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  אוניברסיטת בר אילן
  המכון לשלטון מקומי

  
  ח"תשס' סמסטר ב– 72-989-01- קורס בקרה וביקורת בשלטון המקומי

  שרון עזריאל
  2005050-050 :טלפון
  il.org.ulai@asharon –מייל -אי

  פ תאום מראש" ע:שעות קבלה 
I. מטרת הקורס 

ידע בסיסי בהתפתחות השלטון המקומי בדמוקרטיות המערביות ובתפיסות תיאורטיות להקנות למשתתפים 
  .העיקריות

חשיבה ביקורתית ,  אתיקה במגזר הציבורי,מערכת השלטון המקומי בראי הדמוקרטיה, דרכי קבלת החלטות
כמו כן נדון ו ,יחסי שלטון מקומי שלטון מרכזי, כללי מינהל תקין וטוהר מידות, על תהליכים בשלטון המקומי
  .החיצונית והבלתי תלויה בשלטון המקומי, בסוגיית הביקורת הפנימית

II. דרישות הקורס  
  .הלימוד בקורס מתבסס על הרצאות וקריאות בחומר הביבליוגרפי      

  .      בתחילת הסמסטר תנתנה לסטודנטים קריאת מאמרי החובה
  ). לפחות60בציון  (100%  –      עמידה במבחן 

  .  מהציון10% עמודים שיזכו בבונוס של עד 15בהיקף של עד , תיתכנה עבודות במהלך הקורס      
  

III .תוכן הקורס 
 התפתחות השלטון המקומי וסמכויותיו  .1
, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה,השלטון המקומי בישראל, )עורכים(' וקלכהיים ח' ד, אלעזר   -

 .  2001, ירושלים
  ".המימד המקומי של השלטון והפוליטיקה בישראל"',  ד,אלעזר: 1פרק   
  מקורות העצמה : הרשות המקומית ומשרדי הממשלה"', ח, קלכהיים: 2פרק   
  ".המקומית  
  ".שלטון מקומי כפרי בישראל"', ד, ניומן: 4פרק   
  ".סוגיות מנהליות בשלטון המקומי"', י, ראובני: 5פרק   

  ) 472871(המ .  שמור מדעי המדינה לפי שלט
  
מדריך לנבחר , ופוליטיים  היבטים ארגונים–התהוות השלטון המקומי בארץ ישראל "', א, רובנשטיין   -

  ט"התשמ, משרד הפנים, )ירדני' צ: עורך(, החדש
   352.14E101246(לנ . מדר(  
  
. ב"תשנ, ירושלים, הפנים משרד, עתיד, הווה, עבר: היבטים משפטיים, השלטון המקומי, י"א, שפט   -

  .בחירה ישירה של ראשי רשויות מקומיות.זוריות  האהמהפכה במבנה המשפטי של המועצות 
  )  108601(של .שמור מדעי המדינה לפי שפט

  
 : ועוצמה מקומיתתריכוזיות פורמאלי

  .הפרפקטורה והרשויות המקומיות  
  .המנהיגות הפוליטית המקומית והלאומית  
, הירושלמי לענייני ציבור ומדינה המרכז, קם המדינה הדמוקרטיתשלטון מקומי במיר', ח, קלכהיים  -  

  ).עשר אחד , עשירי, תשיעי, חמישי, פרקים שני(, ז"התשנ
  )340085(של .שמור מדעי המדינה לפי קלכ

  
 :שלטון מקומי בישראל .2

  .תקופת המנדט הבריטי
  .תהליכי המוניציפליזציה

  .מאפיינים ארגוניים ופוליטיים
  םמאפיינים תקציביי

הבינתחומי  המרכז,"מחדש ניתוח מדיניות ועיצוב : משילות השלטון המקומי בישראל"', ד,  נחמיאס  -
  2004, הרצליה

  )1069041(מש .שמור מדעי המדינה לפי נחמ
  
, המרכז הירושלמי  לענייני ציבור ומדינה, שלטון מקומי במירקם המדינה הדמוקרטית', ח, קלכהיים   -

  ).עשר אחד , עשירי, תשיעי, ישיחמ, פרקים שני(, ז"התשנ
  )340085(של .שמור מדעי המדינה לפי קלכ
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מדריך לנבחר ,  היבטים ארגונים  ופוליטיים–התהוות השלטון המקומי בארץ ישראל "', א, רובנשטיין   -
  .ט"התשמ, משרד הפנים, )ירדני' צ: עורך(, החדש

 352.14E101246(לנ . מדר(  
  
. ב"תשנ, ירושלים ,משרד הפנים, עתיד, הווה, עבר:  היבטים משפטיים,השלטון המקומי, י"א, שפט   -

  .של ראשי רשויות מקומיות בחירה ישירה.האזוריות המהפכה במבנה המשפטי של המועצות
  )  108601(של .  שמור מדעי המדינה לפי שפט

  
 ).שנים אחרונות(התפתחות השלטון המקומי בעשור האחרון  .3

  חוק הבחירה הישירה      
       חוק רשויות מקומיות חדש 

        חוק יסוד השלטון המקומי
, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, שלטון מקומי חדש לישראל: הדור הרביעי", נ, אליא-בן   -

2004.  
320.8E603016(דו .אלי- בן(  

  
- רמות אוניברסיטת תלהוצאת  ,1998הבחירות לרשויות המקומיות בישראל , )עורכים(בריכטה ופדהצור    -

  .2001, אביב
324.6E507454(לר . בחי(  

  
, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, שלטון מקומי במירקם המדינה הדמוקרטית', ח, קלכהיים   -

  ).עשר אחד , עשירי, תשיעי, חמישי, פרקים שני(, ז"התשנ
  340085(של .שמור מדעי המדינה לפי קלכ

    
,  מרכז מחקר ומידע–הכנסת ,  "בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן: שויות המקומיותהר"', א, רובנשטיין   -

2004.  
  )1110060 (10657תדפיס 

  
. ב"תשנ, רושליםי,משרד הפנים, עתיד, הווה, עבר: היבטים משפטיים, השלטון המקומי, י"א, שפט   -

  ת מקומיותבחירה ישירה של ראשי רשויו.האזוריות המהפכה במבנה המשפטי של המועצות
  )  108601(של .שמור מדעי המדינה לפי שפט

  
  .ב"תשנ, ירושלים, משרד הפנים, המועצה הלעומתית והמועצה השוויונית, י"א, שפט   -

  )1110298 (10658תדפיס 
  
  .ב"תשנ, ירושלים, משרד הפנים, הצורך והפרולימטיקה בחוקה לרשויות מקומיות, י"א, שפט   -

  )1110300 (10659תדפיס 
  
 :פורמות בשלטון מקומיר .4

  .התפתחות השלטון המקומי
  .ועדות ממלכתיות בנושאי שלטון מקומי

  .הרפורמה הלכה למעשה
, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, שלטון מקומי חדש לישראל: הדור הרביעי", נ, אליא- בן   -

2004.  
320.8E603016(דו .אלי- בן(  

  
. ב"תשנ, ירושלים,משרד הפנים, עתיד, הווה, עבר: בטים משפטייםהי, השלטון המקומי, י"א, שפט   -

  .בחירה ישירה    של ראשי רשויות מקומיות.האזוריות המהפכה במבנה המשפטי של המועצות
  )  108601(של .שמור מדעי המדינה לפי שפט

  
 :סוגיות נבחרות .5

  .תבעיות מטרופוליטאניו
  .יחסי מרכז פריפריה

  1997, ריקובר'הוצאת צ, ול עיצוב ושינויארגון וניה', א, כפיר   -
  )342819(אר .שמור מדעי המדינה לפי כפי

  
  1999, משרד הפנים, הביקורת ברשויות מקומיות בישראל', א, פרידברג   -

  )428414(בר .שמור מדעי המדינה לפי בקר
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 :מרכז השלטון המקומי בישראל .6
  .שלטון מקומי-מערכת היחסים שלטון מרכזי  
  .סים למול הסתדרות העובדיםמערכת היח  
  
 תכניות הבראהכלכלת בחירות ו .7
  .1987, רבעון לכלכלה, מחזור עסקים גרעוני ברשויות מקומיות', ש, רוזביץ   -

  כתב עת בספרית כלכלה
 
 איחוד רשויות מקומיות .8
המרכז הבינתחומי , "ניתוח מדיניות ועיצובמחדש: משילות השלטון המקומי בישראל"', ד, נחמיאס   -
  .2004, רצליהה

  )1069041(מש .שמור מדעי המדינה לפי נחמ
  
  :איכות וייעול בשלטון המקומי. .9

 .ייעול מערכות השלטון המקומי
  הפרטה+מיקור חוץ 

  ניהול רשות כעסק
  מכרזי יתרון לגודל

  איגודי ערים
  מודל המצוינות

  חברות כלכליות ותאגידים עירוניים
  .ח מוניציפאלי"אג

  ליגת רשויות מקומיות
הפיזי של מוסדות   סוגיות מימון הפיתוח–" ללא עלות"אוטונומיה מקומית "', ש, וכנעני' נ, אליא-בן   - 

  .1996, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, "חינוך
  )358359(או .אלי-שמור מדעי המדינה לפי בן

 
' י: עורך(, 2000 –חברתיים  יםהקצאת משאבים לשירות, "הנהגות מקומיות מוביליות לשינוי"', א, הכט   - 

  .ג"תשס, ירושלים,  המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, )קופ
  )323181( תדפיס , )1138534( תדפיס   , )1138537( תדפיס , )1139425(תדפיס 

  
  1997, ריקובר'הוצאת צ, ארגון וניהול עיצוב ושינוי', א, כפיר   - 

  )342819(אר .שמור מדעי המדינה לפי כפי
  
  1998, ם אשקלון"מפע, עיר של איכות', ד  וויטנברג י, קהת   - 

  אין
  
  2003, מ"חלופה בע, )צעדים ראשונים בניהול העיר(הנהגת הקהילה לחיים של איכות , )עורך(' ד, קהת   - 

  אין     
  
 .1987, רבעון לכלכלה, מחזור עסקים גרעוני ברשויות מקומיות', ש, רוזביץ -
  לכלהכתב עת בספרית כ  

- Carmeli, A. & Cohen, A. "The Financial Crisis of the Local Authorities in Israel: a Resources 
– Based Analysis", Public Administration, Vol. 79, No.4, 2001 (893-913).  

  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני                                                                 
  עקרון השקיפות והזכות למידע–חוק חופש המידע  .10
  .1998ח "התשנ, חוק חופש המידע   -

  )593050 (9672תדפיס 
 

 :ברשויות המקומיות הפנימית הביקורת  .11
  גזבר רשות       

        יועץ משפטי לרשות
        מליאת מועצה
        ועדת ביקורת

     מבקר הרשות המקומית   
  ג170א עד 170 סעיפים 1934פקודת העיריות    -

342.09E453662(חק . ישר(  
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פיתוח הפיזי של מוסדות ה סוגיות מימון –" ללא עלות"אוטונומיה מקומית "', ש, וכנעני' נ, אליא-בן  -
  1996, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, "חינוך

  )358359(או .אלי-בןשמור מדעי המדינה לפי 
  
  .1998, הפנים משרד, ם"מפע, המדריך לנבחר ברשות המקומית', וסלומון ד' בנמלך א   -

352.14E101246(לנ . מדר(  
  
' י: עורך(, 2000הקצאת משאבים לשירותים חברתיים , "הנהגות מקומיות מוביליות לשינוי"', א, הכט   -

  .ג"תשס, ירושלים ,המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, )קופ
  )323181( תדפיס , )1138534( תדפיס   , )1138537( תדפיס , )1139425(תדפיס 

 
  .1999, משרד הפנים, הביקורת ברשויות מקומיות בישראל', א, פרידברג   -

  )428414(בר .שמור מדעי המדינה לפי בקר
  
  1987 ,רבעון לכלכלה, מחזור עסקים גרעוני ברשויות מקומיות', ש, רוזביץ   -

  כתב עת בספרית כלכלה
  

  הביקורת החיצונית בשלטון המקומי .12
  אגף ביקורת משרד הפנים  
  )יחידת האכיפה(הממונה על השכר באוצר   
  חוק מימון בחירות  

    מבקר המדינה
  צ"בג 
  חבות אישית 

  1992ב "התשנ, חוק הביקורת הפנימית   -
  )363134 (5633תדפיס 

  
  מבקר המדינה: חוק יסוד   -

  )363135 (5634יס תדפ
  
  1958- ח"תשי, חוק מבקר המדינה   -

    )1113176 (10713תדפיס 
  
מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות   סוגיות –" ללא עלות"אוטונומיה מקומית "', ש, וכנעני' נ, אליא-בן   -

  1996, ירושלים, מדיניות מכון פלורסהיימר למחקרי , "חינוך
  )358359(או .אלי-שמור מדעי המדינה לפי בן

  
  .1998, משרד הפנים, ם"מפע, המדריך לנבחר ברשות המקומית', וסלומון ד' בנמלך א   -

352.14E101246(לנ . מדר(  
  
' י: עורך(, 2000הקצאת משאבים לשירותים חברתיים , "הנהגות מקומיות מוביליות לשינוי"', א, הכט   -

  .ג"סתש, ירושלים, החברתית בישראל המרכז לחקר המדיניות, )קופ
  )323181( תדפיס , )1138534(תדפיס   ,  )1138537( תדפיס , )1139425(תדפיס 

 
    1999, משרד הפנים, הביקורת ברשויות מקומיות בישראל', א, פרידברג   -

  )428414(בר .שמור מדעי המדינה לפי בקר
  
        1987, רבעון לכלכלה, מחזור עסקים גרעוני ברשויות מקומיות', ש,  רוזביץ-

   עת בספרית כלכלהכתב
  

 התקשורת והציבור במערכת הביקורת הדמוקרטית .13
  

  ביבליוגרפיה 
, 91-93' עמ, ספר ועידת השלטון המקומי השניה,"הכתובת כתובה על הקיר"', ועזריאל ש' ע, אלדר .1

 .2006א "ת, א"אוניברסיטת ת
  אין
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, מי לענייני ציבור ומדינההמרכז הירושל ,השלטון המקומי בישראל, )עורכים(' וקלכהיים ח' ד, אלעזר .2
 .2001, ירושלים

  ".המימד המקומי של השלטון והפוליטיקה בישראל"', ד, אלעזר: 1פרק 
  מקורות העצמה : הרשות המקומית ומשרדי הממשלה"', ח, קלכהיים: 2פרק 

  ".       המקומית  
  ".שלטון מקומי כפרי בישראל"', ד, ניומן: 4פרק 
  ".מנהליות בשלטון המקומיסוגיות "', י, ראובני: 5פרק 

  )472871(המ .שמור מדעי המדינה לפי שלט
  
 סוגיות מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות –" ללא עלות"אוטונומיה מקומית "', ש, וכנעני' נ, אליא-בן .3

 .1996, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, "חינוך
  )358359(או .אלי-שמור מדעי המדינה לפי בן

 
, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, שלטון מקומי חדש לישראל: הדור הרביעי", נ, אליא-בן .4

2004. 
320.8E603016(דו .אלי- בן(  

  
 .1998, משרד הפנים, ם"מפע, המדריך לנבחר ברשות המקומית', וסלומון ד' בנמלך א .5

352.14E101246(לנ . מדר(  
  
- הוצאת רמות אוניברסיטת תל, 1998 המקומיות בישראל הבחירות לרשויות, )עורכים(בריכטה ופדהצור  .6

 .2001, אביב
      324.6E507454(לר . בחי(  

  
' י: עורך(, 2000 –הקצאת משאבים לשירותים חברתיים , "הנהגות מקומיות מוביליות לשינוי"', א, הכט .7
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