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קורס חובה סמ"א –  2שעות סמסטריאליות
תשס"ז
המרצה :מר ניסן לימור
שעות קבלה :יום ב' שעה 16:00-15:00
מס' חדר משרד :ייקבע בהמשך
דוא"לnissanl@huji.ac.il :
טלפון052-380-53656 :
מועד השיעור :יום ב' ,בין השעות .18:00-16:00
מטרת הקורס:
להקנות ידע תיאורטי ומעשי בנושאי פיקוח ,בקרה וביקורת בארגונים ציבוריים ופרטיים ,למטרת רווח וללא-
כוונת רווח .הבנת חשיבות הפיקוח והבקרה של בעלי העניין ) .(stakeholdersהכרת מושגי היסוד ,ההוראות
החוקיות והיסודות הנדרשים להבנת נושאי הביקורת הפנימית והחיצונית בארגונים.
ביקורת ובקרה אינם פעולות חד-פעמיות פנימיות בתוך ארגון .אלה פעולות תהליכיות מגוונות ,שנועדו להוות
כלי ניהול חיוני ,כמו-גם ,ליתן מענה לבעלי העניין השונים .פיקוח ,בקרה וביקורת נשענים על נורמות וחוק,
שהם כשלעצמם פועל יוצא של תרבות ארגונית ,מערכת פוליטית והסביבה בה פועל הארגון .החוקים,
הכללים ,המטרות ודרכי הפעולה הינם שונים בין המגזרים  -הממשלתי-ציבורי ,העסקי ומגזר ההתנדבות
והמלכ"רים .הצלחת פעולת הביקורת והבקרה ,מחייבת הבנת ההבדלים והכרת המנגנונים הרלוונטיים לכל
אחד מהם.
הקורס יידון בהיבטים תיאורטיים ומושגיים של פיקוח ,בקרה וביקורת; תוך דגש על היבטי חוק ,נורמות
וכללים הנוהגים בכל סקטור .לימוד החומר התיאורטי ישולב בהיבטים יישומיים ,בהתאם להוויה
הישראלית.
דרישות הקורס:
 .1השתתפות בשיעורים
 .2קריאת הביבליוגרפיה
 .3מבחן מסכם – מבוסס על הנלמד בשיעורים וחומר הקריאה
 .4זכאות לגשת לבחינה – נוכחות של  75%לפחות
 .5הבחינה מהווה  100%מציון הקורס.
נושאי הקורס:
 .1מבוא – מושגי יסוד
 .2המסגרת החוקית לפעולת ארגון
 .3בעלי עניין בארגון – פנימיים וחיצוניים
 .4המדינה המנהלית ורגולציה
 .5ביקורת מנהלית ושיפוטית
 .6ביקורת פנימית
 .7בקרה וביקורת חיצונית
 .8בקרה וביקורת ציבורית
 .9שילוב ואיזון בין כלי הביקורת והבקרה
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