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שבעה  –תולדות משרד מבקר המדינה בשבעה פרקים : מטרת המוצג•
המטרה היא ליצור מעין יומן היסטורי של משרד מבקר המדינה  . עשורים

היוצר מצד אחד קשר בין תולדות מדינת ישראל למשרד המבקר ומצד שני 
 . משמש חלון לפעילות הענפה של המשרד ולעובדיו במשך השנים

יוקרן סרטון קצרצר המתאר ( כפולת עמודים)בכל מפתח של הספר : תיאור•
ח המובלט "או בהמשך לדו, לצד. ח אחד מרכזי שהוגש באותו עשור"דו

מסמכים ותצלומים המתארים  , יופיעו כותרות של עוד דוחות מאותה תקופה
 . טיולים ועוד מהווי המשרד, השתלמויות, כנסים

דמויות אובייקטים מתוך " גזירת: "'קולאזמבחינה גרפית ידרשו אמצעים של •
 . 'וכד, רקעים מעניינים, איורי קו חינניים, תצלומים



 סגנון המוצג

 . Scrape-book -אחרים בדומה ל יוםאנו מדמיינים לעצמנו את המוצג כמעין יומן שנוספו לו צילומים ופריטי יום 
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 :  סקיצה ראשונית לסרטון של כפולה אחת

ח הביקורת המרכזי הוא על  "דו

ערכות המגן בתקופת מלחמת  

המבקרת היא מרים בן  . המפרץ

 פורת

1 



,  ח הביקורת בעזרת סרטונים היסטוריים מאוסף הטלוויזיה הישראלית"הצגת הרקע לדו
 2 .  כיתובים איורים ותצלומים



 :  ח ומה השתנה בעקבותיו"מה בדק הדו 3

 ,ובו ביקרות חריפה, בעקבות הדוח
 ל אכן שינה את כל מערך ההערכות  "צה

וחילק מסכות חדשות  , לפגיעה בעורף

 .לתושבים



4 
כותרות של עוד דוחות של משרד מבקר 

 המדינה בעשור החמישי

 הכוחתחנת הקמת 
 והכנסתה לפעולהרוטנברג 

1995 
דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות  , חוק מימון מפלגות

 השוטפים
 31.12.94עד  1.1.94עשרה לתקופה -הסיעות בכנסת השלוששל 

1995 
 חוקי ביקורת המדינה

1996 
בפוליגרף בתהליך בדיקת מהימנותם של מועמדים  השימוש 

 לתפקידים
 רגישים

1997 
  שהיתהמ בעת "דוח על הביקורת בחברת מספנות ישראל בע

 בפירוק זמני
1997 

 דוח על הביקורת במועצות דתיות
1997 

 מקרקעי ישראל במינהלדוח על הפעלת מנהלות 
1997 

שמירת איכות  , מ"דוח על הביקורת בבתי זיקוק לנפט בע
 הסביבה במפעל חיפה

1997 
 מ"שיתופית לתחבורה בישראל בע" אגד"דוח על הביקורת ב

1998 
 דוח על מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות

1998 
דוח ביקורת על קבלת עובדים ומינויים פוליטיים ברשויות  

 מקומיות
1998 

דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של  
 הסיעות בכנסת  

 31.12.1997 - 1.7.1996לתקופה עשרה -הארבע
1998 

 דוח על הביקורת בקרן וולף
1998 

 
 



אירועים ופעילות של   5

משרד המבקר וכניסת 

אליעזר : מבקר חדש

 . גולדברג



קורות חיים של מבקרי  –מסכי תצוגה במגירות . 2
 המדינה

לספר  : המוצגמטרת •
את סיפורו האישי של  

קורות  : כל מבקר
מילדותו ועד  , חייו

 .  לסוף הקריירה שלו

:  תיאור•
סרטון  /המצגת:המוצג

משולבים בעמדה  
אישית המוקדשת  
 .לכל מבקר בנפרד

המצגת מבוססת על  •
חומרים גרפיים ולכל  
מבקר ישולב סרטון  

תיעודי של מספר  
 (.  ראה להלן. )שניות

מבחינה גרפית יש  •
לעצב את המצגות לפי  

,  עקרון עיצובי אחיד
אסתטי וקל , מכובד

 .  להתמצאות

ניתן ואף רצוי  •
להשתמש ביכולות  
מדיה של  מצגות  

, סיבוב , גדילת תצלום)
סימונים על פני 

כניסת כותרות , תמונות
 . (וכדומה

 

 שם המבקר ושנות כהונתו

 תצלום המבקר

 ביוגרפיסרט /מגירה עם מסך עם מצגת

 מגירה עם חפצים אישיים של המבקר

 מסמכים רשמיים, עיתונות, דוחות



 מבקר המדינה השני נבנצליצחק 
1961-1981 

 

 :על מסך במגירה בלופסרט הרץ /דוגמה למצגת



ר  "ד לאביו, (24.10.1907)ח "ז בחשון תרס"ט, (גרמניה)בפרנקפורט נולד  נבנצאליצחק ארנסט 
שמואל הלוי איש  ' ר, ניקולסבורגרשמלקה  'מצאצאי ר) עקיבא יהודה

 .יצחק הירש בת בתיה ולאמו ,(הורביץ
 

 אוסף המשפחה, נבנצאלהנער יצחק ארנסט 
 בשער של סידור אביו נבנצלהולדת יצחק רישום 

 ילדות בגרמניה



 ,עזראעם חניכיו בתנועת  נבנצאל
 המשפחהאוסף  

,   1929בתנועת עזרא  נבנצאליצחק  
 אוסף המשפחה

,  תנועת עזראעם חניכי  נבנצאליצחק 
 אוסף המשפחה

.  פ. א. בגרמניה קהסטודנטים הציונים  אירגוןהיה חבר , בפרנקפורט" מוסטרשולה"סיים את הגימנסיה 
 (.1929-1930)" עזרא"נוער דתי ארגון ונשיא ארצי של ( 1925מאי )
 

 " עזרא"נוער דתי ארגון ארצי של הנשיא 

יש למצוא דרך לסמן  : הערה

את הדמות בתצלומים מרובי  

 .משתתפים



קיבל תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטת פרנקפורט והחל  1929בשנת 
שימש גם פרופסור   1930ובשנת , לכהן בה כמרצה בתחום המשפט האזרחי

 ופרייבורגבאוניברסיטאות ברלין ( אמריטוס)למשפטים 



בטקס פתיחת ביתני התעשייה   נבנצלמשפחת 
 1949, ברחוב אגריפס בירושלים דצמבר 

 .הולנדר (יוליוס) ישעיהו בת הילדא לאשה אתנשא  1933-ב
שימש יצחק   1961-1947ובשנים , בירושליםגרו  נבנצאלהזוג . באותה שנה עלה ארצה

 .בשטוקהולםשמרכזה ', ושות הולנדרמועצת המנהלים בחברת ר "כיו

. התמנה לקונסול שבדיה בישראל נבנצאלדוקטור 
בינואר   25, נואם בפני מליאת הכנסת, בתפקידו זה

1949 

 לישראל נישואין ועלייה ארצה 

 אוסף הארכיון הציוני המרכזי



 .  ל בירושלים בזמן מלחמת השחרור"שירת כקצין מטכ נבנצאליצחק 

 אוסף המשפחה אוסף המשפחה, משה גת: תצלום 1948ל "בצהמשרת 



כיהן   1961-1948בשנים , פיננסיתהיה ליועץ המשפטי בבנק יפת ולראש הועדה לתחיקה  נבנצל
 .היה יושב ראש בנק הדואר 1961-1954בשנים  .כמנהל החברה הכלכלית לירושלים

  1961-1957בשנים  .היה חבר במועצת המנהלים של בנק לאומי לישראל 1961-1956בשנים 
 .ישראלהיה יושב ראש הוועדה המייעצת והמועצה המייעצת של בנק 

 אוסף המשפחה, מועצת המנהלים של בנק ישראל

 הועדה לתחיקה פיננסיתראש 

על  נבנצל' חתימת דר

שטרות הכסף של מדינת 

 ישראל



,   נבנצלארנסט יצחק ' הצהרת אמונים של דר
 ארכיון המדינה

במעמד ההשבעה  צבי הנשיא יצחק בן עם  נבנצאל 'דר 
 אוסף המשפחה,  למבקר המדינה

מלווה על ידי מבקר המדינה   נבנצל' דר
אוסף  . מוזס לטקס ההשבעה' הראשון דר

 המשפחה

 המדינה השני מבקר לתפקיד  נבנצל' נבחר דר 1961 



מאות  , עשרות דוחות על איגודים ממשלתיים, דוחות שנתיים 11 נבנצלבתקופת כהונתו פרסם 
 .  דוחות על רשויות מקומיות ועשרות חוות דעת

 המשפחהאוסף , מימיןהקדמי  נבנצל, בקרהבוחנים לוחות במפעלי תעשייה ביקור שרים 

 המידותמבחינת יעילות וטוהר העמקת הביקורת ושימת דגש על 



היה ידוע כמבקר חרוץ וקפדן והוא עיצב   נבנצל
 . והרחיב את עבודת משרד המבקר

פסקאות בדוחות הביקורת נקראו  

 ".  נבנצלים"בפי עובדי המשרד 



 .  קיים במשרד מבקר המדינה שיעורים קבועים בגמרא נבנצאל

 הנהיג שיעורי גמרא במשרד המבקר



 .  הגשים את חלומו לגור ברובע היהודי ובנה בו בית למשפחתו הקרובהלאחר מלחמת ששת הימים 

 אוסף המשפחה 1967,על יד הכותל המערבי ביום שחרור ירושלים  נבנצל

 התגורר בעיר העתיקה



 1973, הכיפוריםבועדת אגרנט לחקר סיבות פרוץ מלחמת יום כיהן  נבנצל

D430-039  1973ועדת אגרנט 

 חבר ועדת אגרנט



 בסרטון אצל בית הנשיא שזר, למבקר המדינה נבנצלהשבעת 
 

 נבנצלהצהרת אמונים דר יצחק ארנס  ארכיון המדינה 
 71שזר ל

 1:00:00החל מ. אולפני הרצליה

 הושבע לכהונה שנייה



 ארכיון מבקר המדינה, ירושלים 1980של אומבודסמנים נושא דברים בוועדה הבינלאומית השנייה  נבנצל' דר

לאומי החמישי  -נבחר לנשיא הקונגרס הבין 1965בשנת 
לאומי של מוסדות ביקורת  -הארגון הבין  INTOSAI, של

היה   1968-1965ובשנים , שהתקיים בירושלים, עליונים
 חבר הוועד המנהל של ארגון זה ויושב ראש ראשון שלו

 נשיא ארגון הביקורת הבינלאומי



 הבינלאומי התקיים בירושלים הקונגס 1965בשנת 
 



 1965מעריב 
עם ביתו  בינלאומי דובר ישראל באירוע  נבנצל
 אוסף המשפחה, פליאה

במשך כל כהונתו העמיק את היחסים הבינלאומיים  
של משרד מבקר המדינה ותרם להעלאת קרנו  

 בעולם

עם משלחת   נבנצל, יחסים בינלאומיים
,  משמאל עומדת ביתו שולמית, מתאילנד

 אוסף המשפחה



 נציב תלונות הציבור הראשון
תמך וקידם את החקיקה   נבנצאל. לא היה מוסד מוסמך לטיפול בתלונות הציבור 1971על לשנת 

 .המדינהשל שילוב התפקידים תחת מבקר 

00071706.81.CC.B0.74 נבנצאל,  דברי מבקר המדינה -סדר היום  ,

 כנסת שישית



מבקר המדינה מוסיף לסמכותו את   -  1971
 נציבות תלונות הציבור



 

.  1981כיהן עד לשנת  נבנצל' דר: פרידה
 עובדי לשכתו ערכו לו מסיבת פרידה

 

עובדות הלשכה מכינות 
,  לנבנצלחוברת פרידה 
 אוסף המשפחה



 תמונות מאוסף מלץ

 והשבעת יצחק טוניק למבקר במשכן הכנסת נבנצל' פרידה מדר

'  מימין דר: שלושה מבקרים

 מלץ וטוניק, נבנצל

 שנות כהונה 20פרידה לאחר 



 לב נשיא מכון
 לב מכון לנשיא מונה המדינה כמבקר תפקידו סיום לאחר

 מקבל דר לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן  נבנצל



 .1992בדצמבר  18-נפטר ב נבנצליצחק ארנסט 

נולדו  נבנצאלויצחק  להילדה

אביגדור   הרב: ארבעה ילדים

רב הרובע היהודי , נבנצל

ישעיהו   'פרופ; בירושלים

; פיזיקאי, ל"ז נבנצאל

, ל"ז אלבקפליאה  ד"עו

שהייתה מנהלת המחלקה 

האזרחית בפרקליטות  

 .ציירת, לויןהמדינה ושולמית 



 (צ"נת)נציבות תלונות הציבור  –מצגת אינטראקטיבית . 3

להמחיש את ייחודה של  : המוצגמטרת •
 :הנציבות

". הקטן"היא משרתת את האזרח . א •
בניגוד לביקורת המדינה העוסקת  )

 .(בבחינה של גופים ממשלתיים

.  יש לה לשכות הפזורות בכל הארץ. ב•
בניגוד לביקורת המדינה הממוקמת רק  )

 (.  בערים הגדולות

הנציבות מגיבה לבעיות אישיות של  . ג•
נולדים  , לעיתים, האזרח ומתוך כך

 . דוחות גדולים וחשובים של המבקר

הנציבות מקבלת תלונות ומגישה  . ד•
שירות גם לתושבי הרשות הפלסטינית 

 .  ל"ואף לתלונות המגיעות מחו

 :תיאור•

כולל רצועת  )שעליו מפת המדינה  מסך•
 (.  עזה

 :שתי אפשרויות•

הצופה במוצג יכול ללחוץ על נקודות יישוב  . א
חלקן מסמנות את . המסומנות על המפה

,  (לשכות 6)הלשכות ברחבי הארץ 
והנקודות האחרונות תפתחנה בועות 

טקסט עם תיאור של תלונה ואופן  
לחלק מהבועות ייתוספו . הטיפול בה

למשל תלונה על מפגע בנוף  . )צילומים
 (. צילום לפני ואחרי. שתוקן

לצד המפה יהיו נושאים שונים שלחיצה  . ב
.  עליהם תפתח תלונה או לשכה במפה

גם לבועות הטקסט הללו יצורפו  
 .  תצלומים לעיתים

 .א

מחיפה התלונן  . נ.א

שחבילה שהזמין  

 בדואר לא הגיעה לידיו

 

הנציבות פנתה לרשות  

הדואר ולאחר בדיקה  

וחקירה החבילה הגיעה  

 .  ליעדה

 .ב

תחומים שבהם עוסק 

 .צ"הנת

 
 :לחצו על נושא אחד לפי בחירתכם

 
 הגנה על זכויות אדם•

 הגנה על זכויות חברתיות•

 זכויות אנשים עם מוגבלות•

 השירות הציבורי•

 גמלאות ומענקים•

 זכויות עובדים•

 הגנה על חושפי שחיתות•

חובות  , גביית תשלומים•

 וקנסות

הטיפול בתלונות באמצעות  •

 גישור

 תיקון חוקים•

 תיקון ליקויים•

 סיוע בעיתות חירום•

 

בעקבות תלונה של בית  

,  ספר בקריית ארבע

בתקופת מגיפת  

  צ"הנתשלח , הקורונה

שאילתה למשרד  

החינוך ולבסוף נפתחו  

מחדש הצהרונים לילדי  

 'ד-'כיתות א



 הגשת החומרים

 . כל התצלומים והמסמכים יוגשו סרוקים ברמה גבוהה•

 . הטקסטים יוגשו ערוכים•

תידרש עריכה של , המדיה מתקבלת מארכיונים שונים בצורה דיגיטלית•
 . יותר ארוך' פוטגגזירת הקטע הנבחר מתוך 

 


