
 798/ביקורת המדינה במערכת השלטון והמנהל בישראל/שוקי, אמרני

 1
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  התמחות בביקורת פנימית וציבורית -לימודי תואר שני 
  
  

  ז"תשס -   במערכת השלטון והמינהל בישראלביקורת המדינה - 39-798-71
  ר שוקי אמרני"ד

  
   הקורס ומטרתמסגרת

 במסגרת הקורס ילמדו .בישראל ביקורת המדינה יבנושא ידע עיוני ומקצועי  לסטודנטיםהקורס נועד להקנות
 הדיונים. המדינהביקורת  והשפעתן על המשטר והמינהל הציבורי, בתחומי החברה  וגישותתיאוריות
 השוואתייםבהיבטים  ו בביקורת המדינה בישראל ובמגמות שחלו במהלך השניםבשינוייםיתמקדו  בשיעורים

שעולות בעבודת הביקורת ות ערכיות ומקצועיות דילמדיון ב מיוחד יינתן לדגש . אחרות דמוקרטיותמדינותל
       . הנשיאה באחריות ציבוריתהפיקוח הציבורי ובתחום יישום רעיון ו

  דרישות הקורס
  .60% - חן מסכם בסוף השנה מב

  .40% - בסמסטר השני תרגיל
   .השתתפות בשיעורים הינה חובה

  נושאי לימוד מרכזיים
  מבואות
  .טי בעידן המודרני יסוד של המשטר הדמוקרעקרונות

  .מהות הפיקוח הציבורי והנשיאה באחריות ציבורית
  .פיקוח ציבורי במשטר הדמוקרטיקשיים וכשלים בקיום 

  .התפתחות ביקורת המדינהגורמים משפיעים על 
  . לביקורת הפנימיתהמדינהביקורת יחסי גומלין בין 

  . דמוקרטיים-ביקורת המדינה במשטרים לא 
  ל המדינה בישראביקורת

  .והמינהל הציבורי בישראלהמשטר , מאפייני החברה
  .של מוסד מבקר המדינה בישראלהתשתית החוקית 

  . יתרונות וחסרונות-  מבקר המדינה כנציב תלונות הציבור
  ).תקנים נושאים ומכוונות, שיטות( הלכה למעשה - עבודת הביקורת 

  .והמינהל הציבוריהשפעת ביקורת המדינה על מערכות השלטון 
  .דים להערכת האפקטיביות של ביקורת המדינהמד

  .שינויים ומגמות בביקורת המדינה בישראל
   :  נבחרותסוגיות

  .משרדי הממשלהביקורת המדינה ב
  .שלטון המקומימערכת הביקורת המדינה ב

  . ובארגונים חשאייםבמערכת הביטחוןביקורת המדינה 
  . יהודי- ביקורת המדינה במגזר הלא 

  .מערכת הפוליטיתלביקורת המדינה יחסי גומלין בין 
  .קשורתתאמצעי ההמדינה ליחסי גומלין בין ביקורת 

   . למערכת המשפטביקורת המדינהיחסי גומלין בין 
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