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המחלקה למדעי המדינה
ניתוח סוגיות מתחום המשפט בראי הביקורת הפנימית – 71-372-39
לימודי תואר שני במינהל ציבורי ,התמחות בביקורת פנימית וציבורית
עו"ד שווץ דן
אי מיילdmd1@zahav.net.il :
כללי
מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט הכרה כללית של מערכת המינהל הציבורי זאת על ידי הכרת עקרונות
המשפט בכלל והמשפט המנהלי בפרט ,ההבדל בין המשפט החוקתי למשפט המנהלי ,דרך הפעלת הסמכות
המנהלית,היקף הסמכות ,הפגמים בהפעלתה וההגבלות החלות עליה  ,תוך יישום ההיבטים התיאורטיים שנדונו
בקורס.
הקורס מושתת על עבודה יישומית של הסטודנט אשר ייבחר נושא בעל גוון משפטי ויתמודד עימו על ידי ניתוח
משפטי של סביבת הארגון  ,הכללים המשפטיים החלים על הארגון תוך מתן דגש על היבטי המשפט המנהלי
והביקורת הפנימית לפתרון אותה הסוגיה.
דרישות הקורס
על הסטודנט יהיה להציג את הסוגיה שנבחרה בהתאם לפורמט קבוע אשר יסייע לסטודנט להכיר את הסביבה
המשפטית ולהתמודד עם הסוגיה הנדונה.
כך לדוג' – שאלה משפטית :מהי האחריות החלה אם בכלל על מבקר העירייה המשתתף בועדת המכרזים
המקבלת החלטה שאינה חוקית.
על הסטודנט יהיה לסקור את סביבתה המשפטית בה פועלת העירייה  ,את סביבתה המשפטית של ועדת
המכרזים ,את החוקים והתקנות הרלוונטיים ,מעמדו של המבקר הפנימי)כללית בארגון וספציפית בועדה(,
סמכויותיו וניתוח כלל המשתנים על מנת ליתן את המסקנה לשאלה הנדונה.
מבנה הקורס
הקורס יועבר בסמסטר ב' יכלול הרצאות פרונטאליות ,מפגשים פרטניים עם הסטודנטים ומפגשים משותפים
להצגת העבודות וניתוח השאלות המשפטיות אשר ייבחנו על ידי הסטודנטים.
ציון הסטודנט ישקלל את מרכיבי העבודה היישומית והפרזנטציה שיערוך.
ביבליוגרפיה)רשימה בסיסית(
ספרות כללית
י' זמיר הסמכות המנהלית )כרכים א,ב,תשנ"ו(.

בספרייה למשפטים  67זמי סמכ ]שמור[ ) (000321846
ב' ברכה משפט מינהלי )כרך א' תשמ"ז ,כרך ב' תשני"ו(.
כרך א'  E342.06ברכ.מש תשמ"ז ) , (000068345

כרכים א' ,ב' בספרייה למשפטים  67ברכ משפ ]שמור[ ) (000096722
ש 'גביש סוגיות בדיני מכרזים )תשנ"ז(

בספרייה למשפטים  22.7גבי ]שמור[ ) (000344018
פ' נרקיס דיני ביקורת )תשס"ז(
בספרייה למשפטים  67.3נרק ] 2007שמור[ ) (000607919
חקיקה
חוק הביקורת הפנימית,
פקודת העיריות נוסח חדש
חוק חובת מכרזים,תשנ"ב1992 -
תקנות העיריות)מכרזים(,תשמ"ח 1987-
חוק חופש המידע תשנ"ח 1988-

במאגר משפטי פדאור

פסיקה
מהות והיקף המשפט המנהלי
בג"ץ  36/51חת נ עיריית חיפה פ"ד ה .399
בג"ץ  353/70אייזיק שיק נ משרד הפנים פ"ד כה).544,(1
בג"ץ  731/86מיקרודף נ חברת חשמל לישראל בע"מ ,פ"ד מא).449(2
בג"ץ  5100/94הועד נגד עינויים נ מ"י פ"ד נג).817(4
בג"ץ  2756/96אלראי נ שר הפנים פ"ד נ).18(2

-2בג"ץ  164/97קונטרם בע"מ נ משרד האוצר ,פ"ד נב)289(1
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הסמכות המנהלית והפעלתה
בג"ץ  217/80סגל נ שר הפנים פ"ד לד).429 (4
בג"ץ  297/83ברגר נ שר הפנים פ"ד לז).29 (3
בג"ץ  1755/90ארגון בעלי המוניות נ שר התחבורה פ"ד מד).589(2
בג"ץ  5128/94פדרמן נ שר המשטרה פ"ד מח).647 (5
בג"ץ  171/69פילצר נ שר האוצר פ"ד כד).(1
בג"ץ  70/50מיכלין נ שר הבריאות פ"ד ד .319
בג"ץ  4870/90הסתדרות הרוקחים בישראל נ שר הבריאות פ"ד מה).717(4
בג"ץ  678/88כפר ורדים נ שר האוצר פ"ד מג).501(2
בג"ץ  987/94יורונט קווי זהב בע"מ נ שרת התקשורת פ"ד מח).412(5
בג"ץ  3073/99התנועה למען איכות השלטון נ שר החינוך והתרבות פ"ד נד).529(3
בג"ץ  5537/91אפרתי נ אוסטפלד פ"ד מו).501(3
בג"ץ  3081/95רומיאו נ המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית פ"ד נ).177(2
בג"ץ  392/72אמה ברגר נ הועדה המחוזית לתכנון ובניה פ"ד כז).764(2
בג"ץ  953/87פורז נ מועצת עיריית ת"א פ"ד מב).309 (2
בג"ץ  389/80דפי זהב נ רשות השידור פ"ד לה).421 (1
עע"מ  6013/04משרד התחבורה נ חברת החדשות הישראלית בע"מ תק על .14,(1)2006
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כללי הצדק הטבעי
בג"ץ  93/58ברמן נ שר הפנים פ"ד יב 1493
בג"ץ  531/79סיעת הליכוד בעיריית פתח תיקווה נ מועצת עיריית פתח תיקווה פ"ד לד).566(2
בג"ץ  4914/94טרנר נ מבקר המדינה פ"ד מט).771(3
בג"ץ  7850/00אלוני נ מבקרת עיריית ירושלים פ"ד נז).577(4
בג"ץ  1100/95קאסוטו נ ראש עיריית ירושלים פ"ד מט).694(3
בג"ץ  2911/94באקי נ מנכ"ל משרד הפנים פ"ד מח).291(5
בג"ץ  4541/94מילר נ שר הביטחון פ"ד מט).94(4
בג"ץ  389/80דפי זהב נ רשות השידור פ"ד לה).421 (1
בג"ץ  3477/95בן עטייה נ שר החינוך התרבות והספורט פ"ד מט).1 (5
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