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לימודי תואר שני  -התמחות בביקורת פנימית וציבורית
 - 71-798-39ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל  -תשס"ז
ד"ר שוקי אמרני
מסגרת ומטרת הקורס
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע עיוני ומקצועי בנושאי ביקורת המדינה בישראל .במסגרת הקורס ילמדו
תיאוריות וגישות בתחומי החברה ,המשטר והמינהל הציבורי והשפעתן על ביקורת המדינה .הדיונים
בשיעורים יתמקדו בשינויים ובמגמות שחלו במהלך השנים בביקורת המדינה בישראל ובהיבטים השוואתיים
למדינות דמוקרטיות אחרות .דגש מיוחד יינתן לדיון בדילמות ערכיות ומקצועיות שעולות בעבודת הביקורת
ובתחום יישום רעיון הפיקוח הציבורי והנשיאה באחריות ציבורית.
דרישות הקורס
מבחן מסכם בסוף השנה .60% -
תרגיל בסמסטר השני .40% -
השתתפות בשיעורים הינה חובה.
נושאי לימוד מרכזיים
מבואות
עקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי בעידן המודרני.
מהות הפיקוח הציבורי והנשיאה באחריות ציבורית.
קשיים וכשלים בקיום פיקוח ציבורי במשטר הדמוקרטי.
גורמים משפיעים על התפתחות ביקורת המדינה.
יחסי גומלין בין ביקורת המדינה לביקורת הפנימית.
ביקורת המדינה במשטרים לא  -דמוקרטיים.
ביקורת המדינה בישראל
מאפייני החברה ,המשטר והמינהל הציבורי בישראל.
התשתית החוקית של מוסד מבקר המדינה בישראל.
מבקר המדינה כנציב תלונות הציבור  -יתרונות וחסרונות.
עבודת הביקורת  -הלכה למעשה )שיטות ,תקנים נושאים ומכוונות(.
השפעת ביקורת המדינה על מערכות השלטון והמינהל הציבורי.
מדדים להערכת האפקטיביות של ביקורת המדינה.
שינויים ומגמות בביקורת המדינה בישראל.
סוגיות נבחרות :
ביקורת המדינה במשרדי הממשלה.
ביקורת המדינה במערכת השלטון המקומי.
ביקורת המדינה במערכת הביטחון ובארגונים חשאיים.
ביקורת המדינה במגזר הלא  -יהודי.
יחסי גומלין בין ביקורת המדינה למערכת הפוליטית.
יחסי גומלין בין ביקורת המדינה לאמצעי התקשורת.
יחסי גומלין בין ביקורת המדינה למערכת המשפט.
רשימת קריאה נבחרת )לפי סדר א'  -ב'(
 .1אלעזר דניאל ,קלכהיים חיים )עורכים( ,השלטון המקומי בישראל )ירושלים ,המרכז הירושלמי לענייני
ציבור ומדינה.(2001 ,
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 .2אמרני שוקי" ,ביקורת תקשורת ופוליטיקה בשלטון המקומי בישראל  :שינויים ומגמות" ,רואה החשבון
)תל  -אביב ,פברואר .(2000
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