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  אילן -אוניברסיטת בר 
  המחלקה למדעי המדינה

   התמחות בביקורת פנימית וציבורית-לימודי תואר שני 
  

  ח" תשס- ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל - 71-798-39
  ר שוקי אמרני"ד

  
  מסגרת ומטרת הקורס

,  בישראלון והמינהל הציבורי במערכת השלטהקורס נועד להקנות ידע עיוני ומקצועי בנושאי ביקורת המדינה
גישות ותיאוריות על במסגרת הקורס ילמדו . הכלכליים והביטחוניים, תוך התייחסות למאפיינים החברתיים

הדיונים בשיעורים יתמקדו בשינויים . החיים השוניםתחומי ביקורת המדינה על ממשקים והשפעות של 
דגש מיוחד . בגורמים ובהשלכות הנובעות מהם ,ובמגמות שחלו במהלך השנים בביקורת המדינה בישראל

ובתחום יישום רעיון הפיקוח המדינה ביקורת בפעילות  יינתן לדיון בדילמות ערכיות ומקצועיות שעולות 
  .      הציבורי והנשיאה באחריות ציבורית

  דרישות הקורס
  .60% - מבחן מסכם בסוף השנה 

  .40% -תרגיל בסמסטר השני 
  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 בישראל

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

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

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

  .שינויים ומגמות בביקורת המדינה בישראל
  .ביקורת המדינה במשרדי הממשלה

  .ביקורת המדינה במערכת השלטון המקומי
  .ביקורת המדינה במערכת הביטחון ובארגונים חשאיים

  . יהודי-מאפייני ביקורת המדינה במגזר הלא 
   סוגיות נבחרות
   . בפעילות הפיקוח והביקורת הציבוריתדילמות אתיות

  .יחסי גומלין בין ביקורת המדינה למערכת הפוליטית
  .יחסי גומלין בין ביקורת המדינה לאמצעי התקשורת
  .יחסי גומלין בין ביקורת המדינה למערכת המשפט

  . דמוקרטיים-ביקורת המדינה במשטרים לא 
  .דמוקרטידילמות ודרכי התמודדות עם ערכים סותרים במשטר ה

  
  רשימת קריאה 
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 מקצועית לבדיקה כוללת של שירות במדינה וגופים    הנתמכים מתקציב -דין וחשבון הועדה הציבורית  .5
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