוועדה לענייני ביקורת המדינה:
ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום
הרחפנים – דוח ביקורת מיוחד ,חשוון
התשע"ח ,נובמבר 2017

ביינהורן  ,שירה פכטר ,גיל מיינר,
רחל גכתן ,אהרון אגמי ,ורדה דרור

10:00

סיור עם ד"ר אסתר בן חיים בנת"צ
ופגישה עם העובדים בירושלים
בחדריהם

מבקר ,אסתר בן חיים ,יובל חיו ,צוות
לשכה

10:10

הערכות לחוברת עיונים לפרסום

מבקר ,דודי ,עמיחי

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא פניית ח"כ תמר
זנדברג -סקר תחבורה ציבורית של
משרד מבקר המדינה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צחי ,צוות
לשכה ,מרסלו בז ,בני גולדמן

12:00-11:30

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה

מבקר ,אסתר בן חיים בן חיים בן
חיים ,אורלי לוינסון סלע ,מירי אלה,
שלומית לוירר ,מאיה מנחם ,שרית
תירוש ,צוות לשכה

במשרד בתל אביב
17:00-09:00

יום עיון בנושא המאבק בשחיתות
הציבורית ולמען טוהר המידות .מארגן
איציק לב מנהל אגף תפק"מ

עובדי ועובדות חטיבת המטה

09:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת המדינה:
כשלים וסחבת בטיפול המדינה בניצולי
השואה  -דיון מעקב בדוח ביקורת מיוחד
 סיוע המדינה לניצולי שואה ,אפריל2017

צחי ,אוהד דבי
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תאריך

יום בשבוע

4.1.18

ה'

5.1.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:00

פגישה עם אמירה חדד שושן ואורני
איזקסון בנושא סיוע למוסדות של
בוגרים של הספקטרום האוטיסטי

אמירה חדד שושן ,אורני איזקסון

מבקר ,ליאורה שמעוני ,צוות לשכה,
בני גולדמן

12:30-11:30

הרצאת פרופ' יפעת ביטון בנושא:
"האחריות וחובת הנאמנות של
דירקטורים בחברות ממשלתיות
(במסגרת יום העיון)

פרופ' יפעת ביטון

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

16:00-15:45

דברי סיכום של המבקר ביום העיון
בנושא המאבק בשחיתות הציבורית
ולמען טוהר המידות

10:30-09:20

דברי המבקר בכנס השנתי של איגוד
המבקרים הפנימיים בישראל  IIAנשיא
רו"ח דורון כהן -אולם האווניו בקריית
שדה התעופה

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

מבקר ,מנכ"ל

במשרד בירושלים
15:00-14:30

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

שבת
שלום
7.1.18

א'
10:00-09:30

דברי פתיחה וברכה בכנס של לשכת
רואי חשבון  -מלון הרודס תל אביב
(מנחם רהב ויזהר קנה)
במשרד בתל אביב

מבקר ,צוות לשכה
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תאריך

יום בשבוע

8.1.18

ב'

9.1.18

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:30-10:00

דיון הכנה לשימוע לשר זאב אלקין השר
לענייני ירושלים ומורשת וצוותו בנושא
טיוטת דוח מבקר המדינה  -מעבר יחידות
ארציות לירושלים

מבקר ,יובל ,צוות לשכה ,דגנית שי,
חיים שרון ,משה גרנטר ,יצחק בקר

11:00-10:30

דיון הכנה לשימוע עם נציגי משטרת
ישראל ,המפכ"ל רוני אלשייך וראש
אמ"ש ניצב גילה גזיאל ,בנושא טיוטת
הדוח בעניין מינוי קצינים במשטרת
ישראל

מבקר ,יובל ,דגנית שי ,דניאל
ג'ייקובס ,פנינה גונן,

11:00

כנסת הוועדה לענייני ביקורת המדינה:
בנושא  8,000שארית יהודי אתיופיה עדיין
מסורבי עליה לישראל  -חוות דעת מבקר
המדינה בנושא יישום החלטות הממשלה
באשר לעליית יהודי אתיופיה ,אלול
התשס"ח ,ספטמבר 2008

ליאורה ,בני גולדמן ,רחל טבאי

12:00-11:30

דיון הכנה לדיון נת"צ במעמד שני
הצדדים בתלונת עובד המבקש צו הגנה

מבקר ,אסתר בן חיים בן חיים בן
חיים ,אורלי לוינסון סלע ,עמיחי ,מירי
אלה ,שלומית לוירר ,טלי כהן

13:00-12:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים

המתלונן ,ב"כ המתלונן ,מנכ"ל הגוף
הנילון ,יועצת משפטית בגוף הנילון,
יועץ המנכ"ל

מבקר ,אסתר בן חיים בן חיים בן
חיים ,אורלי לוינסון סלע ,עמיחי ,מירי
אלה ,שלומית לוירר ,טלי כהן

15:00-14:15

שימוע לשר זאב אלקין השר לענייני
ירושלים ומורשת וצוותו בנושא טיוטת
דוח מבקר המדינה  -מעבר יחידות
ארציות לירושלים (לבקשת השר)

השר זאב אלקין השר לירושלים
ומורשת

מבקר ,יובל ,צוות לשכה ,דגנית שי,
חיים שרון ,משה גרנטר ,יצחק בקר

09:15-09:00

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה על רשות
האוכלוסין וההגירה

מבקר ,אסתי ,אורלי לוינסון סלע,
צוות לשכה ,מירי אלה ,רונית זנדברג,
רחל אבני ,אלכס מישקבליט
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תאריך

יום בשבוע

10.1.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:30-09:15

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה על רשות
האוכלוסין וההגירה

מבקר ,אסתי ,אורלי לוינסון סלע,
צוות לשכה ,מירי אלה ,רונית זנדברג,
רחל אבני ,אלכס מישקבליט

10:00-09:30

עדכונים שוטפים בתיקי נת"צ עם ד"ר
אסתר בן חיים

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

10:30-10:00

דיון פנימי בנושא  -מינוי ועדה להיעדרות
עובד עקב מחלת בן משפחה

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,צוות לשכה,
איילת בננסון ,ענבל שמני-קוממי,
אביבה פרנקל-לילינטל ,נוי חסון
גורדון

13:00-12:00

שימוע לנציגי משטרת ישראל המפכ"ל
רוני אלשייך ,וראש אמ"ש ניצב גילה
גזיאל ,בנושא טיוטת הדוח בעניין מינוי
קצינים במשטרת ישראל

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא חיוב אישי לראש
מועצה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,אסתר בן
חיים ,אורלי לוינסון סלע ,שלומית
לוירר ,רונית זנדברג ,מירי אלה

14:30

דיון נת"צ פנימי  -תלונה על גוף נילון -
מענה לב"כ העובד

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי לוינסון
סלע ,מירי אלה ,רונית זנדברג ,צוות
לשכה ,שלומית לוירר ,מירי לוי

15:00

דיון נת"צ פנימי בנושא פניית יועץ משפטי
של עירייה בעניין מתלונן

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי לוינסון
סלע ,מירי אלה ,רונית זנדברג ,צוות
לשכה ,שלומית לוירר ,טלי כהן

המפכ"ל רוני אלשייך ניצב גילה גזיאל מבקר ,יובל ,דגנית שי ,דניאל
ג'ייקובס ,פנינה גונן ,צוות לשכה
ראש אמ"ש

במשרד בירושלים
09:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא הגשת
תביעת דיבה נגד מבקרת הפנים במועצה
מקומית מבשרת ציון  -חשש להתנכלות
ופגיעה במעמדם של מבקרי הפנים

עמיחי ,יורם רבין

11:00-10:00

דיון פנימי בנושא הוועדה הציבורית
למימון מפלגות

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

יום בשבוע

11.1.18

ה'

12.1.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00-09:00

דיון פנימי בנושא המטלה בנושא שידורי
הטלויזיה המסחרית והרב ערוצית

מבקר ,יובל ,יורם רבין ,צוות לשכה,
ישראל אקשטיין ,שירה חי עם ,יפעת
יששכר

11:30-11:00

דיון בנושא התפתחויות בנושא בדיקת
מיכל האמוניה בחיפה

מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,יורם רבין ,אהרן
הלינגר ,מנשה אילני  ,צוות לשכה,
יצחק שובל ,רוית נאוי

12:30-12:00

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם סגנים וותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

15:00-14:00

פגישת עדכון עם עובדי האגף לתכנון
אסטרטגיה ובקרה במסגרת מפגשים עם
אגפים במשרד

מבקר ,מנכ"ל ,אהובה ,אוהד דבי
צביקה אוהל ,נעמי תומר ,מיכאל
לבנת ,סיגל אלגריסי ,שמשון אוירבך,
פדות עטר ,אורלי שפר

15:30-15:00

דיון פנימי בנושא תלונת ח"כ סמוטריץ
בנושא מכרז למאבטחים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יחזקאל
שעיה ,צוות לשכה

שבת
שלום
14.1.18

א'
10:30-10:00

דיון פנימי בנושא :תקציב משרד מבקר
המדינה לשנת 2019

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי ,דודי ,אהובה,
חזי שעיה ,יורם רבין ,רמי סלמה ,נוי

12:30-12:00

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם סגני המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא פניות המתקבלות
בנושא בניה ללא היתר ובניגוד לדין

מבקר ,מירי רזין ,צוות לשכה

16:00-14:30

שימוע לנציגי רשת גני הילדים של אגודת מנכ"ל רשת גני הילדים של אגודת
ישראל בנושא טיוטת הדוח
ישראל הרב ישראל גולומב ,עו"ד
מרדכי בס  ,עו"ד בן ציון שפר ,רו"ח
משה שטיינמץ

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי ,יצחק לב ,יונית
שליין ,אהובה ,ענבל שמני קוממי
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תאריך

יום בשבוע

15.1.18

ב'

16.1.18

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:30-09:00

דיון פנימי בנושא תגובת רב עיר בעניין
טיוטת דוח ביקורת המועצה הדתית
בעירו

11:00-09:30

שימוע למנכ"ל עמידר מר ראובן קפלן
ובאי כוחו בנושא טיוטת הדו"ח בעניין
עמידר

11:00

כנסת ועדת ביקורת בעקבות ממצאי
תחקיר ערוץ  - 10רופאים ובתי חולים
מקדמים תרופות משיקולים זרים בתמורה
לטובות הנאה מחברות התרופות  -דוח
מבקר המדינה 61ב :תרומות לבתי
החולים וקשריהם עם אגודות הידידים

ליאורה שמעוני ,דן בןטל  ,חיה
פוליטי ,משה גינזבורג ,הדר צחח

16:00-14:00

דיון תכנון  -אישור תוכנית עבודה לדוח
69ג של החטיבה לביקורת תחומי חברה
ורווחה  -ירושלים קומה  7חדר ישיבות
לשכת מבקר

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה
שמעוני ,צוות לשכה ,אורלי לוינסון
סלע ,מנהלים וסגנים בחטיבה,
ישראל אקשטיין ,צביקה אוהל ,שחר
גולדמן ,איילת גרוסמן

17:00-16:00

דיון נת"צ בנושא תלונת עובדת בגוף
נילון

10:00-09:30
11:00

פ"ע עם ביינהורן
כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת המדינה:
קריסתן של המעבדות הרפואיות
במערכת הבריאות והפגיעה בבריאות
הציבור  -דוח מבקר המדינה 66ג:
פעילות המעבדות הרפואיות במערכת
האשפוז ובקהילה

מבקר ,ליאורה שמעוני ,איזי טנקמן,
רוני רגב  ,צוות לשכה  ,יצחק בקר
מנכל עמידר ראובן קפלן ,עו"ד אלון
גלרט ,עו"ד ינקי פפר ,מילה רוזין

העובדת ובאי כוחה

מבקר ,יורם ,ליאורה שמעוני ,צחי
בובליל ,בני גולדמן ,עיסאם אגא,
מוטי אטל ,צוות לשכה  ,תהלה
וינוגרד

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי לס,
אוריאל הס ,שלומית לוירר ,אבטיל
לב רן צוות לשכ
מבקר ,ביינהורן
ליאורה ,דן בנטל
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תאריך

יום בשבוע

17.1.18

ד'

18.1.18

ה'

19.1.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

13:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא
 .1עמידות מבנים ותשתיות ברעידות
אדמה  -תמונת מצב ,דוח ביקורת מיוחד,
התשע"א - 2011 ,ישיבת מעקב
.2דוח ביקורת מיוחד בנושא :ההיערכות
הלאומית לטיפול באירועי חירום בעורף,
תשע"ה2015 ,

יוסי ביינהורן ,ליאורה שמעוני ,לאה
עוזיאל ,טוביה בירן ,צחי סעד ,שירה
פכטר  ,אייל זוננפלד

14:30-14:00

פגישה בנושא :תיקון ליקויים ברשות
מקרקעי ישראל

מבקר ,צוות לשכה ,אהרון הלינגר

במשרד בירושלים

שבת
שלום

11:30-10:00

שימוע לעו"ד יעקב כהן בנושא טיוטת
הדוח בעניין הועדה למינוי רו"ח בחברות
ממשלתיות

עו"ד יעקב כהן ,עו"ד לנא ורור ,עו"ד
אייל גור ,עו"ד לאה פסרמן ,עו"ד
שרית דנה

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

12:30-12:00

פגישה עם חיים מילר בנושא הנגשת
מוסד המבקר לציבור החרדי

חיים מילר

מבקר ,צוות לשכה

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא תלונת עובד בגוף
הנילון בעניין צו הגנה קבוע

מבקר ,אסתר בן חיים ,צחי סעד,
אורלי ל"ס ,צוות לשכה

15:30-15:00

דיון פנימי בנושא התייחסות ראשונית
לתגובת קק"ל בעניין עובדת של קק"ל

מבקר ,אסתר בן חיים ,יובל חיו,
אהרון הלינגר ,מיה מינס אביטל
לברן ,שלומית לוירר ,עמיחי שי,
אהובה  ,טלי כהן  ,אורלי ל"ס

16:00-15:30

דיון פנימי בנושא הגשת תלונה נגד ראש
גוף נילון בגין הפרת צו הנציב

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
צוות לשכה

-8-

תאריך

יום בשבוע

21.1.18

א'

22.1.18

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

10:45-10:00

פגישה עם העיתונאי דני רובינשטיין
בנושא מטלת ירושלים בעקבות ספרו:
"זה אנחנו או הם" על מלחמת השיחרור
בירושלים

12:00-11:00

ד"ר הדר ליפשיץ ,השופט (בדימ') צבי מבקר ,אורלי לוינסון סלע ,צוות
פגישה עם ד"ר הדר ליפשיץ מומחה
בנושא אזרחות והשופט (בדימ') צבי סגל סגל
לשכה ,תדהר אופיר ,חנן פוגך ,שירה
לומר
במסגרת פרוייקט "הכר את מוסד
המבקר"

12:30-12:00

דיון הכנה לשימוע לנציגי אוני' בר אילן
בנושא דוח מבקר המדינה בנושא
אוניברסיטת בר-אילן

15:30-14:00

שימוע לנציגי אוניברסיטת בר אילן
בנושא טיוטת דוח מבקר המדינה בנושא
אוניברסיטת בר-אילן

17:00-16:00

דיון פנימי בנושא מכתבו של עו"ד אליעד
שרגא  -דרישה לערוך ולפרסם דוח
ביקורת בעניין משבר המחלקה ההמטו-
אונקולוגית לילדים בירושלים

דני רובינשטיין

משתתפים פנימיים
מבקר ,צוות לשכה

מבקר ,יורם ,ליאורה ,צוות לשכה,
שמעון עמר ,יורם רבין ,ענבל שמני
עו"ד עודד רביבו ,עו"ד אמיר ורון,
עו"ד מיכל תמר ,דרור פרנקל יועמ"ש
בר אילן  ,איתן הוברמן – עו"ד מטעם
דרור פרנקל ,עו"ד מיכל רומנו
ברטהולץ – עו"ד מטעם דרור פרנקל,
מנחם גרינבלום – מנכ"ל בר אילן,
ד"ר ליפא מאיר – יו"ר בר אילן

מבקר ,יורם ,ליאורה ,צוות לשכה,
שמעון עמר ,יורם רבין ,ענבל שמני

מבקר ,מנכ"ל ,ליאורה שמעוני ,אורלי
לוינסון סלע ,צוות לשכה ,מירי אלה

במשרד בחיפה
09:30

כנסת ועדדת ביקורת בנושא קרן
מעגלים לסיוע לעוסקים במקצועות
שוחקים :ליקויים חמורים וחוסר
אפקטיביות ,דוח מבקר המדינה 67ב -
מעגלים הקרן למען בעלי מקצועות
שוחקים  -אפקטיביות וסדרי ניהול

בני גולדמן ,ליאורה שמעוני ,צחי
בובליל ,מיכל שפיצר

-9-

תאריך

יום בשבוע

23.1.18

ג'

24.1.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

11:30-10:00

סיור בנמל החדש בחיפה עם החטיבה
הכלכלית

14:30-14:00

פגישה עם מתלונן בנושא תלונתו על
הפשרת חלקות אדמה לבנייה ביישוב
בצפון

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,צוות לשכה,
צחי ,טוביה בירן ,מאיר בן דוד

המתלונן

מבקר ,זיאד אסעד ,צוות לשכה ,צחי
בובליל

15:30-15:00

דיון פנימי בנושא :ישיבת עבודה אגף
תכנון אסטרטגיה ובקרה

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,אוהד,
צביקה

16:30-15:30

דיון פנימי בנושא פרסום שמות מבוקרים
בדוחות מבקר המדינה ,לאור פניות
בנושא זה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
דגנית שי ,עמוס אולצוור ,מיסאא אבו
אלהיג'א ,צוות לשכה

במשרד בתל אביב
09:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא:קשיים
בבניית מרכז שיקום במרכז הרפואי
פוריה בטבריה  -בגלל דרישה מפלה
ובלתי-סבירה למצ'ינג (מימון תואם) ,דיון
בדוח מבקר המדינה 61ב":תרומות לבתי
החולים וקשריהם עם אגודות הידידים" ,
ובדוח מבקר המדינה 58ב":הקצאת
תקציבים לחיזוק הצפון

ליאורה ,יובל חיו ,צחי סעד ,אודי
לנגרמן

11:00-10:30

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם סגני המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

11:30-11:00

דיון פנימי בנושא תגובת מנכ"ל המשרד
להג"ס לטיוטת דוח מבקר המדינה בדבר
מיכל האמוניה בחיפה (עבודת המטה
לקראת החלטת הממשלה ויישום
ההחלטה)

מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,חיו ,אהרון
הלינגר רוית קדם נאווי  ,יצחק שובל,
צוות לשכה

12:00-11:30

פגישה עם יובל חיו מנהל חטיבת ממ"ש
בנושא עדכונים שוטפים וסיכום שנת
2017

מבקר ,אהובה ,יובל

- 10 -

תאריך

יום בשבוע

25.1.18

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:30-12:00

פגישת עבודה תקופתית עם יוסי
ביינהורן ,מנהל החטיבה לביקורת
מערכת הביטחון

מבקר ,יוסי ביינהורן

15:00-14:00

פגישת עדכון עם מנהלי ועובדי אגף יד'
בחטיבה למוסדות שלטון מנהל ישראל
אקשטיין במסגרת מפגשים עם אגפים
במשרד

מבקר ,יובל חיו ,אהובה ,ישראל
אקשטיין ,אורי ולדמן ,ויויאנה שניידר,
גידי דוד ,שרית קרני ,יפעת יששכר,
רונית יעקובסון ,שירה חי-עם ,מיכל
אשכנזי ,נחום בלבן

16:00-15:30

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם סגני המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

16:30-16:00

דיון הכנה לשימוע לנציגי חברת חשמל
בנושא טיוטת דוח ביקורת בעניין אפר
הפחם

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יצחק לב,
נועה שניר רז ,מירי וייס ,דויד טפר,
עמיחי שי ,אהובה נבו

17:00-16:30

דיון פנימי בנושא תמ"ה בעניין עבודה
נוספת של מנהלים בכירים באוני' ,הדיון
יתקיים בשיחת ועידה בוידאו בתל אביב
חדר ישיבות בקומה  15בירושלים קומה
7

מבקר ,ליאורה ,שמעון עמר ,צוות
לשכה ,יורם רבין  ,ענבל שמני ,רן
ויזל ,אסנת וישניצר ,תהילה וינוגרד

מנכ"ל הגוף הנילון ,העובד

מבקר ,אסתר בן חיים ,מירי רזין,
אורלי ל"ס ,שלומית לוירר ,צוות
לשכה

10:00-09:00

דיון נת"צ במעמד הצדדים ,בקשת עובד
בגוף הנילון לקבלת צו הגנה

10:45-10:00

דיון פנימי בנושא חברה ל'

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צחי סעד,
מאיר בן דוד ,אבי גבעתי ,נתי בלזם,

11:15-10:45

דיון הכנה לועדת ביקורת בנושא דיון
מהיר של חה"כ טלב אבו ערער בנושא:
התעלמות משרד המבקר מתרגום סקר
התחבורה הציבורית לשפה הערבית
ובכך הדיר חלק גדול מהאוכלוסייה

מבקר ,צחי ,נתי בלזם ,מרסלו ,צוות
לשכה

- 11 -

תאריך

יום בשבוע

26.1.18

ו'

שעת
הפגישה
11:45-11:15

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונת עובד בגוף
נילון על הגוף הנילון

משתתפים פנימיים
מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי לס,
מירי אלה ,רינה קרמף ,רונית זנדברג,
עמיחי ,אהובה

שבת
שלום
28.1.18

א'

29.1.18

ב'

11:30-11:00

פגישה עם מירי רזין מנהלת חטיבת
שלטון מקומי בנושא עידכונים שוטפים
וסיכום שנת 2017

מבקר ,אהובה ,מירי רזין

15:00-14:00

דיון פנימי  -עדכון  -בנושא מכתבו של
מנכ"ל עיריית ירושלים אמנון מרחב
שכותרתו" :הפרת חוק ייסוד ירושלים על
ידי משרד האוצר"

מבקר ,יובל ,דגנית שי ,צוות לשכה

10:30-09:00

שימוע לנציגי חברת חשמל בנושא טיוטת יפתח רון-טל יו"ר חברת חשמל ,
דוח ביקורת בעניין אפר הפחם
עופרבלוך מנכ"ל חברת חשמל  ,יעל
נבו סמנכל"ית ויועצת משפטית ,רם
ארליך סמנכל ייצור ואנרגיה ,אמיר
סרי ממונה תחום ביקורת ,אורית
קיטה יועצת משפטית לתחום הגנת
הסביבה ,הלנה נודלמן מרכזת
פעילות של אפר ופחם ,אגף הייצור,
גילי משעניה-עוזר היו"ר ,ליונל מצגר
מומחה בכיר למניעת מפגעים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יצחק לב,
שניר רז ,מירי וייס ,דויד טפר ,עמיחי
שי ,אהובה נבו ,שגיא עינב

10:00

כנסת בועדת ביקורת בנושא העסקת
מורי קבלן  -פגיעה במורים ובמערכת
החינוך ,דוח מבקר המדינה 65ג -
העסקת עובדי הוראה בידי גופים
מתווכים

ליאורה שמעוני ,שמעון עמר איזי
טנקמן ,בני גולדמן
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תאריך

יום בשבוע

30.1.18

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:00-11:00

פגישה עם ח"כ אייל בן ראובן בנושאים
 .1זיהום נחלים ביהודה ושומרון
 .2זיהום הסביבה ע"י מחנות צה"ל
 .3פליטים מבקשי מקלט בישראל
(לבקשתו)

ח"כ אייל בן ראובן ,עידן שטל עוזר
פרלמנטרי

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

14:00-12:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא דיון מהיר של
חה"כ טלב אבו ערער בנושא :התעלמות
משרד המבקר מתרגום סקר התחבורה
הציבורית לשפה הערבית ובכך הדיר
חלק גדול מהאוכלוסייה

צחי ,מרסלו בז

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא תלונת חקלאים על
טיפול רשות האוכלוסין בהעסקת
עובדים פלסטינאים

מבקר ,יובל חיו ,דגנית שי ,אהובה,
ענבל ליטנסקי ,יהודה שחרור  ,עמיחי

15:00-14:30

דיון פנימי בנושא נייר עמדה בעניין
הרשות להגנת הפרטיות

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

16:30-16:00

דיון פנימי בנושא תגובת רב עיר לטיוטת
דוח ביקורת בעניין הנהלת בתי הדין

מבקר ,ליאורה ,איזי טנקמן ,רוני רגב,
צוות לשכה  ,יצחק בקר

10:00-09:00

פגישת היכרות עם עו"ד מירי גרוסמן -
נשיאת לשכת המבקרים הפנימיים
הנכנסת

11:00

כנסת  -הוועדה לענייני ביקורת המדינה:
בנושא מבקרי פנים ברשויות מקומיות
תחת התנכלות נפשית ,כספית ומשפטית
של המבוקרים  -דיון מעקב

11:00-10:00

פגישה עם אנדרי אוזן לשעבר ראש
המועצה נאות חובב בנושא  -דוח מבקר
המדינה בעניין מכרז המבקרים ומבנה
מועצת רמת חובב (לבקשתו)

12:00-11:30

פגישה עם אסתר בן חיים מנהלת נציבות
תלונות הציבור בנושא עדכונים שוטפים

עו"ד מירי גרוסמן

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות לשכה

עמיחי שי

אנדרי אוזן

מבקר ,צוות לשכה

מבקר ,אהובה ,אסתר בן חיים
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תאריך

יום בשבוע

31.1.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

13:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא הסכמים
בינלאומיים בנושא פליטים ומהגרי
עבודה  -דיון מעקב בדוח מבקר המדינה
58ב (שנת  - )2008הטיפול במבקשי
מקלט מדיני בישראל

15:00-14:00

שימוע לעוזר שר הבריאות ליצמן בנושא
טיוטת הדוח בפרק על העישון

15:30-15:00

דיון פנימי בנושא :מתן גישה למאגרי
מידע במסגרת ביקורת המדינה על
מערכת תנופה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
יובל חיו ,דגנית שי

עוזר השר

מבקר ,ליאורה ,דן בנטל ,חיה פוליטי,
מיכל לילך מבורך  ,צוות לשכה
מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,יורם רבין,
יובל חיו ,שגיא עינב ,יוסי פרוכטר,
ענבל מליח ,מריאנה ברגובוי

טו' בשבט
במשרד בירושלים
15:00-12:00

מבקר ,עמיחי

ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון  69שנה
לכינון הכנסת בט"ו בשבט  -באולם
המליאה

פברואר
2018
1.2.18

ה'

2.2.18

ו'

15:00-11:00

מבקר ,מירי רזין ,צוות לשכה ,זיאד
אסעד טוביה בירן ,אורית יהודה ,
רותם קפון

סיור בישובים דרוזיים ופגישה עם פורום
ראשי הרשויות בהשתתפות כבוד השר
איוב קרא

שבת
שלום
4.2.18

א'
10:30-09:30

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים  -בקשת
עובד בגוף נילון לקבלת צו הגנה

11:30-11:00

דיון פנימי בנושא הזמנת המבקר לנאום
בכנס הרצליה

מנכ"ל הגוף הנילון ,המתלונן ,ב"כ
המתלונן

מבקר ,אסתר בן חיים ,צוות לשכה,
שלומית לוירר ,מאיה מנחם ,מירי לוי,
מיכל מורג
מבקר ,צוות לשכה
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תאריך

יום בשבוע

5.2.18

ב'

6.2.18

ג'

7.2.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00-09:00

שימוע למנכ"ל לשעבר של פארק אריאל עו"ד איתן הברמן ,עו"ד מיכל רומנו,
שרון בנושא דוח הקצבות קק"ל לפארק המנכ"ל לשעבר
אריאל שרון

מבקר ,יובל חיו ,אהרון הלינגר ,מאיה
מינס ,תהלה וינוגרד ,משה פרידמן,
צוות לשכה

11:00-10:30

דיון פנימי בנושא הערות התכנון לדוח
ההתקדמות של החטיבה הכלכלית 69א

מבקר ,מנכ"ל ,צחי סעד ,נתי בלזם,
אוהד דבי ,צביקה אוהל  ,נעמי תומר,
צוות לשכה

12:30-11:00

שימוע לנושאת משרה במפעל הפיס
בנושא טיוטת דוח הביקורת על מפעל
הפיס

13:00

כנסת ועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ
וקשרי מסחר בינלאומיים של הוועדה
לענייני ביקורת המדינה ישיבה
בנושא:הסכמים בינלאומיים בנושא
פליטים ומהגרי עבודה – בדוח מבקר
המדינה 58ב (שנת  – )2008הטיפול
במבקשי מקלט מדיני בישראל – ישיבת
המשך

יובל חיו ,דגנית שי  ,חיים שרון ,ענבל
מליח

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא הדוח לגבי הפעלת
ביקורת על מפעילי תחבורה ציבורית

מבקר ,יורם רבין ,צחי סעד ,מרסלו
בז ,נתי בלזם ,תהלה וינוגרד ,צוות
לשכה

16:00

טקס חלוקת רשיונות רו"ח ותעודות חבר
בלשכת רואי חשבון (מרכז הקונגרסים
בנייני האומה אולם "אוסישקין")

מבקר ,עמיחי

15:00-14:30

דברי המבקר במסגרת יום עיון למחלקה
הכלכלית בפרקליטות המדינה  -מארגן
יצחק לב (קומה  -1בירושלים)
במשרד בתל אביב

נושאת המשרד ובא כוחה

מבקר ,מנכ"ל  ,ליאורה שמעוני,
שמעון עמר ,אהובה נבו ,עמיחי ,אורי
אליאס ,מורן וולף ,עופר לב

מבקר ,צוות לשכה
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תאריך

יום בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא רשויות
מקומיות מחלקות כספי תמיכות לגופים
ציבוריים ופרטיים שלא כדין ועל חשבון
הציבור  -דוח מבקר המדינה על
הביקורת בשלטון המקומי לשנת :2017
עיריית טבריה ,עיריית נהריה ,המועצה
האזורית מטה בנימין והמועצה המקומית
באר יעקב

מירי רזין ,רותם קפון ,שי מזרחי,
טוביה בירן ,זיאד אסעד ,יצחק לב,
מירב יהונתן דולב ,שרון שפיר

11:00-10:30

פגישה עם ליאורה שמעוני מנהלת
חטיבת חברה ורווחה בנושא עידכונים
שוטפים וסיכום שנת 2017

מבקר ,ליאורה ,אהובה

11:30-11:00

דיון פנימי בנושא נוסח כמעט סופי בעניין
הדוח על אוני' בר אילן

מבקר ,יורם רבין ,ליאורה ,שמעון
עמר ,אוהד דבי ,צוות לשכה ,תהלה
וינוגרד ,אסנת וישניצר

12:00-11:30

דיון פנימי בנושא פעילות ארגון נכי צה"ל
 -בקשה לקיום פגישה

מבקר ,אהובה ,בינהורן ,עמיחי

14:00-13:45

דיון הכנה לשימוע לנושא משרה במפעל
הפיס בנושא טיוטת דוח הביקורת על
מפעל הפיס

מבקר ,ליאורה שמעוני ,שמעון עמר,
אורי אלאס ,מורן וולף ,עופר לב ,צוות
לשכה ,נעה שניר רז

15:00-14:00

שימוע לנושא משרד במפעל הפיס
בנושא טיוטת דוח הביקורת על מפעל
הפיס

נושא המשרה ובאי כוחו

מבקר ,ליאורה שמעוני ,שמעון עמר,
אורי אלאס ,מורן וולף ,עופר לב ,צוות
לשכה נעה שניר רז

8.2.18
11:00-10:00

שימוע לעוזי דיין ולנושא משרה נוסף
במפעל הפיס בנושא טיוטת דוח
הביקורת על מפעל הפיס

12:00-11:30

דיון הכנה לקראת וועדת הביקורת
בנושא ביצוע תקציב משרד מבקר
המדינה

עוזי דיין ,נושא המשרה ,עו"ד אלון
גלרט ועו"ד ינקי פפר

מבקר ,יורם רבין ,ליאורה ,צוות
לשכה ,שמעון עמר ,מנשה אילני,
מיכל לילך מבורך ,אורי אליאס ,עופר
לב ,מורן וולף ,נועה שניר רז
מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,צוות לשכה,
רמי סלמה
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תאריך

יום בשבוע

9.2.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

14:30-14:00

דיון נת"צ פנימי בנושא החלטה בעניינה
של חושפת שחיתות

15:30-14:30

פגישה עם הילה עמנואל מעמותת
לשמ"ה לנפגעי נפש

16:30-15:30

שימוע לנציג המשרד לביטחון פנים
יועמ"ש הבט"פ עו"ד יואל הדר בנושא
טיוטת הדוח בעניין מינוי קצינים

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,יובל ,אסתר בן חיים ,שלומית
לוירר ,טלי כהן ,אביטל לברן ,עמיחי,
אהובה

הילה עמנואל  ,אבי אורון חבר בועדת מבקר ,ליאורה ,צוות לשכה
מדיניות של עמותת לשמ"ה
עו"ד יואל הדר

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

שבת
שלום
11.2.18

א'
09:30-09:00

דיון פנימי בנושא בקשת המידע של
התנועה למשילות ודמוקרטיה בעניין
חוות הדעת שהוועדה ביקשה ממבקר
המדינה

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש ,צוות לשכה

10:30-09:30

דיון פנימי בנושא :יו"ר הוועדה לביקורת
המדינה ,שלי יחימוביץ ,בנוגע
להחלטותיה לדוגמא :קרן מעגלים -
תמונת מצ"ב

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש ,יוסי ביינהורן,
מירי רזין ,ליאורה שמעוני ,יובל חיו,
צחי סעד ,צוות לשכה

12:00-11:00

שימוע לנושא משרה במפעל הפיס
בנושא טיוטת דוח ביקורת בעניין מפעל
הפיס

15:00-14:00

שימוע למזכיר מפעל הפיס בנושא טיוטת מזכיר מפעל הפיס ,עו"ד גיא בוסי
דוח הביקורת בעניין מפעל הפיס

מבקר ,יורם רבין ,ליאורה ,תהלה
וינוגרד ,מנשה אילני ,שמעון עמר אורי
אליאס מורן וולף ועופר לב ,צוות
לשכה

16:00-15:30

דיון פנימי בנושא טיוטת הדוח בעניין
אפר הפחם

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,איציק לב,
דויד טפר ,מירי וייס ,נועה שניר ,צוות
לשכה

נושא המשרה ,עו"ד מוטי בס

מבקר  ,ליאורה שמעוני ,יורם רבין,
שמעון עמר ,אורי אליאס ,מורן ווולף,
עופר לב ,נועה שניר רז ,צוות לשכה
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תאריך

יום בשבוע

12.2.18

ב'

13.2.18

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

9:30-10:300

דיון פנימי בנושא הנחיות מבקר המדינה
(קווים מנחים לרואה החשבון המבקר
של איגוד) ,התשע"ח-

מבקר ,מנכ"ל  ,יורם רבין ,מנשה
אילני ,אוהד דבי ,צחי סעד ,דוד בר,
צוות לשכה

10:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא  8,000שארית
יהודי אתיופיה עדיין מסורבי עליה
לישראל  -חוות דעת מבקר המדינה
בנושא יישום החלטות הממשלה באשר
לעליית יהודי אתיופיה ,אלול התשס"ח,
ספטמבר 2008

יובל חיו ,ליאורה שמעוני ,בני גולדמן,
דגנית שי

11:00-10:30

דיון פנימי בנושא "הצעה לפרסום של
דוחות מיוחדים"

מבקר ,מנכ"ל ,אוהד ,עמיחי ,צביקה,
אהובה ,נוי

11:30

פגישה עם יו"ר ועדת ביקורת ח"כ שלי
יחימוביץ בכנסת לתיאום סדר הדוברים
מטעמנו

מבקר ,מנכ"ל

12:00

כנסת  -וועדת ביקורת  -ביצוע תקציב
משרד מבקר המדינה

מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,צוות לשכה,
רמי סלמה

15:00-14:30

דיון פנימי בנושא :המתלונן מ' ד'

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,אסתר בן
חיים ,אורלי ל"ס ,מירי אלה ,רונית
זנדברג ,צוות לשכה ,אבידן בר סלע

16:00-15:00

דיון פנימי בנושא תלונות ח' פ' ו-י' ק' -
עדכון

מבקר ,אסתר בן חיים ,צחי סעד,
אורלי ל"ס ,מירי אלה ,רונית זנדברג,
שלומית לוירר ,רות זקן ,ניר עוזרי

16:30-16:00

דיון פנימי בנושא טיוטת הדוח בעניין
מינוי קצינים

מבקר ,יובל חיו ,דגנית שי ,צוות
לשכה

09:15

דיון הכנה לשימועים ביחס לטיוטת דוח
הביקורת בנושא :אפר הפחם

10:30-09:30

שימוע לעוזר מנכ"ל משרד הג"ס בנושא
טיוטת הדוח בעניין אפר הפחם

מבקר ,יורם רבין ,יצחק לב ,דויד
טפר ,מירי וויס ,צוות לשכה
עוזר המנכ"ל

מבקר ,יורם רבין ,יצחק לב ,דויד
טפר ,מירי וויס ,צוות לשכה
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תאריך

יום בשבוע

14.2.18

ד'

15.2.18

ה'

16.2.18

ו'

שעת
הפגישה
11:30-10:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שימוע לנושא/ת משרה במשרד הגנת
הסביבה בנושא טיוטת הדוח על אפר
הפחם

נושא/ת המשרה

מבקר ,יורם רבין ,יצחק לב ,דויד
טפר ,מירי וויס ,צוות לשכה

במשרד בירושלים
09:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא כשלים
וסחבת בטיפול המדינה בניצולי השואה -
דיון מעקב בדוח ביקורת מיוחד  -סיוע
המדינה לניצולי שואה ,אפריל - 2017
ישיבת מעקב

צחי סעד ,אוהד דבי

הנחת הדוח השנתי על שולחנו של ראש
הממשלה
שבת
שלום
18.2.18

א'
09:30-09:00

דיון פנימי בנושא מכתב ממשרד רו"ח
בעניין הודעה על הפסקת התקשרות
בינו לבין גוף מבוקר

מבקר ,מירה רזין ,יורם רבין  ,צוות
לשכה ,טוביה בירן

11:30-11:00

פגישת עבודה תקופתית עם צחי סעד
מנהל החטיבה הכלכלית בנושא
עדכונים שוטפים וסיכום שנת 2017

מבקר ,אהובה ,צחי

14:00

התכנסות לרגל סיום דוח שנתי 68ג'
קומה  -1ירושלים

מבקר ,מחטי"ים ,לשכה משפטית,
עובדי תכנון ,עובדי ביקורת

16:30-16:15

דיון הכנה לפגישה עם היועמ"ש
לממשלה בנושא מיכל האמוניה וקבלת
חומרים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין  ,יובל חיו,
יוסי פרוכטר ,אהרון הלינגר  ,צוות
לשכה ,ענבל מליח ,מריאנה ברגובוי
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תאריך

יום בשבוע

19.2.18

ב'

20.2.18

ג'

שעת
הפגישה
17:30-16:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

פגישה עם היועמ"ש לממשלה בנושא:
מיכל האמוניה וקבלת חומרים לצורך
ביקורת

היועץהמשפטי לממשלה ד"ר אביחי
מנדלבליט ,עו"ד רז נזרי ,עו"ד עמית
מררי ,עו"ד לאה רקובר ,עו"ד יריב
רגב ,עו"ד גיל לימון ,עו"ד חיליק
מרשק,

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין  ,יובל חיו,
יוסי פרוכטר ,צוות לשכה ,ענבל
מליח ,מריאנה ברגובוי

במשרד בחיפה  +ת"א בהתאם לצורך
14:30-10:00

סיור בבח"א  - 21המכללה הטכנולוגית
של חיל האויר

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,צוות לשכה,
שירה פחטר-ארד

09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא הממשלה
פועלת לגירוש אזרחי סודן ואריתריאה
מבלי להבחין בין מבקשי מקלט ומסתנני
עבודה  -דיון מעקב על דוח מבקר
המדינה 64ג :זרים שאינם ברי הרחקה
מישראל ( ,)2014ועל חוות דעת מבקר
המדינה בנושא הטיפול בקטינים חסר
מעמד בישראל

יובל חיו ,דגנית שי  ,ענברטל
ליטינסקי ,דפנה דגני אגמון.

12:00

כנסת ועדת ביקורת -דיון מהיר בנושא:
"אי יישום החלטות ממשלה בהיקף של
 1.6מיליארד שקל" של חה"כ אילת
נחמיאס-ורבין וחה"כ מסעוד גנאים

יובל חיו ,דגנית שי ,חיים שרון

10:00-09:00

דיון פנימי בנושא שינויים במבנה
הדיווחים השנתיים על פי הכללים
למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני
שרים

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

12:00-10:00

דיוני נציב בחדר נציב תלונות הציבור
בקומה 5

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
מירי אלה ,רונית זנדברג ,עמיחי,
אהובה
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תאריך

יום בשבוע

21.2.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00

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

ליאורה שמעוני  ,דן בנטל ,בני גולדמן

13:00

כנסת ועדת ביקורת חיסויים לדוח מבקר
המדינה 68ב

ביינהורן

13:30

כנסת ועדת ביקורת חיסויים לדוח מבקר
המדינה 68ב

ביינהורן ,איל זוננפלד

14:30

כנסת ועדת ביקורת חיסויים לדוח מבקר
המדינה 68ב

צחי סעד

14:30-14:00

דיון פנימי עם חברי ועדת המכרזים
המשרדית בנושא התקשרות עם חברה
חיצונית לביצוע עבודות מיוחדות בלשכת
תל אביב

מבקר ,מנכ"ל  ,חזי  ,יורם רבין ,אודי
לנגרמן ,אלעד זילברשטיין ,יניב סרי,
ערן צדוק ,תמר מנס ,צוות לשכה

15:30-15:00

דיון פנימי בנושא סיכום דיון שהתקיים
בועדה לביקורת המדינה בנושא רשויות
מקומיות מחלקות כספי תמיכות לגופים
ציבוריים ופרטיים שלא כדין ועל חשבון
הציבור  -דוח מבקר המדינה על
הביקורת בשלטון המקומי לשנת :2017
עיריית טבריה ,עיריית נהריה ,המועצה
האזורית מטה בנימין

מבקר ,יורם רבין  ,מירה רזין , ,צוות
לשכה

16:00-15:00

פגישת הכרות עם רו"ח עינב פרץ יו"ר
איגוד מבקרי הפנים ברשויות המקומיות
(לבקשתה)

16:30-16:00

דיון פנימי בנושא :נכסי חברת חשמל

במשרד בירושלים

רו"ח עינב פרץ יו"ר איגוד מבקרי
הרשויות המקומיות וצוותה

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,יורם רבין,
צוות לשכה
מבקר ,צוות לשכה ,צחי ,מאיר בן
דוד ,נתי בלזם

- 21 -

תאריך

יום בשבוע

22.2.18

ה'

23.2.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:10-08:20

הרצאת המבקר לילדי כיתות ו' בבית
ספר עופרים בירושלים בנושא מוסד
מבקר המדינה במסגרת פרויקט הכר את
המבקר

מבקר ,צוות לשכה

12:00-11:30

דיון פנימי בנושא :הזמנה לישיבה חגיגית
של הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בנושא :ישיבה חגיגית במלאת  20שנה
לחוק למניעת הטרדה מינית  -הטמעת
החוק ואכיפתו ,הישגים ויעדים חדשים.
הישיבה תתקיים לפי סעיף  - 21בקשה
לחוות דעת ממבקר המדינה

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש ,צוות לשכה,
אוהד דבי

שבת
שלום
25.2.18

א'

26.2.18

ב'

במשרד בתל אביב
16:15-15:30

דברי סיכום של המבקר בקורס יסודות
הביקורת רמת אפעל

מבקר ,צוות לשכה

10:00-09:00

דיון פנימי בנושא שיפור אופן קבלת קהל
בנציבות (לרבות הנגשה)

מבקר ,מנכ"ל ,אסתר בן חיים ,אורלי
ל"ס ,מירי אלה ,עמיחי שי אהובה נבו,
דודי נהיר ,שלמה רז

10:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא תיקון 168
לפקודת מס הכנסה ("חוק מילצ'ן")
מעניק פטור גורף ,בלתי מידתי ושעלול
להוות כר נרחב להלבנת הון  -פטור
מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים
ותיקים  -דו"ח מבקר המדינה 65א ()2014
בהשתתפות מנהל רשות המסים רו"ח
משה אשר

צחי סעד ,חנן פוגל
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תאריך

יום בשבוע

27.2.18

ג'

28.2.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

13:00

כנסת -ישיבת ועדת המשנה לביטחון
יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים של
הוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא:
עדכון ראש המל"ל בהמשך לישיבת
הוועדה בנושא :הסכמים בינלאומיים
בנושא פליטים ומהגרי עבודה

16:45-15:45

פגישה תקופתית עם יו"ר ועדת ביקורת
ח"כ שלי יחימוביץ

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
יובל חיו ,דגנית שי

ח"כ שלי יחימוביץ

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

09:30

כנסת-ועדת ביקורת ישיבה חגיגית
במלאת  20שנה לחוק למניעת הטרדה
מינית  -הטמעת החוק ואכיפתו ,הישגים
ויעדים חדשים .הישיבה תתקיים לפי
סעיף  - 21בקשה לחוות דעת ממבקר
המדינה

מבקר ,יובל חיו

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא סיכום דיון שהתקיים
בועדה לביקורת המדינה בנושא רשויות
מקומיות מחלקות כספי תמיכות לגופים
ציבוריים ופרטיים שלא כדין ועל חשבון
הציבור  -דוח מבקר המדינה על
הביקורת בשלטון המקומי לשנת :2017
עיריית טבריה ,עיריית נהריה ,המועצה
האזורית מטה בנימין

מבקר ,יורם רבין  ,מירה רזין ,צוות
לשכה

16:00-15:00

פגישה עם ח"כ איילת נחמיאס ורבין
בנושא המרכז לבריאות הנפש ביה"ח
פסיאטרי שער מנשה (לבקשתה)
תענית אסתר
במשרד בירושלים

ח"כ איילת נחמיאס ורבין ,ירין קרן
עוזר פרלמנטרי

מבקר ,מנכ"ל ,ליאורה שמעוני ,הדר
צמח ,דן בנטל
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תאריך

יום בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00

כנסת ועדת ביקורתבנושא תמותה
מזיהומים בבתי החולים  -ישיבת מעקב
שנייה :נתק בין הגורמים המקצועיים
בתחום מניעת הזיהומים (דוח מבקר
המדינה 63ג  -ריבוי זיהומים במוסדות
האשפוז ובקהילה)

ליאורה שמעוני ,דן בנטל ,חיה פוליטי,
משה גינצברג

12:00-11:00

שימוע למפלגת בל"ד במסגרת הביקורת רו"ח ארמלי סוהר ,מזכ"ל מפלגת
בל"ד ד"ר שחאדי
על חשבונות השוטפים  2015-16מימון
מפלגות

מבקר ,מירה רזין ,חנה רותם ,אופיר,
יצחק בקר ,דודי נהיר ,אהובה נבו,
עמיחי שי

15:00-14:00

דיון פנימי  -הכנה לפגישה עם אנשי
היועץ המשפטי לממשלה ביום א' -
בנושא :קבלת מידע מגופים מבוקרים -
ווידאו קונפרס

מבקר ,יועמ"ש ,יובל ,יוסי פרוכטר,
ענבל מליח ,תהילה וינוגרד ,שגיא,
צוות לשכה

מרץ
2018
1.3.18

ה'

2.3.18

ו'

פורים
11:00-10:00

דיון נת"צ פנימי בנושא :תלונה בגין אי
טיפול בתלונה על עובד משרד ראש
הממשלה

11:30-11:00

ברכת חג הפורים מהרב מנחם בלשכת
המבקר

מבקר ,אסתר בן חיים ,צוות לשכה

הרב מנחם

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

שושן פורים

שבת
שלום
4.3.18

א'
11:00-10:00

פגישה עם הועדה הציבורית לקביעת
גובה יחידת מימון המפלגות ,בראשות
השופטת (בדימ') איילה פרוקצ'ה בנושא
בקשה לקבלת נתונים הנוגעים להוצאות
הכרוכות בקיומה של מערכת בחירות
(לבקשת הוועדה)

שופטת (בדימ') איילה פרוקצ'ה יו"ר
הועדה ,טובי חכמיאן מנהלת הועדה

מבקר ,חנה רותם ,יצחק בקר ,צוות
לשכה
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תאריך

יום בשבוע

5.3.18

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

14:00-13:45

פגישה עם עובדת המשרד (לבקשתה)

15:00-14:00

דיון נת"צ במעמד צד אחד ביחס לחושף
שחיתות בנושא תלונתו בעניין הפרת צו
הגנה ופגיעה בזכויותיו

15:30-15:00

דיון פנימי בנושא :הצעה להוספת נושא
למאגר הנושאים  -טיפול המשטרה
ושב"ס בעבריינות מין ובפדופיליה

מבקר ,צוות לשכה ,יובל ,לאה
עוזיאל,

16:30-15:30

דיון פנימי בנושא מכתבו של מנכ"ל
משרד החקלאות בנושא":תלונות בעניין
טיפול הרשויות בכלבים משוטטים"

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
יובל חיו ,עמיחי ,אהובה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,העובדת

חושף השחיתות

מבקר ,אסתר בן חיים ,שלומית לוירר,
טלי כהן  ,צוות לשכה

10:00-09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :חיסויים
לדוח מבקר המדינה 68ב

צחי ,מאיר בן דוד ,נתי בלזם

09:15-09:00

דברי המבקר בפתיחת יריד הסקרים
חטיבת ממ"ש בירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,עובדי
המשרד

10:45-09:15

יריד הסקרים של חטיבת ממ"ש
בירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,עובדי
המשרד

12:00-11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :ישיבה
בהשתתפות שר התחבורה ישראל כץ:
סקירה כללית  +דיון בדוח

צחי ,מרסלו ,נתי בלזם ,סימה זיידמן

12:00-11:00

דיון פנימי בנושא דוח מימון מפלגות
בעניין סיעת ישראל ביתנו

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

12:30-12:00

דיון פנימי בנושא בקשתו של עו"ד גלעד
שר בנושא מימון בחירות ברשויות
המקומיות

מבקר ,יורם רבין ,מירה רזין ,חנה
רותם ,מיכל פריאל ,יצחק בקר ,צוות
לשכה

13:00-12:30

דיון פנימי בנושא :דוח 68ב'

מבקר ,עמיחי ,דודי ,צחי ,ביינהורן,
יהושע הרשקוביץ ,אוהד דבי

15:00-14:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים בבקשת
עובד ברשות מקומית לקבלת צו הגנה

העובד ,מנכ"ל המועצה המקומית

מבקר ,אורלי ל"ס ,שלומית לוירר,
צוות לשכה ,טלי כהן
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תאריך

יום בשבוע

6.3.18

ג'

7.3.18

ד'

8.3.18

ה'

9.3.18

ו'

שעת
הפגישה
13:30-11:30

נושא הפגישה
מושב כנס שדרות

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,פרופ' רבין ,שלמה רז,
צוות לשכה

במשרד בתל אביב

שבת
שלום

09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא תאונות
עבודה בענף הבנייה  -דיון מעקב בדוח
מבקר המדינה 66ג  -בטיחותם של
העובדים ובריאותם

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,צחי
בובליל

12:00-10:00

דיון תכנון -אישור תכנית עבודה חטיבת
הביטחון

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,יורם רבין ,
איילת גרוסמן ,ישראל אקשטיין,
אוהד דבי ,צוות לשכה ,שחר גולדמן,
מנהלים וסגנים בחטיבה

15:00-14:30

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם סגני המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

15:30-15:00

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם סגני המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

10:00-09:30

דיון פנימי בנושא :הצגת תקציב משרד
מבקר המדינה לשנת 2019

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,יחזקאל
שעיה ,רמי סלמה ,נוי חסון גורדון

12:30-10:00

דיון תכנון  -אישור תוכנית עבודה לדוח
 - 69החטיבה לביקורת משרדי ממשלה
ומוסדות שלטון בקומה  -1ירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל חיו,
אסתר בן חיים ,מנהלים וסגנים
בחטיבה ,אוהד דבי ,צוות לשכה,
איילת גרוסמן

15:30-15:00

פ"ע עם ד"ר אסתר בן חיים בנת"צ

מבקר ,מנכ"ל ,אסתר בן חיים
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תאריך

יום בשבוע

11.3.18

א'

12.3.18

ב'

13.3.18

ג'

14.3.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

10:30

ועדת כספים -אישור תקציב משרד
מבקר המדינה לשנת 2019

15:00-14:00

שימוע לנושא משרד במועצה הדתית
קריית גת בנושא מכרז למזכיר המועצה
הדתית קריית גת (לבקשתו)

16:00-15:00

דיון פנימי בנושא רישוי עסקים מבואות
החרמון-יישום תיקון הליקויים

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,חזי שעיה ,נוי גורדון,
רמי סלמה ,יניב סרי ,עמיחי ,אהובה

נושא המשרה

מבקר ,ליאורה שמעוני ,איזי טנקמן,
אסתר בן חיים ,שלומית לוירר ,צוות
לשכה  ,רוני רגב ,עידו דון יחיא ,מוטי
לורברבוים
מבקר ,יורם רבין ,מירה רזין ,זיאד
אסעד ,שלמה נעימי ,שחר גולדמן,
צוות לשכה

11:30-10:00

דיון נת"צ במעמד שני הצדדים  -בקשת בא כוח המועצה האזורית ,יועמ"ש
עובד של מועצה אזורית לקבלת צו הגנה המועצה האזורית גזבר המועצה
האזורית ,בא כוח המתלונן ,המתלונן

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי לוינסון
סלע ,עמיחי ,אהובה ,שלומית לוירר,
טלי כהן

12:00-11:30

דיון פנימי בנושא :עידכוני עמיחי

מבקר ,מנכ"ל ,עמיחי ,אהובה

13:00-12:30

דיון הכנה לועדת ביקורת בנושא ביצוע
תקציב עם יו"ר ועדת ביקורת ח"כ שלי
יחימוביץ בלשכת היו"ר בכנסת

14:00-13:00

כנסת ועדת ביקורת אישור ביצוע תקציב
משרד מבקר המדינה לשנת 2016

מבקר ,מנכ"ל ,יחזקאל שעיה ,רמי
סלמה ,צוות לשכה

15:30-14:00

דיוני נציב בתלונות חדשות בחדר נציב
תלונות הציבור

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
מירי אלה ,רונית זנדברג ,עמיחי,
אהובה

ח"כ שלי יחימוביץ

מבקר ,מנכ"ל

11:30-09:30

ישיבת הנהלה

מבקר ,מנכ"ל ,חברי הנהלה

16:30-16:00

דיון נת"צ פנימי בנושא תלונה  -קבלת
החלטה

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
טלי כהן  ,צוות לשכה

במשרד בירושלים
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תאריך

יום בשבוע

15.3.18

ה'

16.3.18

ו'

שעת
הפגישה
15:00-14:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

הגשת הדוח השנתי 68 -ב' ליו"ר הכנסת
בלשכתו

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,יוסף ביינהורן,
שלמה רז ,נתי בלזם

גורם החוץ

מבקר ,צוות לשכה ,צחי ,מרסלו ,נתי
בלזם

11:00-10:00

פגישה עם גורם חוץ בנושא :רשות
התעופה האזרחית  -פיקוח ניגוד
אינטרסים וחקירות שלא כדין  -לבקשתו

12:00-11:30

דיון פנימי בנושא טיוטת דוח ביקורת
בנושא "עיריית ראשון לציון  -עסקת
מקרקעין בפארק האגם

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,איילת
גרוסמן ,מירי רזין ,תמי מנס ,עובד
גופר ,צוות לשכה

14:00

מפגש עם העובדים לכבוד חג הפסח
לעובדי משרדנו בירושלים

מבקר ,צוות לשכה עובדי המשרד
בירושלים

15:30-15:00

דיון פנימי בנושא קבלת מידע מהנהלת
בתי המשפט בנוגע להליכים שיפוטיים

מבקר ,יורם רבין ,אסתר בן חיים,
אורלי ,מירי אלה ,רונית זנדברג ,רחל
אבני ,לימור קפלנסקי-אבריאל ,ענבל
מליח ,משה סמו ,יוסף פרוכטר

שבת
שלום
18.3.18

א'
11:00-10:30

הרב מנחם  -ברכה לכבוד חג הפסח

מבקר ,צוות לשכה ,

12:30-12:00

עדכון של פרופ' יורם רבין בעניין סעיף 3
לחוק מבקר המדינה

מבקר ,מנכ"ל ,תהלה ,יורם ,יפעת,
שירה ,שגיא ,מריאנה ,פרוכטר

15:00-14:00

גב' לאה גולדין
פגישה עם גב' לאה גולדין (אמא של
החייל הדר גולדין ז"ל) ובנה מנחם גולדין ובנה מנחם גולדין
(לבקשתם).

מבקר ,מנכ"ל ,יוסי בינהורן ,צוות
לשכה

16:00-15:30

דיון פנימי בנושא בירור פניות ותלונות
הציבור ביחידות הביקורת

מבקר ,יורם רבין ,תהילה וינוגרד,
ענבל עפרון ,יוסף פרוכטר ,תמיר
גזיאל ,צוות לשכה ,יובל

- 28 -

תאריך

יום בשבוע

19.3.18

ב'

20.3.18

ג'

21.3.18

ד'

שעת
הפגישה
20:30-17:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

טקס לעובדים מצטיינים במשרדנו לשנת
2016

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,עובדי המשרד

מבקר ,עמיחי ,אהובה ,צחי

10:30-09:30

פגישה עם יוסי קוצ'יק לשעבר מנהל
השכר באוצר (ביוזמתו)

יוסי קוצ'יק לשעבר מנהל השכר
באוצר

15:00-14:00

פגישה עם ח"כ אורלי לוי אבוקסיס
בנושא הדיור הציבורי (לבקשתה)

ח"כ אורלי לוי אבוקסיס ,אלונה בראון מבקר ,מנכ"ל ,ליאורה ,צוות לשכה
עוזרת פרלמנטרית

15:30-15:00

דיון פנימי עם נת"צ בתלונת עובד בגוף
נילון בבקשה לקבלת צו הגנה

מבקר ,אסתר בן חיים ,שלומית לוירר,
טלי ,מאיה מנחם ומירי אלה

במשרד בירושלים
09:30-09:00

דברי פתיחה ביום העיון של עובדי
נציבות תלונות הציבור  -בנושא תלונות
ומידע בעידן הדיגיטלי  -במשרד
בירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

10:30-10:00

דיון הכנה לפגישה עם היועמ"ש
לממשלה וצוותו בנושא דוח ביקורת
בנושא מיכל האמוניה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל ,אהרון
הלינגר ,צוות לשכה אוהד דבי ,יצחק
שובל ,רוית קדם נאווי ,תהלה וינוגרד

12:30

טקס חילופי מנהלים ברשות המיסים
במעמד שר האוצר משה כחלון ומנהל
רשות המיסים היוצא משה אשר ומנהל
רשות המיסים הנכנס ערן יעקב באולם
האודיטוריום בבניין משרד החוץ -12:30
התכנסות  13:15תחילת הטקס

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,חנן פוגל
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תאריך

יום בשבוע

22.3.18

ה'

23.3.18

ו'

שעת
הפגישה
17:00-16:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,יובל ,אהרון
פגישה עם היועמ"ש לממשלה וצוותו
בנושא דוח ביקורת בנושא מיכל האמוניה מנדלבליט ,פרקליט המדינה שי ניצן  ,הלינגר ,צוות לשכה אוהד דבי ,יצחק
שובל ,רוית קדם נאווי ,תהלה וינוגרד
(לבקשתו)
עו"ד אבישי קראוס עוזר פרקליט,
עו"ד אבי ליכט ,משנה ליועמ"ש ,עו"ד
ארז קמיניץ ,עו"ד רועי כהן  ,מתמחה
הידי נגב
במשרד בתל אביב

12:00-10:00

פגישה עם אגף לשכת לוד  +סיור
בלשכת לוד  -מנהלת הלשכה דינה סמט

מבקר ,אהובה ,אסתר בן חיים ,עובדי
אגף לשכת לוד

13:00

מפגש עם העובדים לכבוד חג הפסח
במשרדנו בתל אביב

מבקר ,צוות לשכה ,עובדי המשרד
בתל אביב

19:00

הרצאה במחלקה לניהול באונברסיטת
בר-אילן  -בנושא מנהיגות וניהול

מבקר ,אהובה ,עמיחי ,ביינהורן

שבת
שלום
25.3.18

א'
מבקר ,אסתר בן חיים ,שלומית לוירר
 ,עמיחי ,אהובה ,אוריאל הס ,אביטל
לברן

09:30-09:15

דיון הכנה לדיון נת"צ ביחס לעובדת
מועצה מקומית שקיבלה צו הגנה

10:30-09:30

דיון נת"צ עם עובדת מועצה מקומית
שקיבלה צו הגנה

12:00-10:30

דיוני נציב בחדר נציב תלונות הציבור

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
מירי אלה ,רונית זנדברג ,עמיחי,
אהובה

15:00-14:30

דיון הכנה פנימי לדיון נת"צ במעמד
הצדדים בבבקשת עובד לקבלת צו הגנה

מבקר ,צוות לשכה ,אסתר בן חיים,
שלומית לוירר ,טלי כהן ,מאיה מנחם

העובדת ובא כוחה

מבקר ,אסתר בן חיים ,שלומית לוירר
 ,עמיחי ,אהובה ,אוריאל הס ,אביטל
לברן
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תאריך

יום בשבוע

26.3.18

ב'

27.3.18

ג'

28.3.18

ד'

29.3.18

ה'

30.3.18

ו'

שעת
הפגישה
16:00-15:00

17:00-16:00

מבקר ,צוות לשכה ,אסתר בן חיים,
דיון נת"צ במעמד הצדדים בבקשת עובד יו"ר דירקטוריון הגוף הנילון ,סגנית
היועצת המשפטית בגוף הנילון ,מנהל שלומית לוירר ,טלי כהן ,מאיה מנחם
לקבלת צו הגנה
משאבי אנוש בגוף הנילון ,המתלונן,
בא כוח המתלונן
פגישה בנושא קק"ל  -נושאים תלויים
ועומדים

נציג קק"ל

מבקר ,יובל ,אהרון הלינגר ,צוות
לשכה

במשרד בחיפה
10:00

דברי המבקר מושב פתיחה בכנס
הביקורת הפנימית בחברה הערבית
במלון גולדן קראון פלזה נצרת

מבקר ,אהובה עמיחי

12:00

מפגש עם העובדים לכבוד חג הפסח
לעובדי משרדנו בחיפה

מבקר ,מנכ"ל ,מחטי"ים ,צוות לשכה
עובדי המשרד בחיפה

במשרד בירושלים
15:45-15:00

פגישה עם יו"ר האופוזיציה יצחק הרצוג
(לבקשתו)

15:45

טקס קריאת שם הכיכר ליד משרדנו
ע״ש מבקרת המדינה לשעבר ,השופטת
(בדימ') מרים בן-פורת ז״ל

11:00-10:00

שבת
שלום -
פסח

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

פגישה עם פרופ' אהרון ברק במרכז
הבינתחומי בהרצליה (אוניברסיטה)
בעניין המאמר בעיונים
ערב פסח

ח"כ יצחק הרצוג

מבקר ,חנה רותם ,ארז אופיר ,ויקי
לופו יצחק בקר ,צוות לשכה
מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

מבקר ,מנכ"ל ,מתן
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תאריך

יום בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

אפריל
2018
1.4.18

א'

א' חול המועד פסח

2.4.18

ב'

ב' חול המועד פסח

3.4.18

ג'

ג' חול המועד פסח

4.4.18

ד'

ד' חול המועד פסח

5.4.18

ה'

ה' חול המועד פסח

6.4.18

ו'

שביעי של פסח

שבת
שלום -
אסרו חג
פסח
8.4.18

א'

9.4.18

ב'

10:30-09:30

דיון נת"צ עם מנהל בגוף הנילון בעניין
עובד הגוף הנילון שקיבל צו הגנה

11:30-11:00

דיון פנימי בנושא חברות בבעלות
ממשלת סין -תחרות מול חברות
ממשלתיות

מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,נתי בלזם ,צוות
לשכה

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא תביעתה של עובדת
המשרד כנגד המשרד

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

10:30-10:00

דיון הכנה לשימוע עם מנכ"ל רשות
הטבע והגנים שאול גולדשטיין בנושא
רט"ג

11:30-10:30

שימוע עם מנכ"ל רשות הטבע והגנים
שאול גולדשטיין בנושא רט"ג ודוח מבקר
המדינה (לבקשתו)

מנהל הגוף הנילון ,עוזר למנהל,
יועצת משפטית של הגוף הנילון

מבקר ,צוות לשכה ,אסתר בן חיים,
שלומית לוירר ,טלי כהן ,מירי אלה,
רונית זנדברג

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,אהרון
הלינגר ,צוות לשכה  ,אליעד טמיר,
שמואל אשבל
שאול גולדשטיין

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,אהרון
הלינגר ,צוות לשכה אליעד טמיר,
שמואל אשבל
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תאריך

יום בשבוע

10.4.18

ג'

11.4.18

ד'

12.4.18

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:30-11:30

פגישה עם אפרים הלוי לשעבר ראש
המל"ל בנושא חברות בבעלות ממשלת
סין-תחרות מול חברות ממשלתיות
(ביוזמתו)

אפרים הלוי

מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,נתי בלזם ,צוות
לשכה

15:30-14:30

דיון פנימי בנושא הסוכנות היהודית

מבקר ,יובל ,עמיחי

במשרד בתל אביב
12:00-11:00

פגישה עם ד"ר יוסף יעלי מנתח מערכות ד"ר יוסף עלי
אירגוניות ציבוריות בנושא ניצול לקוי של
תקציב החינוך

מבקר ,מנכ"ל ,ליאורה שמעוני ,שמעון
עמר ,צוות לשכה

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
במשרד בירושלים
09:15-09:00

דברי המבקר בביקור צוערים לשירות
המדינה במשרדנו בירושלים קומה -1
אודיטוריום

13:30

הרצאה של מר אריה גולדמכר ,אב
שכול ,שבא לספר את סיפורו של בנו
נדב שנפל בצוק איתן .במשרד בירושלים
קומה -1

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

אריה גולדמכר

עובדי משרד בירושלים

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
09:50

התכנסות לציון יום השואה והגבורה
במשרד בירושלים בקומה  . -1גב' ארנה
שטופר בינדלגלס ,ניצולת שואה מהולנד
ותספר את סיפור השרדותה בשואה
לאחר מכן נצפה כבתבתו של דובר
משרדנו מר שלמה רז על מר פטר
גרינפלד " -פפיצצ'ק"

10:00

צפירה

מבקר ,כל עובדי המשרד בירושלים
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תאריך

יום בשבוע

13.4.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שבת
שלום
15.4.18

א'

16.4.18

ב'

17.4.18

ג'

מבקר ,מנכ"ל  ,יורם רבין ,איילת
בננסון ,אהובה ,עמיחי  ,דנה יוסף

10:30-10:00

דיון פנימי בנושא התייחסות למכתב
נש"מ

11:30-10:30

פגישה עם ח"כ בני בגין בנושא רעידות
אדמה בעקבות דוחות מבקר המדינה
בנושא זה

12:30-11:30

דיון פנימי בנושא החלת ביקורת על גופי
קבורה לא יהודיים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ליאורה ,איזי
טנקמן ,וואחיד אברהים ,צוות לשכה,
חגי לדרר ,יוני זקן

16:30-14:00

ישיבת הנהלה

מבקר ,מנכ"ל ,חברי הנהלה

ח"כ בני בגין

מבקר ,מנכ"ל ,צחי סעד ,נתי בלזם,
יעקב שטראוס ,דנה גרוס ,נתן
שטיבלמן ,אלי מרדר ,צוות לשכה

09:45-09:30

פגישה עם המרצה עו"ד שלמה ארדיסנט עו"ד שלמה ארדינסט
בלשכת המבקר

11:30-10:00

הרצאת עו"ד שלמה ארדינסט בנושא:
מנהיגות בקרב  -מלחמת יום הכיפורים

עו"ד שלמה ארדינסט

13:15

כנסת ועדת ביקורת בנושא חיסיון לדוח
מבקר 68ג  -מרכיבי ביטחון ביישובי
העימות בפיקודים המרחביים

ביינהורן

13:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא חיסויים לדוח
מבקר המדינה

צחי סעד

16:30-15:30

פגישת המשך עם ח"כ אייל בן ראובן
(לבקשתו) בנושאים  .1זיהום נחלים
ביהודה ושומרון  .2זיהום הסביבה ע"י
מחנות צה"ל  .3פליטים מבקשי מקלט
בישראל
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל

מבקר ,צוות לשכה
מבקר ,קבוצת עובדי המשרד

ח"כ אייל בן ראובן ,נדב מרקמן  -עוזר מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין  ,יובל חיו,
אהרון הלינגר ,דגנית שי צוות לשכה
הח"כ ,עידן שטל עוזר פרלמנטרי
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תאריך

יום בשבוע

18.4.18

ד'

19.4.18

ה'

20.4.18

ו'

שעת
הפגישה
12:00-11:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

פגישה עם ח"כ אחמד טיבי וח"כ לשעבר ח"כ אחמד טיבי וח"כ לשעבר אוסמה מבקר ,מנכ"ל ,יובל ,לאה עוזיאל,
אוסמה סעדי (לבקשתם) בנושא "שימוש סעדי
עדית דניאל ,ליאור פורקוש.צוות
לשכה
בנשק במגזר הערבי"
יום הזיכרון לחללי צה"ל וערב יום
העצמאות
במשרד בירושלים

10:50

התכנסות בחדר ההנצחה בקומה -1
בירושלים לקריאת יזכור ,קדיש והקרנת
סרטון.

מבקר ,עובדי המשרד בירושלים

20:00

טקס הדלקת משואות בהר הרצל

מבקר

יום העצמאות
11:00-08:30

מבקר

טקס בבית הנשיא  -חיילים מצטיינים

שבת
שלום
22.4.18

א'
10:30-10:00

דיון פנימי נת"צ בנושא הצעת מענה
לפניית מאיר גלבוע בנושא תלונת עובד

מבקר ,אסתר בן חיים ,שלומית לוירר,
טלי כהן ,צוות לשכה

11:30-11:00

דיון פנימי בנושא מערך ההדרכה לסיוע
המשפטי

מבקר ,אסתר בן חיים ,אהובה ,עמיחי

12:30-11:30

שימוע לעמירם לוין בנושא :דוח על
הבחירות המקדימות ליו"ר מפלגת
העבודה

15:30-14:30

דיון פנימי בנושא אישור לפנות לפיקוח
על הבנקים בנושא פתיחת חשבונות על
ידי מתמודדים בבחירות

16:00-15:30

שימוע לח"כ אראל מרגלית בנושא :דוח
על הבחירות המקדימות ליו"ר מפלגת
העבודה

עמירם לוין

מבקר ,צוות לשכה ,חנה רותם ,ויקי
ונטורה ,ארז אופיר ,יצחק בקר
מבקר ,מירי רזין ,חנה רותם  ,דודי,
אהובה ,עמיחי

ח"כ אראל מרגלית

מבקר ,צוות לשכה ,חנה רותם ,ויקי
ונטורה ,ארז אופיר ,יצחק בקר
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תאריך

יום בשבוע

23.4.18

ב'

24.4.18

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:30-10:00

דיון פנימי בנושא המטלה בעניין עצמאות
הרגולציה בתחום השידורים

מבקר ,יובל חיו ,יורם רבין ,תהלה
וינוגרד ,ישראל אקשטיין  ,שירה חי ,
עם יפעת יששכר ,ציפי שלזינגר  ,צוות
לשכה

11:30-11:00

דיון פנימי בנושא עדכון בעניין קק"ל

מבקר ,יובל ,אהרון הלינגר ,תהילה
וינוגרד ,עמיחי ,אהובה

12:00-11:30

דיון פנימי בנושא העסקת סטודנטים עם
מוגבלות בשירות הציבורי /אנשים עם
מוגבלות בשירות הציבורי

מבקר ,יובל חיו ,דגנית שי ,אסתר בן
חיים  ,צוות לשכה

12:30-12:00

דיון פנימי בנושא המתלונן מ' ד'

מבקר ,מנכ"ל ,אסתר בן חיים ,שרה
אפלבוים ,צוות לשכה

15:00-14:00

פגישה עם ח"כ דוד ביטן בנושא :טיוטת
ביקורת פארק האגם בראשל"צ

ח"כ דוד ביטן ,אלידור כהן עוזר
פרלמנטרי

מבקר ,מנכ"ל ,מירה רזין ,תמי מנס,
צוות לשכה

17:00-15:00

שימוע לח"כ עמיר פרץ בנושא :דוח על
הבחירות המקדימות ליו"ר מפלגת
העבודה

ח"כ עמיר פרץ ,עו"ד יוסי כץ  ,רו"ח
אפרת חלפון רביב ,רפאל פרדי כהן
גזבר

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

11:00-10:00

דיון פנימי בנושא נש"מ

מבקר ,אהובה ,איילת בננסון ,נעמי
אברהם

12:00-11:00

דיון פנימי בנושא הרצאות בידי גורמים
חיצוניים במשרד

מבקר ,יחזקאל שעיה ,אביבה פרנקל
 ,צוות לשכה שלמה רז

12:30-11:30

דיון פנימי בנושא בקשת מידע לקבלת
דוחות הביקורת הפנימית

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מעיין
רחמים ,רביד דניאל ,מתן גוטמן ,נוי
גורדון ,צוות לשכה

15:00-14:00

דיוני נציב בחדר נציב תלונות הציבור
בקומה 5

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
מירי אלה ,רונית זנדברג ,עמיחי,
אהובה
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תאריך

יום בשבוע

25.4.18

ד'

26.4.18

ה'

27.4.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

במשרד בירושלים
11:00-10:00

דיון במעמד מנכ"ל גוף הנילון ובא כוחו
בנושא בקשת עובדת לקבלת צו הגנה

12:00-11:30

פ"ע ביינהורן

15:00-14:00

שימוע לאורי יוגב בנושא הדוח על
הפרטת תע"ש

15:30-15:00

דיון פנימי בנושא יחידת פניות הציבור

מנכ"ל הגוף הנילון ובא כוחו

מבקר ,צוות לשכה ,אסתר בן חיים,
שלומית לוירר ,מירי לוי ,טלי כהן
מבקר ,ביינהורן ,אהובה ,עמיחי

אורי יוגב  ,עו"ד איזי הולדשטיין

מבקר ,ביינהורן  ,משה שוחט ,אילן
סגל ,אורנית צירקין ,אהובה ,עמיחי,
יורם רבין ,איילת גרוסמן
מבקר ,אסתר בן חיים ,אהובה ,דודי,
חזי

יום חיפה
11:45-10:30

הרצאת המבקר במכללת הגימלאים של
עמותת המייסדים בעמק הירדן קיבוץ
שער הגולן

מבקר ,עמיחי ,אהובה

14:30-14:00

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם עובדים ותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

15:00-14:30

פגישה עם סטודנטית נושא פנייתה
בעניין העסקת סטודנטים עם מוגבלות
בשירות הציבורי

הפונה

מבקר ,אהובה ,עמיחי

שבת
שלום
29.4.18

א'
09:45-09:30

פגישה אישית עם עובדת המשרד

מבקר ,אהובה ,העובדת

10:00-09:45

דיון הכנה לדיון נת"צ במעמד הצדדים
בעניין בתלונת עובד בגוף נילון שקיבל
צו הגנה

מבקר ,אסתר בן חיים ,שלומית לוירר,
מירי לוי ,אהובה ,עמיחי

11:00-10:00

דיון נת"צ במעמד הצדדים בעניין
בתלונת עובד בגוף נילון שקיבל צו הגנה

11:30-11:00

פגישה אישית עם עובדת המשרד

הגוף הנילון בא כוח המתלונן

מבקר ,שלומית לוירר ,מירי לוי,
אהובה ,עמיחי
מבקר ,אהובה ,העובדת
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תאריך

יום בשבוע

30.4.18

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

12:30-12:00

פגישה אישית עם עובדת המשרד

15:00-14:00

פגישה עם קובי נבון ועו"ד איתן פלג
בנושא רשות החברות הממשלתיות
(לבקשתו)

15:20-15:00

פגישה אישית עם עובדת המשרד

מבקר ,אהובה ,העובדת

15:40-15:20

פגישה אישית עם עובדת המשרד

מבקר ,אהובה ,העובדת

16:00-15:40

פגישה עם עובדת המשרד לרגל
פרישתה

מבקר ,אהובה ,העובדת

16:30-16:00

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובדת

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,אהובה ,העובדת

קובי נבון
עו"ד איתן פלג

מבקר ,עמיחי

12:30-10:00

דיון תכנון  -אישור תוכנית עבודה של
חטיבת השלטון המקומי לשנת 2019

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מירי רזין,
צוות לשכה ,אסתר בן חיים ,מנהלים
וסגנים בחטיבה ,יצחק לב ,ישראל
אקשטיין ,שחר גולדמן ,איילת
גרוסמן ,אוהד דבי ,צביקה אוהל ,ענת
ברגמן

11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא" :מאכערים
ושדלנים פוגעים במנהל התקין ,בטוהר
המידות ובאמון הציבור  -דוח מבקר
המדינה 57ב ( :)2007תופעת
ה"מאכערים" בשירות הציבורי".

ליאורה שמעוני ,איזי טנקמן

15:00-14:00

דיון נת"צ חיצוני במעמד צד אחד עם
עובד בגוף נילון שקיבל צו הגנה

16:00-15:00

פגישה עם עו"ד גלעד סממה וצוותו
בנושא :יום עיון בעניין שיתוף פעולה
להעמקת המומחיות של עורכי הדין
המייצגים

העובד
עו"ד
עו"ד
עו"ד
עו"ד

גלעד סממה
אביטל בגין
לימור גולדנברג חדד
מלי ורוסלבסקי

מבקר ,אסתר בן חיים ,שלומית לוירר,
טלי כהן ,צוות לשכה
מבקר ,צוות לשכה ,אסתר בן חיים,
יועמ"ש
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תאריך

יום בשבוע

שעת
הפגישה
16:30-16:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שימוע ליו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי
בנושא :דוח על הבחירות המקדימות
ליו"ר מפלגת העבודה

אבי גבאי

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

מאי
2018
1.5.18

ג'

2.5.18

ד'

12:00-10:00

דיוני נציב בחדר נציב תלונות הציבור
בקומה 5

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
מירי אלה ,רונית זנדברג ,עמיחי,
אהובה

11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא:עובדי קבלן
ועובדים המועסקים דרך "ספקי
שרותים" :הפרת זכויות שיטתית ואי-
אכיפה של חוקי העבודה – דו"ח מבקר
המדינה 65ג ( :)2015פעולות המדינה
להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר
נמוך – ישיבת מעקב

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,עוז ברקו

15:00-14:00

ניחום אבלים

15:30-15:00

דיון נת"צ חיצוני במעמד צד אחד עם יו"ר יו"ר הוועדה לתכנון ולבניה ,עו"ד גלית מבקר ,אהובה ,עמיחי ,אורלי ל"ס,
סבן ב"כ ,רו"ח הוועדה
אסתר בן חיים ,רונית זנדברג ,שלומית
וועדה לתכנון ולבניה מהצפון בנושא
תלונה
לוירר ,מירי אלה ,רינה קרמף ,שירלי
צור

16:30-16:00

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובדת

במשרד בתל אביב
10:30-09:00

יריד סקרים חטיבת חברה ורווחה קומה
 13משרד בתל אביב

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

09:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא כשלים
וסחבת בטיפול המדינה בניצולי השואה
– דיון מעקב בדוח ביקורת מיוחד – סיוע
המדינה לניצולי השואה ,אפריל – 2017
ישיבת מעקב שלישית

צחי סעד
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תאריך

יום בשבוע

3.5.18

ה'

4.5.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

14:30-14:00

פגישה עם עובדת המשרד

16:30-15:00

פגישה עם עו"ד אלון גורן (לבקשתו)
(חבר מלשכת עורכי הדין)

16:30-16:00

דיון פנימי בנושא בדיקת אסון השטפון
בנחל צפית

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,אהובה ,העובדת

עו"ד אלון גורן

מבקר ,צוות לשכה
מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,ביינהורן,
ליאורה שמעוני ,צוות לשכה

10:30-10:00

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובדת

11:00-10:30

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובדת

12:00-11:00

דיון פנימי בנושא תקנות הגנת הפרטיות -
היערכות

מבקר ,מנכ"ל ,נועה שניר רז ,תהלה
וינוגרד ,שרון סולומון ,לימור
קפלינסקי ,יוסי פרוכטר ,צוות לשכה

14:00-12:30

פגישת עדכון עם ברי בר ציון מנהל
רשות השידור בפירוק

ברי בר ציון

16:00-15:00

שימוע לנציגי מועצה מקומית חבל
מודיעין בנושא טיוטת דוח המבקר

מבקר ,יורם רבין  ,צוות לשכה ,מירי
עו"ד חן סומך
מר שמעון סוסן ,ראש מועצה מקומית רזין ,אלכסנדר אלברט ,שי מזרחי
חבל מודיעין

מבקר ,צוות הביקורת

שבת
שלום
6.5.18

א'
16:00-15:30

דיון פנימי בנושא הגשת מועמדות
לתפקיד טכנאי מחשבים בלשכה בתל
אביב מכרז מרכזי  2009של החשכ"ל

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,אהובה,
עמיחי

- 40 -

תאריך

יום בשבוע

7.5.18

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:30-10:00

דיון הכנה לשימוע לנציגי מועצה אזורית
מטה בנימין ומשרד השיכון בנושא טיוטת
דוח המבקר בעניין המועצה המקומית
מטה בנימין התנהלות כוח אדם
ותקציבים בילתי רגילים

מבקר ,צוות לשכה ,יועמ"ש ,מירי רזין,
איילת גרוסמן ,שי מזרחי ,שמשון
אוירבך ,מירב שמואלי ,ליבי שפירא,
איילת גרוסמן

11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא שחקנים
בתאטרון מועסקים כפרילנסרים ללא
זכויות סוציאליות – דוח מבקר המדינה
66ג ( :)2016ניהול התאטרון הלאומי
הבימה (הישיבה תעסוק בכלל
התאטראות הנתמכים ע"י המדינה)

ליאורה שמעוני

12:30-11:00

טקס השבעת שופטים בבית הנשיא
(השבעת השופטת אילונה לינדנשטראוס
אריאלי לשופטת בית המשפט המחוזי
נצרת)

מבקר ,מנכ"ל

11:30

ועדת כספים בנושא בנושא :רשימת
בוחנים לוועדות בחינה למינוי עובדים
במשרד מבקר המדינה

חזי שעיה

14:45-14:15

שימוע לנציגי משרד השיכון בנושא
טיוטת דוח המבקר בעניין המועצה
המקומית מטה בנימין התנהלות כוח
אדם ותקציבים בילתי רגילים

אסנת קמחי  -סמנכ"לית בכירה
(ענייני הכפר) ,אלעזר במברגר  -יועץ
משפטי ,ישראל אקוע  -המבקר
הפנימי

מבקר ,צוות לשכה ,יועמ"ש ,מירי רזין,
איילת גרוסמן ,שי מזרחי ,שמשון
אוירבך ,מירב שמואלי ,ליבי שפירא,
איילת גרוסמן

16:00-14:45

שימוע לנציגי מועצה אזורית מטה בנימין
בנושא טיוטת דוח המבקר

ראש המועצה מר אבי רואה ,ישראל
גנץ ,סגן ראש המועצה ,ניצה פרקש,
עוזרת לראש המועצה ,מעוז ביגון,
מנכ"ל ראש המועצה ,עו"ד מיכל
רוזנבוים ,מייצגת את המועצה ,עו"ד
יניב בריטשטיין ,שותף של עו"ד

מבקר ,צוות לשכה ,יועמ"ש ,מירי רזין,
איילת גרוסמן ,שי מזרחי ,שמשון
אוירבך ,מירב שמואלי ,ליבי שפירא,
איילת גרוסמן

17:00

אירוע בנושא "חושפי שחיתויות"
באוניברסיטה העברית  -השקת ספרו
של אליעד שרגא

מבקר ,עמיחי ,אהובה
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תאריך

יום בשבוע

8.5.18

ג'

9.5.18

ד'

10.5.18

ה'

11.5.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

11:30-11:00

הגשת דוח 68ג' ליו"ר הכנסת בלשכתו

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

14:15-13:45

דיון פנימי בנושא טיוטת דו"ח המבקר
בעניין מועצה אזורית מטה בנימין

מבקר ,צוות לשכה ,יועמ"ש ,מירי רזין,
איילת גרוסמן ,שי מזרחי ,שמשון
אוירבך ,מירב שמואלי ,ליבי שפירא,
איילת גרוסמן ,מתן ,אוהד דבי

17:00-16:00

פגישה עם ח"כ מיכל בירן ונועה כהן-
אורלוב ממטה המאבק לעצירת הפרטת
להב"ה בנושא פגיעה חמורה בתוכנית
להב"ה

ח"כ מיכל בירן ונועה כהן-אורלוב

מבקר ,מנכ"ל  ,יורם רבין ,ליאורה,
איזי טנקמן ,צוות לשכה

במשרד בחיפה
09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא דיון מיידי על
דו"ח מבקר המדינה 68ג בנושא :טיפול
המדינה במבקשי המקלט לאחר פרסום
הדו"ח ביום 8.5

יובל חיו ,דגנית שי ,חיים שרון ,ענבל
מליח והילה ולדמן

13:00-10:00

אירוע  50שנה למכללה הטכנולוגית חיל
האוויר

מבקר ,עמיחי ,אהובה ,עופר

במשרד בתל אביב
18:30-17:00

כנס הרצליה במרכז הבינתחומי הרצליה

מבקר ,צוות לשכה

21:00-19:30

ערב לציון  50שנה לפעילותם של בתי
המשפט הצבאיים באיו"ש בבית חיל
האויר בהרצליה

מבקר

שבת
שלום
13.5.18

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

א'
יום ירושלים
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תאריך

יום בשבוע

14.5.18

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:00-09:30

דיון פנימי בנושא טיוטת הדוח בעניין
המועצה המקומית מטה בנימין

המבקר ,עמיחי שי ,אהובה נבו ,יורם
רבין ,מתן גוטמן ,מירה רזין ,שי
מזרחי ,אוהד דבי ,איילת גרוסמן,
שמשון אוירבך ,ליבי שפירא מירב
שמואלי אלנקווה

10:30-10:00

דיון פנימי בנושא תביעה של עובדת
המשרד

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יורם רבין,
חזי שעיה ,איילת בננסון ,נועה שניר
רז

12:00-11:00

פגישה עם העובדים הותיקים במשרד
( 40שנה )

העובדים

15:00-14:00

פגישה עם עו"ד אלעד מן בנושא :מסירת עו"ד אלעד מן
דוחות הביקורת הפנימית על פי בקשת
חופש מידע

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל יועמ"ש,
מתן גוטמן ,נוי חסון גורדון

17:00

קבלת פנים לרגל פתיחת השגרירות
ארצות הברית בירושלים בירת ישראל
במשרד החוץ רח' יואל זוסמן  2ירושלים

מבקר

מר עיסר ג'בר-ראש המועצה
מר איהאב אבו גוש-עו"ד

מבקר ,מירי רזין ,יורם רבין ,נעמה
קמינסקי ,יעקב חיינה ,שי מזרחי ,צוות
לשכה

11:00-10:00

שימוע לנציגי מועצה מקומית אבו גוש
בעניין דוח הביקורת

11:30-11:00

דיון פנימי בנושא פניה לחקור את דו"ח
שפרן הנוגע לבחירת מיקום שדה
התעופה המשלים לנתב"ג בעמק יזרעאל

מבקר ,מנכ"ל ,מירי רזין ,צחי סעד,
יורם רבין ,צוות לשכה ,שי מזרחי

11:50-11:40

פ"ע יורם רבין

מבקר ,יורם רבין

12:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא:תקנות
העיריות (תקנים ותקציב שנתי למבקרי
העיריות) ,התשע"ח –

עמיחי ,אהובה ,מירי רזין

15:00-14:00

דיון נת"צ במעמד הצדדים בנושא תלונת נציגי המתלוננת ובאי כוחה
עובדת שקיבלה צו הגנה

מבקר ,אסתר בן חים ,שלומית לוירר,
טלי כהן ,אהובה ,עמיחי
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תאריך

יום בשבוע

15.5.18

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

09:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא :המדינה לא
עושה די לקידום העסקים הקטנים
והבינוניים בישראל – דוח מבקר המדינה
66א ( :)2015הטיפול בעסקים קטנים
ובינוניים ישיבת מעקב מיוחדת במסגרת
ציון יום העסקים הקטנים בכנסת

צחי סעד

10:30-10:00

פ"ע אסתר בן חיים

מבקר ,אהובה ,אסתר

11:30-10:30

דיון פנימי בנושא הועדה לגיבוש המלצות
בדבר ניהול וטיפול בבקשות לעיון
בחומר ארכיוני

מבקר ,מנכ"ל ,חזי ,דודי ,עמוס ,ענבל,
תהלה ,אתי ,צוות לשכה

12:00-11:30

פגישה עם עובדת המשרד

מבקר ,אהובה ,העובדת

12:30-12:00

דיון פנימי בנושא הצעה להשתלמות
קצרה בקריאת דוחות כספיים

מבקר ,מנכ"ל ,צחי סעד ,צוות לשכה,
נעמי אברהם

14:15-14:00

דברי המבקר בביקור צוערים ממשרד
החוץ במשרדנו בירושלים קומה -1
אודיטוריום

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,צוות לשכה

16:00-15:30

שימוע עם ח"כ אראל מרגלית  -פגישת
המשך לבקשתו  -בנושא :דוח על
הבחירות המקדימות ליו"ר מפלגת
העבודה

אראל מרגלית
עו"ד עמיחי ויינברגר
עו"ד עדי סדינסקי לוי
ציון מימון
רינת רמלר

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

16:30-16:00

שימוע עם ח"כ עמיר פרץ  -פגישת
המשך לבקשתו  -בנושא :דוח על
הבחירות המקדימות ליו"ר מפלגת
העבודה

ח"כ עמיר פרץ

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

יום בשבוע

16.5.18

ד'

17.5.18

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

במשרד בירושלים
09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא תמותה
מזיהומים בבתי החולים  -ישיבת מעקב
שלישית :נתק בין הגורמים המקצועיים
בתחום מניעת הזיהומים (דוח מבקר
המדינה 63ג  -ריבוי זיהומים במוסדות
האשפוז ובקהילה)

ליאורה שמעוני ,דן בנטל

12:00-11:30

דיון פנימי בנושא :מטלת ביקורת  -פארק
האגם  -הפגישה תתקיים בין ירושלים
לת"א (בוידאו קונפרנס)

מבקר ,צוות לשכה ,מירי רזין ,יורם
רבין ,איילת גרוסמן ,תמר מנס ,עובד
גופר ,רותם קפון ,ענת ברגמן ,אוהד
דבי ,ענת ברגמן

09:30-09:00

דיון פנימי בנושא :פניית ח"כ מיכל רוזין
וח"כ נוספות בעניין דרישה לבחינה
מעמיקה של מדיניות משרדי הפנים,
הרווחה והמשפטים בכל הנוגע לרישום
צווי הורות

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,יורם רבין,
יובל חיו ,ליאורה שמעוני ,יוסי
פרוכטר ,בני גולדמן

10:00-09:30

דיון פנימי בנושא :פניית ח"כ יעל גרמן
בעניין "בקשה לקיום בדיקה אודות
הקשרים ההדוקים של סגן השר ליצמן
עם עיתון 'המודיע'"

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,יורם רבין,
ליאורה שמעוני ,דן בנטל

12:00-10:00

דיוני נציב בחדר נציב תלונות הציבור
בקומה 5

מבקר ,אסתר בן חיים ,אורלי ל"ס,
מירי אלה ,רונית זנדברג ,עמיחי,
אהובה

12:30-12:00

דיון פנימי בנושא פנייתה של ח"כ חנין
זועבי בעניין אירועי ירי ואלימות במחוז
דרום

מבקר ,יובל חיו ,לאה עוזיאל ,עדית
דניאל  ,צוות לשכה

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא :יחידת הדוברות
במשרדנו

מבקר ,שלמה ,אהובה ,עמיחי ,דודי

15:00-14:30

דיון פנימי בנושא :חברת אדיו בעניין
פודקאסט

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יורם רבין,
שלמה רז ,זוהר פרץ

- 45 -

תאריך

יום בשבוע

18.5.18

ו'

שעת
הפגישה
15:30-15:00

נושא הפגישה
דיון פנימי בנושא בג"ץ  3814/18עיריית
עפולה נ' מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור ואח'

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים
מבקר ,מנכ"ל ,אסתר בן חיים ,יורם
רבין ,שלומית לוירר ,טלי כהן ,מירי
אלה ,רונית זנדברג ,צוות לשכה

שבת
שלום -
ערב
שבועות
20.5.18

א'

שבועות

21.5.18

ב'

אסרו חג שבועות

22.5.18

ג'
10:00-09:45

דיון הכנה לפגישה עם מנכ"ל רשות
הטבע והגנים ,ומנהל רשות מקרקעי
ישראל ,ומשנה ליועמ"ש לממשלה,
וראש המועצה האזורית גלבוע ,בנושא:
תיק הסלעים המתגלגלים

מבקר ,צוות לשכה ,אסתר  ,רוני
מנקס ,רחל אבני ,אורלי ל"ס ,מירי
אלה ,רונית זנדברג
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תאריך

יום בשבוע

23.5.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:00-10:00

פגישה עם מנכ"ל רשות הטבע והגנים,
ומנהל רשות מקרקעי ישראל ,ומשנה
ליועמ"ש לממשלה ,וראש המועצה
האזורית גלבוע ,בנושא :תיק הסלעים
המתגלגלים

רשות מקרקעי ישראל:
מר יאיר פינס  -משנה למנהל רשות
מקרקעי ישראל
גב' אליסיה פרוכט  -מזכירת הקרן
לשטחים פתוחים ברשות
מר ישראל סקופ  -מנהל חטיבה
לשמירה על הקרקע
היועץ המשפטי לממשלה:
עו"ד ארז קמיניץ  -משנה ליועמ"ש
גב' נועה עמירב פתאל  -ייעוץ וחקיקה
המועצה האזורית גלבוע:
מר עובד נור  -ראש מועצה
ענת מור  -מנכ"לית
מר ערן יעקב  -עוזר ראש המועצה
רשות הטבע והגנים:
מר שאול גולדשטיין  -מנכ"ל
אופיר בר טל  -יועמ"ש
גיא כהן  -מנהל מרחב גליל תחתון
יוחנן מלאי  -יועץ

מבקר ,צוות לשכה ,אסתר בן חיים,
רוני מנקס ,רחל אבני ,אורלי ל"ס,
מירי אלה ,רונית זנדברג

12:30-11:30

כנסת ועדת ביקורת בנושא :היבטים
בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה -
פגמים מהותיים בניהול תכנית לאומית -
דוח מבקר המדינה 63ג  -ישיבת מעקב

מבקר ,עמיחי ,אהובה ,רחל ,ליאורה
שמעוני ,בני גולדמן ,יובל חיו ,דגנית
שי

14:30-14:00

דיון פנימי  -עדכון שוטף בנוגע לתיקים
שבטיפול התפק"מ

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יורם רבין,
יצחק לב ,רחל דולן ,דויד טפר ,מירי
וייס ,אלין ביתן ,תהלה וינוגרד

במשרד בתל אביב
10:00-09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :קרן מעגלים
לסיוע לעוסקים במקצועות שוחקים:
ליקויים חמורים וחוסר אפקטיביות:
ישיבת מעקב על דוח מבקר המדינה 67ב
 מעגלים הקרן למען בעלי מקצועותשוחקים  -אפקטיביות וסדרי ניהול

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן
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תאריך

יום בשבוע

24.5.18

ה'

25.5.18

ו'

שבת
שלום

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

10:30-10:00

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובדת

11:00-10:30

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובדת

11:30-11:00

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובדת

12:00-11:30

פגישה עם עובדת המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובדת

12:30-12:00

דיון הכנה לשימוע לדב צור ראש עיריית
ראשון לציון בעניין טיוטת דו"ח פארק
האגם ראשון לציון

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל יורם רבין,
מירי רזין ,איילת גרוסמן ,רותם קפון,
תמי מנס ,ענת ברגמן ,עובד גופר

13:00-12:30

דיון פנימי בנושא :גביית חובות שהתיישנו
מדיירי עמידר

מבקר ,צוות לשכה ,יועמ"ש ,אסתר בן
חיים ,מיכל יניב ,ליאורה ,צחי בובליל

15:00-14:30

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם עובדי המשרד הוותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד

16:00-15:00

שימוע לדב צור ראש עיריית ראשון לציון דב צור  -ראש עיריית ראשון לציון
עו"ד אינסה גולדנברג לוי  -יועצת
בעניין טיוטת דו"ח פארק האגם ראשון
משפטית
לציון

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל יורם רבין,
מירי רזין ,איילת גרוסמן ,רותם קפון,
תמי מנס ,ענת ברגמן ,עובד גופר

12:30-09:00

סיור מבקר המדינה בכותל ובמנהרת
הכותל

מבקר ,צוות לשכה ,אהרון הלינגר ,
יובל חיו ,ליאורה שמעוני ,רוני רגב,
חגי לדרר

14:30

אירוע פרישה חטיבתי מעובדת המשרד

מבקר ,צוות לשכה
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תאריך

יום בשבוע

27.5.18

א'

28.5.18

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:30-11:00

עדכון רבעוני בנושא פרסום דוחות ע"י
המבקר בחודשים הקרובים

מבקר ,מנכ"ל ,אוהד דבי ,צביקה,
שלומית סבן ,יהושוע הרשקוביץ צוות
לשכה

12:30-11:30

גב' ענת גואטה  -יו"ר הרשות חניירות
פגישת הכרות עם יו"ר הרשות לניירות
ערך הנכנסת גב' ענת גואטה (לבקשתה) ערך הנכנסת
אופיר אייל  -יועץ בכיר ליו"ר הרשות
לניירות ערך
עו"ד אמיר וסרמן  -יועמ"ש הרשות
לניירות ערך

מבקר ,מנכ"ל ,צחי ,אהוד לנגרמן ,
ינון ליבזון ,נתי בלזם  ,צוות לשכה,
יורם רבין

15:30-14:00

דיון פנימי בנושא התייחסות לטיוטת
הדוח של הצוות החשיבה שהקים
היועמ"ש לממשלה בעניין בדיקה
מחודשת של היבטים בהסדרת ניגודי
עניינים  -הפגישה תתקיים בחדר ישיבות
קומה  - 7וידיאו קונפרנס

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

16:00-15:30

דיון פנימי בנושא :נוהל פרסום שמות
מבוקרים בדוחות הביקורת

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
שלמה רז ,אוהד דבי ,צביקה אוהל,
מתן גוטמן

11:00-10:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :דוח מבקר
המדינה 64ג – בחינת יישום הרפורמה
ברשות מקרקעי ישראל ודוח מבקר
המדינה 66ג – שמירה ופיקוח על
מקרקעי ישראל

ליאורה שמעוני ,שמעון עמר ,צחי
בובליל

12:00-11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :טיפול לקוי
של המוסדות האקדמיים בהטרדות
מיניות בתחומם  -ישיבת מעקב שנייה
אחר ביצוע דוח מבקר המדינה 63ג
( - )2013טיפול המוסדות להשכלה
גבוהה בהטרדות מיניות

ליאורה שמעוני ,שמעון עמר
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תאריך

יום בשבוע

29.5.18

ג'

30.5.18

ד'

31.5.18

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

08:00

המראה משדה דב לאילת כנס לשכת
עורכי הדין

מבקר

11:45-10:30

טקס פתיחת כנס לשכת עורכי הדין
במלון דן אילת

מבקר

13:55

המראה מאילת לשדה דב

מבקר

11:00-10:00

פגישה עם ד"ר וויל מרטין בנושא :פארק ד"ר וויל מרטין
אריאל שרון (לרבות בנושא היעדר
הצללה)

מבקר ,צוות לשכה ,יובל חיו ,אהרן
הלינגר ,משה פרידמן ,מאיה מינס,
תהלה וינוגרד

במשרד בתל אביב
10:00-09:50

דיון פנימי בנושא :פנייתו של עו"ד אלון
גלרט בעניין טענות הנוגעות לביקורת
המעקב שמבצע אגף יב' בקק"ל

מבקר ,צוות לשכה ,יובל חיו ,אהרון
הלינגר

10:30-10:00

דיון פנימי בנושא ועדת חייק

מבקר ,יובל חיו ,ישראל אקשטיין,
צוות לשכה

11:00-10:30

דיון פנימי בנושא פנייתה של מנכל"ית
תנו לחיות לחיות יעל ארקין בעניין מחדל
חיסוני הכלבת והטיפול בכלבים
במועצות דלית אל כרמל ועוספיה

מבקר ,יובל חיו ,ישראל אקשטיין,
צוות לשכה

12:00-11:00

פגישה עם הרב פירר בעניין פעילותו
ובעניין מחסור ברופאים מומחים

הרב פירר

מבקר ,ליאורה שמעוני ,צוות לשכה

15:00-14:00

פגישה תקופתית עם נשיא לשכת רו"ח
יזהר קנה ומנחם רהב סגן נשיא

רו"ח יזהר קנה  -נשיא לשכת רו"ח
מנחם רהב  -סגן נשיא לשכת רו"ח

מבקר ,מנכ"ל  ,צוות לשכה

12:00-11:00

דיון פנימי בנושא :התייחסות ההסתדרות
לטיוטת דוח הביקורת בנושא יחסי
הגומלין בין הנהלת התע"א לאגון
העובדים בה

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
תהלה וינוגרד ,יצחק לב ,מירי וייס,
אלין ביתן
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תאריך

יום בשבוע

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

יוני
2018
1.6.18

ו'

שבת
שלום
3.6.18

א'

4.6.18

ב'

5.6.18

ג'

מבקר ,מנכ"ל ,שגיא
ביקור רשמי של מבקר המדינה במוסד
הביקורת של רוסיה  -יציאה מהארץ

מבקר ,שגיא ,שמעון עמר ,אוהד דבי,
נתן שטיבלמן

07:50

ביקור מבקר המדינה במוסד הביקורת
של רוסיה  -חיזוק הקשר בין מוסדות
הביקורת וכנסים שעל הפרק

מבקר ,מנכ"ל ,שגיא

09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :לאן נעלמו
הכרטיסים למשחק הידידות ישראל -
ארגנטינה ,ומדוע אינם מגיעים

עמיחי ,ליאורה שמעוני ,איזי טנקמן,
יצחק לב ,רחל דולן

11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא ":לא ערוכים.
למחצית מאזרחי ישראל אין מיגון תקני
במקרה של מתקפת טילים מאסיבית על
ישראל :הדו"ח המיוחד של מבקר
המדינה על "ההיערכות להגנת העורף
מפני איום טילים ורקטות (מיגון פיזי,
התרעה ופינוי אוכלוסייה)" (.")2016

ביינהורן ,איל זוננפלד ,אפרת אוריין,
שלמה וייס

המשך ביקור מבקר המדינה במוסד
הביקורת של רוסיה

מבקר ,מנכ"ל ,שגיא

כנסת ועדת ביקורת בנושא :אי יישום
תקנות חוק זכויות תלמידים עם לקויות
למידה – הטיפול בלקויי למידה במוסדות
להשכלה גבוהה – דוח מבקר המדינה
63ג

ליאורה שמעוני ,יובל חיו ,אהרון
הלינגר ,כרמל קרני

09:30
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תאריך

יום בשבוע

6.6.18

ד'

7.6.18

ה'

8.6.17

ו'

שבת
שלום

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא" :רשות
מקרקעי ישראל לא מבצעת את
ההחלטות של עצמה ומונעת בנייה
בהתיישבות ובקיבוצים – הצעה לדיון
מהיר של חברי הכנסת :איתן ברושי,
עמאר חמד וסמוטריץ בצלאל.

ליאורה שמעוני ,צחי בובליל

12:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא דיון מעקב –
על דוח מבקר המדינה 64ג – בחינת
יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל
ודוח מבקר המדינה 66ג – שמירה ופיקוח
על מקרקעי ישראל

ליאורה שמעוני ,צחי בובליל

ביקור מבקר המדינה במוסד הביקורת
של רוסיה  -מפגש סיכום של הביקור

מבקר ,מנכ"ל ,שגיא

13:30

טיסה חזרה לנתב"ג

מבקר ,שגיא ,שמעון עמר ,אוהד דבי,
נתן שטיבלמן

17:45

נחיתה בנתב"ג

מבקר ,שגיא ,שמעון עמר ,אוהד דבי,
נתן שטיבלמן

11:00-10:30

חתימה על הסכם פרישה של עובדת
המשרד

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יורם רבין,
מנשה אילני ,רמי סלמה ,איילת
בננסון

15:00-14:30

דיון פנימי בנושא :סטטוס מכירת
כרטיסים משחק ארגנטינה  -בוידיאו
קונפרנס

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,ליאורה
שמעוני ,איזי טנקמן ,חגי לדרר ,איציק
לב ,רחל דולן

15:40-15:30

דברי סיכום המבקר  -יום עיון של נציבות
תלונות הציבור

מבקר
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תאריך

יום בשבוע

10.6.18

א'

11.6.18

ב'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

11:00-10:00

פגישה עם רו"ח דורון שורר (לבקשתו)
בנושא :דירקטורים וחברות ממשלתיות

12:00-11:00

פגישה עם רו"ח שמואל רוזנבלום בנושא :רו"ח שמואל רוזנבלום
דוחות כספיים

15:00-14:00

דיון במעמד הצדדדים בעניין תלונה של
חושף שחיתות

רו"ח דורון שורר

יועמ"ש של הגוף הנילון ,נציג הגוף
הנילון ,המתלונן רעיייתו ובאי כוחו

משתתפים פנימיים
מבקר ,צוות לשכה
מבקר ,צוות לשכה
מבקר ,אסתר בן חיים ,שלומית לוירר,
טלי כהן ,צוות לשכה

11:00-09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :חלוקת
כרטיסים שלא כדין לארועים – דיון
בשלושה דוחות מבקר המדינה

יובל חיו ,אהרון הלינגר

12:30-11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא " :עובדי
קבלן ועובדים המועסקים דרך "ספקי
שירותים" :הפרת זכויות שיטתית ואי-
אכיפה של חוקי העבודה  -דו"ח מבקר
המדינה 65ג ( :)2015פעולות המדינה
להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר
נמוך  -ישיבת מעקב

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן ,עוז ברקו

13:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא "הטרדות
מיניות בשירות בתי הסוהר ובבתי הכלא:
תמונת מצב :דו"ח מבקר המדינה על
יישום החוק למניעת הטרדה מינית -
דיווח לפי סעיף 6א"

יובל חיו ,יוסף פרוכטר ,לאה עוזיאל

09:30-09:00

דיון פנימי בנושא ביקורת בעיריית
מודיעין

מבקר ,צוות לשכה ,מירי רזין ,שי
מזרחי

10:15-10:00

דיון הכנה לשימוע של השר חיים כץ
בעניין הדוח בנושא :יחסי הגומלין בין
הנהלת התע"א לארגון העובדים בה

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן

11:30-10:30

דיון נת"צ במעמד צד אחד עם המתלוננת המתלוננת ובא כוחה ,בעלה של
המתלוננת ,חוקר של התיק
ובא כוחה

מבקר ,צוות לשכה ,אסתר בן חיים,
רונית זנדברג ,מירי אלה ,שלומית
לוירר ,שירלי צור
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תאריך

יום בשבוע

12.6.18

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:30-11:30

שימוע לשר חיים כץ בנושא :הדוח בעניין השר חיים כץ
יחסי הגומלין בין הנהלת התע"א לארגון אילן מרציאנו  -דובר
העובדים בה
אתי עטיה  -ראשת מטה ויועצת
לענייני ביטוח לאומי

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן

16:00-14:00

ישיבה תקופתית של הנהלת המשרד

מבקר ,מנכ"ל ,חברי הנהלה

16:30-16:00

דיון פנימי בנושא מצב הכבישים
בירושלים

מבקר ,מנכ"ל ,צחי סעד ,מרסלו בז,
צוות לשכה ,שי מזרחי

10:00-09:30

דיון הכנה לשימוע נושא משרה בתע"א
ובא כוחו עו"ד מוטי בס בנושא :הדוח
בעניין יחסי הגומלין בין הנהלת התע"א
לארגון העובדים בה

11:00-10:00

שימוע נושא משרה בתע"א ובא כוחו
עו"ד מוטי בס בנושא :הדוח בעניין יחסי
הגומלין בין הנהלת התע"א לארגון
העובדים בה

13:00-12:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :ביטול
משחק הידידות ישראל – ארגנטינה
בישראל והחשש באשר לקיום האירוויזיון
בארץ :דוח מבקר המדינה 66ג(– )2016
המאבק הדיפלומטי – תקשורתי בתנועת
החרמות ובגילויי האנטישמיות בחו"ל

יובל חיו ,יוסי פרוכטר

15:00-14:00

מאיר בן שבת
פגישה עם ראש המל"ל מאיר בן שבת
בנושא סקירה עיתית על פעילות המל"ל עידו גבאי  -עוזר ראש המל"ל
יניב שוורץ  -רמ"ט ראש המל"ל
(לבקשתו)

מבקר ,מנכ"ל ,ביינהורן ,צוות לשכה

17:00-16:00

דיון עם ח"כ יוליה מלינובסקי בנושא:
תקציב חגיגות ה 70למדינת ישראל
והכשלים בחלוקתו לרשויות המקומיות

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,מיכאל
ליבנת
יאיר כץ  -יו"ר ארגון העובדים ומזכיר
אגודת העובדים בתע"א
עמוס ברנהולץ
יעל נסים
עו"ד מרדכי בס

ח"כ יוליה מלינובסקי
יועץ לח"כ אביב כהן
יועץ נוסף :ויקה וורטמן

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,מיכאל
ליבנת

מבקר ,צוות לשכה ,ליאורה שמעוני,
איזי טנקמן
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תאריך

יום בשבוע

13.6.18

ד'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

במשרד בתל אביב
09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא מחדל
האופניים החשמליים 210,000 :זוגות
אופניים חשמליים ברחובות ללא
אסדרה ,וזינוק במספר הנפגעים
בתאונות – דוח מבקר המדינה 68ג (כרך
ראשון) ( :)2018הסדרת השימוש
באופניים ובכלים דו-גלגליים חשמליים
במרחב העירוני

מירה רזין

10:30-10:00

דיון הכנה בעניין שימוע לנציגי חברת
חשמל בנושא :טיוטת דוח הביקורת
בנושא" :פיתוח רשת החשמל ותחזוקתה"

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צחי סעד,
מאיר בן דויד ,צוות לשכה ,נתי בלזם,
רחל קטן ,אריאל סוארי ,ורד גוט

12:30-10:30

שימוע לנציגי חברת חשמל בנושא טיוטת אלוף במיל' יפתח רון-טל  -יו"ר חברת מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צחי סעד,
מאיר בן דויד ,צוות לשכה ,נתי בלזם,
החשמל
דוח הביקורת בנושא" :פיתוח רשת
רחל קטן ,אריאל סוארי ,ורד גוט
החשמל ותחזוקתה"
עופר בלוך  -מנכ"ל חברת החשמל
אורן הלמן  -סמנכ"ל שיווק ורגולציה
יצחק בלמס  -משנה למנכ"ל
וסמנכ"ל לקוחות יעל נבו  -סמנכ"לית
ויועצת משפטית
אבי דויטשמן  -סמנכ"ל כספים
כלכלה ופיתוח עסקי
אמיר סרי
גילי משעניה  -עוזר היו"ר
יהושע חורש  -עו"ד ויועץ משפטי של
חברת החשמל
רונן ברומר  -עו"ד ויועץ משפטי של
חברת החשמל

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא אי שיתוף פעולה של
עיריית באקה אלג'רבייה עם עובדי
הביקורת

15:00-14:30

פגישה עם אמיר אורן

מבקר ,מירי רזין ,עמיחי ,אהובה,
נידאל בלעום ,ממדוח-קאסם ,יחיאל
אייבינדר
אמיר אורן

מבקר ,שלמה רז
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תאריך

יום בשבוע

14.6.18

ה'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

15:30-15:00

פ"ע עם חובב שפירא  -דיון בטיוטת
דוחות הביקורת של האגף

מבקר ,חובב שפירא

18:30-16:30

מפגש שולחן עגול פורום מנכ"לים של
הבינתחומי

מבקר ,מנכ"ל ,מח"טים ,יועמ"ש ,צוות
לשכה

10:00-09:00

דיון הכנה לפגישה עם היועמ"ש
לממשלה בנושא טיוטת דו"ח הצוות
לחשיבה מחודשת בהיבטי ניגוד עניינים

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,צוות לשכה

11:00-10:00

דיון פנימי בנושא הפקדת רשומות
אלקטרוניות בארכיון המדינה

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,תהלה
וינוגרד ,מתן גוטמן ,חזי שעיה  ,אתי
רחמים ,אלעד זילברשטיין ,צוות
לשכה

11:30-11:00

פ"ע עם הסמנכ"ל למינהל ,חזי שעיה

מבקר ,צוות לשכה ,חזי שעיה

12:30-11:30

דיון פנימי בנושא :עדכון המבקר בעניין
רשות האוכלוסין

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יורם רבין,
יובל חיו ,דגנית שי ,ליאורה שמעוני,
בני גולדמן

15:00-14:00

דיון במעמד הצדדים בעניין בקשת עובד המתלונן וב"כ ,עו"ד תומר נאור -
לקבל צו הגנה
התנועה לאיכות השלטון ,נציגי הגוף
הנילון

מבקר ,צוות לשכה ,אסתר בן חיים,
שלומית לוירר ,טלי כהן

16:00-15:00

דיון פנימי בנושא :תיקי משרד מבקר
המדינה שהתקבלה עבורם בקשה
לחשיפה

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
חזי שעיה ,תהלה וינוגרד ,אתי רחמים
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תאריך

יום בשבוע

15.6.18

ו'

שעת
הפגישה
19:00-17:00

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

פגישה עם היועמ"ש לממשלה בנושא
טיוטת דו"ח הצוות לחשיבה מחודשת
בהיבטי ניגוד עניינים

אביחי מנדלבליט -היועץ המשפטי
לממשלה
שי ניצן -פרקליט המדינה
דינה זילבר -משנה ליועץ המשפטי
לממשלה(משפט מנהלי-ציבורי)
דני חורין  -ראש אשכול ציבורי מנהלי
דרור כהנר -רפרנטית ניגוד עניינים
דפנה גוטליב – רפרנטית תמיכות
וניגוד עניינים
ערן עסיס  -רפרנט תמיכות וניגוד
עניינים
גיל לימון  -עוזר בכיר ליועץ
יחיאל מרשק  -עוזר היועץ
סתיו זיתוני – מתמחה בלשכת היועץ

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

שבת
שלום
17.6.18

א'

18.6.18

ב'

10:30-09:30

פגישה עם עו"ד עמית גורביץ בא כוחה
של עובדת המשרד ,בענין בקשותיה

עו"ד עמית גורביץ

מבקר ,צוות לשכה

12:00-11:30

פגישה עם צבי זרחיה

צבי זרחיה

מבקר ,שלמה רז

10:00-09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :דיון מעקב
בעקבות ממצאי תחקיר ערוץ – 10
רופאים ובתי חולים מקדמים תרופות
משיקולים זרים בתמורה לטובות הנאה
מחברות התרופות – דוח מבקר המדינה
61ב :תרומות לבתי החולים וקשריהם עם
אגודות הידידים

ליאורה ,דן בנטל

10:30-10:00

פגישה עם עובד המשרד במסגרת
פגישות עם עובדים ותיקים

מבקר ,אהובה ,העובד
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תאריך

יום בשבוע

19.6.18

ג'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

12:00-11:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא חוזה הגז בין
חברת חשמל ומאגר תמר :מדוע הציבור
משלם  8מיליארד עלות עודפת  -דו"ח
מבקר המדינה 67ב :הסכם הגז של
חברת החשמל לישראל בע"מ.

צחי סעד

14:30-14:00

הגשת דוח נציבות תלונות הציבור ליו"ר
הכנסת ,בלשכתו

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,אסתר בן
חיים ,מירי אלה ,רונית זנדברג ,צוות
לשכה

16:00-15:30

דיון פנימי בנושא ביקורת בעיריית באקה
אלג'רביה -הערמת קשיים על צוות
הביקורת

מבקר ,מירי רזין ,נדאל בלעום,
ממדוח קאסם ,צוות לשכה

מבקר ,צוות לשכה ,צחי סעד ,נתי
רו"ח דורית פלינגר
אוהד מעודי  -יועץ/עוזר  ,אסף מיכאלי בלזם ,אודי לנגרמן ,ינון ליבזון
סגן בכיר

11:00-10:00

פגישה עם דורית סלינגר (לבקשתה)
בנושא :רשות שוק ההון

10:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא הטיפול
בתהליכי חקיקת משנה במערכת
הממשלתית – דוח מבקר המדינה 65ג –
ישיבת מעקב

יובל חיו ,יוסף פרוכטר

11:30-11:00

דיון פנימי בנושא :תלונה כנגד חברות
הביטוח  -פגיעה בזכויות המבוטחים
בחסות משרד האוצר

מבקר ,צוות לשכה ,צחי סעד ,אהוד
לנגרמן ,נתי בלזם ,עידו דון יחיא

12:30-11:30

פגישה עם שחר איילון  -מנכ"ל רכבת
ישראל הנכנס

14:00-13:45

דיון הכנה לשימוע נושא משרה לשעבר
בתע"א בנושא :הדוח בעניין יחסי
הגומלין בין הנהלת התע"א לארגון
העובדים בה

שחר איילון  -מנכ"ל רכבת ישראל

מבקר ,צוות לשכה ,צחי סעד ,בני
אליהו ,מרסלו בז ,ירון פישמן ,סימה
זיידמן
מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
ביינהורן ,איל זוננפלד ,איילת גרוסמן,
ענת ברגמן
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תאריך

יום בשבוע

20.6.18

ד'

21.6.18

ה'

שעת
הפגישה

משתתפים פנימיים

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

15:00-14:00

שימוע לארגון נכי צה"ל בעניין תגובת
ארגון נכי צה"ל לטיוטת דו"ח הביקורת -
"היבטים בפעילות ארגון נכי צה"ל
וסוגיות בעניין נכי צה"ל"

חיים רונן  ,עו"ד תמר חיימוביץ'  ,חיים מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
סופר ,מוטי רבינוביץ'  ,נעמה זר כבוד ,ביינהורן ,איל זוננפלד ,איילת גרוסמן,
ענת ברגמן
דני בן אבו

16:00-15:00

דיון פנימי בנושא :פניית הוועד הציבורי
נגד עינויים בעניין בדיקת מבקר המדינה
את אופן הטיפול בתלונות על עינויים,
ויחס ועונשים אכזריים בלתי אנושיים או
משפילים על ידי כוחות הביטחון

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,יורם רבין,
יוסי ביינהורן ,חובב שפירא

במשרד בירושלים
09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :נחלים
מזוהמים מסכנים את בריאות הציבור
ומהווים מפגע תברואתי ואקולוגי חמור -
נחל הקישון ,חדרה ,הירקון ,איילון
ושורק :דו"ח מבקר המדינה לשנת 2011
בנושא טיפול במדינה בשיקום הנחלים

ליאורה שמעוני ,בני גולדמן

09:00-08:45

דבר המבקר ביום עיון חטיבת השלטון
המקומי  -קומה -1

מבקר

13:00-10:30

סיור בפארק אריאל שרון

מבקר ,צוות לשכה ,יובל חיו ,אהרון
הלינגר

09:20-09:00

דבר המבקר במפגש עם עובדי הנציבות
עם הגשת דוח  44של נת"צ

מבקר ,צוות לשכה

11:00-09:30

הצגת העשייה של אגפי נציבות תלונות
הציבור בשנת הדוח 44

מבקר ,צוות לשכה

11:30-10:30

הצגת ממשקי העבודה של כל אגף
בנציבות עם חטיבות הביקורת

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה ,צוות
חדשנות

15:00-14:00

שימוע נושא משרה לשעבר בתע"א
בנושא :הדוח בעניין יחסי הגומלין בין
הנהלת התע"א לארגון העובדים

נושא משרה לשעבר
עו"ד אלון גלרט
עו"ד ינקי פפר

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,תהלה
וינוגרד ,מיכאל לבנת
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תאריך

יום בשבוע

22.6.18

ו'

שעת
הפגישה

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שבת
שלום
24.6.18

א'

25.6.18

ב'

26.6.18

ג'

12:00-09:30

סיור בעוטף עזה בהדרכת ח"כ חיים ילין

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה מחטים

11:00-09:45

הרצאת המבקר בקורס הפו"מ המשטרתי
המכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש

מבקר ,עמיחי ,אהובה ,שלמה

10:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא :בנושא:
 8,000שארית יהודי אתיופיה עדיין
מסורבי עליה לישראל  -חוות דעת מבקר
המדינה בנושא יישום החלטות הממשלה
באשר לעליית יהודי אתיופיה ,אלול
התשס"ח ,ספטמבר  - 2008ישיבת
מעקב שנייה

יובל חיו ,בני גולדמן

14:30-14:00

דיון פנימי בנושא בקשת יו"ר ועדת
ביקורת לחוו"ד בנושא הטרדות מיניות

מבקר ,מנכ"ל ,יובל חיו ,צוות לשכה ,
יורם רבין יוסי פרוכטר ,משה סמו,
הילה ולדמן והדס פורת-רואש.

14:30

דיון פנימי בנושא עדכון הוועדה בעניין
שארית יהודי אתיופיה

מבקר ,יובל  ,עמוס ,ציפי ,אהובה,
עמיחי

09:15-09:00

פגישה עם פרופ' מייקל ניוטון  -שיחה על פרופ' ניוטון
אפקטיביות דוח צוק איתן

מבקר ,מנכ"ל ,יורם רבין ,מתן

10:00-09:30

דיון הכנה לשימועים לבעלי התפקידים
בתע"א

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,תהלה
וינוגרד ,מיכאל לבנת

12:00-11:00

שימוע נושא משרה בתע"א בנושא :הדוח נושא המשרה בתע"א ,עו"ד אלי זהר,
בעניין יסחי הגומלין בין הנהלת התע"א עו"ד מירב ברוך  ,עו"ד אפרת רייטן ,
עו"ד דנה קאופמן
לארגון העובדים בה

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,תהלה
וינוגרד ,מיכאל לבנת
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תאריך

יום בשבוע

27.6.18

ד'

28.6.18

ה'

שעת
הפגישה
16:30-15:30

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שימוע נושאת משרה בתע"א בנושא:
הדוח בעניין יחסי הגומלין בין הנהלת
התע"א לארגון העובדים בה

נושאת המשרה בתע"א ,עו"ד נעמה
זר כבוד

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,תהלה
וינוגרד ,מיכאל לבנת

במשרד בירושלים
09:00

כנסת ועדת ביקורת בנושא אי כשירות
היחידה האווירית של משטרת ישראל
להתמודדות עם טרור עפיפוני התבערה
ביישובי עוטף עזה – דוח ביקורת שנתי
63א – בניין הכוח לכיבוי שרפות מהאוויר
– מערכת הבטחון

יובל חיו ,לאה עוזיאל  ,שירה פכטר

11:30-10:30

פגישה עם שר הבינוי והשיכון יואב גלנט שר הבינוי יואב גלנט ,עוזר השר נאור
בנושא הדיור הציבורי
יחיא  ,יועמ"ש המשרד אלעזר
במברגר

מבקר ,מנכ"ל ,יועמ"ש ,ליאורה
שמעוני ,צוות לשכה

12:30-11:30

פגישה עם צוות מעבדת חדשנות-הצגת
הפרוייקטים של המעבדה למבקר

מבקר ,מנכ"ל ,צוות לשכה

22:30-19:45

אירוע ציון פרישתם של כב' השופט
אמנון כהן ,כב' השופט משה-יועד הכהן,
כב' השופט בן-ציון צרינברגר ,מכהונת
שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים
ואירוע לרגל סיום שנת המשפט -
במסעדת קדמא שבמתחם ממילא

מבקר

09:30-09:00

דיון הכנה לשימועים לנושאי משרה
בתע"א בנושא :הדוח בעניין יחסי
הגומלין בין הנהלת התע"א לארגון
העובדים בה

11:00-09:30

שימוע לנושא משרה בתע"א בנושא:
הדוח בעניין יחסי הגומלין בין הנהלת
התע"א לארגון העובדים בה

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,תהלה
וינוגרד ,מיכאל לבנת
נושא משרה בתע"א ,ד"ר גיל אוריין ,מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
עו"ד עודד רביבו ,עו"ד דורון קול ,עו"ד יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,תהלה
וינוגרד ,מיכאל לבנת
יעל ביטון
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תאריך

יום בשבוע

29.6.18

ו'

שעת
הפגישה
12:30-11:30

שבת
שלום

נושא הפגישה

משתתפים חיצוניים

משתתפים פנימיים

שימוע לנושא משרה בתע"א בנושא:
הדוח בעניין יחסי הגומלין בין הנהלת
התע"א לארגון העובדים בה

נושא משרה בתע"א ,עו"ד קובי יבצן,
עו"ד שרית דנה ,עו"ד קובי איבצן ,
עו"ד יקירה גבאי

מבקר ,צוות לשכה ,מנכ"ל ,יועמ"ש,
יצחק לב ,מירי וייס ,אלין ביתן ,תהלה
וינוגרד ,מיכאל לבנת

