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  אילן -אוניברסיטת בר 
  המחלקה למדעי המדינה

      39-798-71  ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל
   התמחות בביקורת פנימית וציבורית-לימודי תואר שני 

  שוקי אמרני ר "ד
  ט"תשס

  
  מסגרת ומטרת הקורס

 במערכת השלטון והמינהל הציבורי ידע עיוני ומקצועי בנושאי ביקורת המדינהלסטודנטים הקורס נועד להקנות 
גישות ותיאוריות במסגרת הקורס ילמדו . של המשטר והחברה הישראליתתוך התייחסות למאפיינים , בישראל

הדיונים בשיעורים . החיים השוניםתחומי ביקורת המדינה על הפיקוח הציבורי וממשקים והשפעות של על 
דגש מיוחד .  ובהשלכות הנובעות מהםיקורת המדינה בישראליתמקדו בשינויים ובמגמות שחלו במהלך השנים בב

ובתחום במגזר הציבורי  הפנימית והחיצוניתביקורת הבפעילות  ומקצועיות שעולות אתיות יינתן לדיון בדילמות 
  .      יישום רעיון הנשיאה באחריות ציבורית

  נושאי לימוד מרכזיים
   מבואות

  .בחברה הדמוקרטית ציבורית מהות הפיקוח הציבורי והנשיאה באחריות
  .על הפיקוח הציבורייסוד המשטר הדמוקרטי שבעקרונות השפעת ה

  . ונשיאה באחריות ציבוריתקשיים וכשלים בקיום פיקוח ציבורי 
  .משפיעים על התפתחות ביקורת המדינהשגורמים 

  .יחסי גומלין בין ביקורת המדינה לביקורת הפנימית
  .לביקורת ציבוריתהתקציב כאמצעי ניהולי לבקרה ו

  ביקורת המדינה בישראל
  .המשטר והמינהל הציבורי בישראל, מאפייני החברה

  .התשתית החוקית של מוסד מבקר המדינה בישראל
  .מעמדו של מבקר המדינה כמרכיב יסוד לקיומה של ביקורת ציבורית

  . יתרונות וחסרונות בשילוב התפקידים- לונות הציבור מבקר המדינה כנציב ת
  ). הביקורתומכוונותמבוקרים  נושאים ,ביקורתתקני , שיטות( הלכה למעשה -המדינה רת ביקו

  .השפעת ביקורת המדינה על מערכות השלטון והמינהל הציבורי
  .שינויים ומגמות בביקורת המדינה בישראל

  .במערכת השלטון המקומיביקורת המדינה במשרדי הממשלה ו
  .כת הביטחון ובארגונים חשאייםביקורת המדינה במערהביקורת הפנימית ו

  . יהודי- ביקורת המדינה במגזר הלא הביקורת הפנימית ומאפייני 
  .הציבוריתביקורת ההמגזר השלישי בישראל בראי 

  .לאמצעי התקשורת ולמערכת המשפט, יחסי גומלין בין ביקורת המדינה למערכת הפוליטית
  . דמוקרטיים-ביקורת המדינה במשטרים לא 

  .ת המדינה בתחום האתיקה וטוהר המידותממצאי ביקור
  .מדדים להערכת האפקטיביות של ביקורת המדינה

   סוגיות נבחרות
  .הציבוריתהפנימית ודילמות אתיות בפעילות הפיקוח והביקורת 

   . השלכות חיוביות ושליליות–הגנה על חושפי שחיתות 
  .גבולות רצויים לפירסום ממצאי ביקורת בסקטור הציבורי

  .חירות כתופעה אוניברסאלית בראי ביקורת המדינהכלכלת ב
  .  משמעויות והשלכות- "קישוט ארגוני"הביקורת הציבורית כ
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