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   אילן-אוניברסיטת בר 
  המחלקה למדעי המדינה

  
    ) 71-276-88(אתיקה ופיקוח ציבורי בחברה הדמוקרטית 

  ר שוקי אמרני"ד
  ח"תשס

  
  מסגרת ומטרת הקורס

 התמקדות תוך,  בחברה הדמוקרטיתציבורישלטונית ואמצעי פיקוח אתיקה י הקורס נועד להקנות ידע בנושא
ת של ובמסגרת הקורס ילמדו ממשקים והשפע.  ח והביקורת הציבוריתמנגנוני הפיקומקומם והשפעתם של ב

ובתחום  והפיקוח הציבורי על החברה ומוסדות השלטון  השלטוניתתיאוריות וגישות בתחומי האתיקה
דוגמאות שממחישות את אופן הצגת  ;מגמות שחלוו בשינויים ובעסקהדיונים י. ביישומםוהכשלים הקשיים 

דילמות התמודדות עם דרכי  ;לפיקוח הציבוריהעיקרי כאמצעי  של ביקורת המדינה תפקידה ;ערכיםהיישום 
דגש מיוחד יינתן לבחינת המאפיינים  .ונשיאה באחריות ציבורית  שלטוניתערכיות ביישום כללי אתיקה

  .  על נושאים אלוהייחודיים של מדינת ישראל ואופן השפעתם
  דרישות הקורס

  .70% - מבחן מסכם בסוף השנה 
  .30% -תרגיל בסמסטר השני 
  נושאי לימוד מרכזיים

  .בתחום האתיקה השלטונית והפיקוח הציבורי הגדרת מושגים :מבואות
  . של החברה האנושיתםאוניברסאליים כערכישלטונית כללי אתיקה 

  . בעידן המודרנילמימושווהדרכים במשטר הדמוקרטי מהותו של הפיקוח הציבורי 
  . על הפיקוח והביקורת הציבוריתכלכליים וביטחוניים, חברתיים, ייםהשפעתם של מאפיינים שלטונ

  . בחברה הדמוקרטיתהנשיאה באחריות ציבוריתרעיון  של התפתחותו והשפעתו
  .במערכת השלטון המרכזי והמקומיביקורת פנימית וחיצונית , בקרהמנגנוני 

  .השפעהמגמות ו, שינויים, מאפיינים, תשתית חוקית: ביקורת המדינה בישראל
  .המוניציפאליתופיקוח ציבורי במשרדי הממשלה ובמערכת שלטונית אתיקה 

  .ממצאים ומשמעויות, נושאים מבוקרים: ביקורת המדינה במערכת הביטחון
  .המשפט והתקשורת, יחסי גומלין בין הפיקוח הציבורי למערכות השלטון

  .ייםדמוקרטעקרונות  בין ערכים חברתיים ווקונפליקטיםדילמות אתיות 
  .השלכות וסכנות מתחושת שווא לקיומו של פיקוח ציבורי ונשיאה באחריות ציבורית

  . והפיקוח הציבוריהשלטונית דרכים ואמצעים ליישום כללי האתיקה 
   .גישות ורעיונות להחזרת אמון הציבור במוסדות המדינה ובשלטון החוק

  סוגיות נבחרות 
  .יאה באחריות ציבוריתונשקשיים וכשלים בקיומו של פיקוח ציבורי 

  .וחסרונותות  יתרונ- מינויים פוליטיים בשירות הציבורי 
  .המקומיהמרכזי ו כתופעה במערכת השלטון "כלכלת בחירות"

  . הציבוריבמערכות השלטון והמינהל לכללי אתיקה וראוייםיים גבולות אפשר
  .יעילותם של קודים אתיים מחייבים במוסדות השלטון המרכזי והמקומי

  . זכות הציבור לדעת מול שיקולי ביטחון-מערכת הביטחון קוח ציבורי בפי
  ? פגיעה בדמוקרטיה או אמצעי להבטחת קיומה - קריטריונים לנבחרי ציבור 
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