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  רקע

 רבים סוגים יםבארץ קיימ. בהוראה ובמחקר האקדמי" מוזנחים" הוא אחד הנושאים הביקורת הפנימיתתחום ה
ממזג מאפיינים ו, ים מגוונהוא בעל רבדים תפקיד זה.  ממקור סטטוטורים את סמכותיםהיונקמבקרי פנים של 
  .ינטרס הציבורי ושל הגנה על האביקורת תוך ארגוניתשל 

ני הביקורת לאפיין ולבנות מודל רציני לדי, לסווג, טרם נעשה ניסיון רציני למיין,  רחב ומורכב תחוםלמרות שזהו
אך בהחלט יעסוק בבדיקת ההליכים , קורס זה אינו מתיימר להשיג את כל המטרות הללו.  בארץהפנימית

בתחומי המשפט הנושקים ובמיוחד העקרונות הנהוגים  לעומת ההליכים ופנימית הביקורתי הינוהעקרונות של ד
  .בהתייחס לדיני הביקורת הציבורית

  
  :ת הקורס המוצעומטר

הפלילי והציבורי תוך התמקדות בנקודות התפר בין תחומי , בתחומי המשפט האזרחילהקנות ידע בסיסי  .1
  .העקרונותיו ביקורת הפנימית הנידימשפט אלו ל

בקורס נדון . חברתי ותרבותי, סטוריי כתוצר הביקורת הפנימית הני דילהעניק התבוננות רחבה בנושא .2
 . במדינת ישראל,  על פני זמן ומרחבביקורת הפנימית הניבהתפתחות די

לאור קיום מערכות של ביקורת ציבורית ומערכות  ביקורת הפנימית הבשאלת הנחיצות של מערכותדון ל .3
  . עברייניותפליליות להם יש לכאורה מענה הולם להתנהגויות

פניה למבקר , תוך הדגשת נושאים כגון פניה לממונים לפי המבוקר למיצוי ההליך כהשונותדרכים ה אתלבדוק  .4
  . 'פניה למשטרה וכד, המדינה

 זכות העיון וזכות , מינוי ופיטורי המבקר, המבקרכגון סמכויות , ביקורת הדינילבחון מספר סוגיות בתחום  .5
  .ה בהליך משפטי או משמעתיראיכ הגשת הדוח, לגילוי המידע'  גצדזכות , הטיעון של המבוקר

, עיריות, חברות ציבוריות, חברות ממשלתיות,  משרדי ממשלה עלדיני הביקורת של את החלתםלבדוק  .6
  .רשויות מקומיות וגופים ציבוריים שונים 

  .ועקרונות הצדק הטבעי החלים עליו, ביקורת הנישל די סטוריה התחיקתיתילבחון הה .7
תוך שימת דגש על המשותף , ח ביקורת כראייה " בו ניתן להגיש דו המשמעתיהליך לבחון את ייחודו של ה .8

 .לעומת השפיטה המשמעתית) אזרחית ופלילית(והשונה בין מערכת השפיטה הכללית 
ידע ההתנגשות בין חיסיון המ פסיקה הדנה בביקורת פנימית  כגוןלבדוק נושאים מיוחדים העולים ונדונים ב .9

 .לפי חוק הביקורת הפנימית לעומת חובת חשיפת המידע לפי חוק חופש המידע 
בחינה זו תיעשה בין . מוסד הביקורת הפנימית בגופים ציבורייםלבחון תפיסות היסוד המוַנחות בנחיצותם של  .10

הפגיעה בדיקה האם כתוצאה מכך פחתה השחיתות ו ומינוי מבקרי הפניםגם אל מול ייעודם המקורי של , היתר
  .בטוהר המידות ובמינהל התקין בגופים הציבוריים

 פתרונות בדיקתלהעמיד את המצב הקיים במבחן הביקורת הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט הפרקטי תוך  .11
 .חלופיים
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  :'חלק א
, למי הוא כפוף, איך הוא התמנה: כגון, הכולל את הנושאים הנלמדים בקורס, ביצוע ראיון עם מבקר פנימי פעיל

האם הוא נתקל בבעיות של ניגוד , ביקורתח ה"למי הוא מגיש את דו, איך הוא מכין את תוכנית העבודה השנתית
איך הוא פועל כשהוא נדרש לגלות מידע , איך הוא פועל כשעולה בו חשש של ביצוע עבירה פלילית בארגון, עניינים

איך הוא מיידע מבוקר על קיום , ח לגורמים חיצוניים לארגון"מתוך דוח הביקורת או ממסמכי ההכנה לדו
  ...'איך הוא מבצע ביקורת על תהליך קבלת ההחלטות בארגון וכו, ח"וממצאים כלפיו לפני פרסום הד

  



  :'חלק ב
  .כתיבת חוות דעת על דרכי ביצוע עבודתו של המבקר

כל "שיטת ( מבקר  פנימי שכבר רואיין על ידי סטודנט לא יוכל להיות  מרואיין על ידי סטודנט אחר :הערה  .5
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