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תוכן העניינים
ביקורת המדינה
 -ynet .1מ"הבדיקה" ועד ל"דו"ח החריף" :מדוע מסקנות המבקר אינן מקוימות
 .2הארץ -המבקר יבדוק את התנהלות הרשויות בטיול שבו נהרגו עשרה בני נוער
בדרום
 -The marker .3טיוטת דו"ח חריפה בנושא קרן עובדי התעשייה אווירית הועברה
לתגובת השר כץ והנהלת תע"א
 -The marker .4על אף ההמלצות להעמידו לדין :יאיר כץ נבחר לראשות ועד
התעשייה האווירית
 -The marker .5מבקר המדינה יבחן את תקינות הניסיון להעביר את מכון וולקני
לצפון
 -ynet .6הסוף לחגיגת ה"בזבוזים" ביום העצמאות? תוכנית משרד הפנים נחשפת
 .7כלכליסט -מבקר המדינה חורג מהמועד החוקי להגשת הדו"ח השנתי
 .8מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור -פרסום דוח שנתי 68ג
 .9מעריב -מבקר המדינה" :יישובי העימות לא מקבלים את כל מרכיבי הביטחון שהם
זכאים להם"
 .11גלובס -המבקר על מפעל הפיס :ציתותים והאזנות סתר בין בכירים
 .11כלכליסט -מהווילה של שקד ועד הסטארט-אפ של דרעי :האישורים שניתנו
להשקעות הפרטיות של השרים
 .12כלכליסט -מהסתרת מידע ועד הפקרות באתרי הבנייה :הליקויים הבולטים בדו"ח
מבקר המדינה
 .13גלובס -מועצת מקרקעי ישראל מקבלת החלטות בלי לקבל מידע רלוונטי
 .14הארץ -דו"ח מבקר המדינה :מינויי אלשיך ,הטיפול במבקשי המקלט ואשפוזים
מיותרים
 .15גלובס -מבקר המדינה :חשד לשני מכרזים תפורים במשרד התיירות
 -The marker .16החלטורה של המרצים באוניברסיטאות :מאות עובדים "מהצד"  -ללא
אישור
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 -The marker .17הממשלה לא יודעת מי חייב לה  -וכמה
 .18כלכליסט -מבקר המדינה מפנה אצבע מאשימה לממשלה :רצף של כשלים בטיפול
במבקשי המקלט
 .19כיפה -דו"ח מבקר המדינה :ליקויים חמורים בתפקוד המועצות הדתיות ורבני הערים
 .21כאן -דו“ח המבקר חושף את מכת ההדלפות במשטרה

מערכת הביטחון
 .21כאן -נדחה ניסוי במערכת חץ  3שאמור היה להיערך באלסקה
 .22גלובס -צה"ל העביר לאוצר את כל נתוני עלויות השכר והפנסיה
 -The marker .23הבית החדש של קהילת המודיעין בנגב יוצא למכרז בכ 3-מיליארד
שקל
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