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  אילן–אוניברסיטת בר 
 המחלקה למדעי המדינה

  התמחות בביקורת פנימית וציבורית–לימודי תואר שני 
 

 ו" תשס–  ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל- 71-798-39
 

 ר שוקי אמרני"ד: מרצה 
 

 מסגרת הקורס
 

במסגרת הקורס ילמדו .  בישראלהקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע עיוני ומקצועי בנושא ביקורת המדינה
הדיונים . המשטר והמינהל הציבורי והשפעתן על ביקורת המדינה, תיאוריות וגישות שונות בתחומי החברה

בשיעורים יתמקדו בשינויים ובמגמות שחלו במהלך השנים בביקורת המדינה בישראל ובהיבטים השוואתיים 
ן בדילמות ערכיות ומקצועיות שעולות בעבודת הביקורת דגש מיוחד יינתן לדיו. למדינות דמוקרטיות אחרות

 .      במערכות השלטון והמינהל הציבורי ובתחום יישום רעיון הנשיאה באחריות ציבורית
 

 דרישות הקורס
 

 .קבלת ציון עובר במבחן ובתרגיל
 .60% –מבחן מסכם בסוף השנה 

 .40% –תרגיל בסמסטר השני 
 .ווה מרכיב חשוב מציון התרגיל ותנאי לקבלת ציון בקורסהשתתפות בשיעורים הינה חובה ומה

 
 נושאי לימוד מרכזיים

 
  :מבואות

 .עקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי בעידן המודרני
 .מהות הפיקוח הציבורי והנשיאה באחריות ציבורית

 .קשיים וכשלים בקיום פיקוח ציבורי במשטר הדמוקרטי
 .מדינהגורמים משפיעים על התפתחות ביקורת ה

  דמוקרטי-בקורת המדינה במשטר הדמוקרטי ובמשטר הלא
  :ביקורת המדינה בישראל

 .המשטר והמינהל הציבורי בישראל, מאפייני החברה
 .התשתית החוקית של מוסד מבקר המדינה בישראל

 .י מבקר המדינה"מכוונות הביקורת והנושאים המבוקרים ע
 .ת וחסרונות יתרונו–מבקר המדינה כנציב תלונות הציבור 

 .השפעת ביקורת המדינה על מערכות השלטון והמינהל הציבורי
 .מדדים להערכת האפקטיביות של ביקורת המדינה

 . יחסי גומלין בין ביקורת המדינה לבין הביקורת הפנימית
 

  : סוגיות נבחרות
 .ביקורת המדינה במשרדי הממשלה
 .ביקורת המדינה בשלטון המקומי

 .ת הביטחוןביקורת המדינה במערכ
 .יחסי גומלין בין ביקורת המדינה לפוליטיקה
 .יחסי גומלין בין ביקורת המדינה לתקשורת

 . יחסי גומלין בין ביקורת המדינה למערכת המשפט
 . התקציב והדיווח הכספי כאמצעי בקרה וביקורת במגזר העסקי הציבורי
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