
השתלמות בנושא:

מנגנוני הביקורת המשפטיים
וקידום המנהל התקין ברשויות המקומיות

ההשתלמות הינה הזדמנות מצוינת להתעדכן ולרכוש כלים מקצועיים 
הנוגעים להתפתחויות בענפים חשובים שונים של  המשפט המנהלי. 

בכלל זאת סוגיות בוערות הנוגעות:
לעתירות מנהליות ועתירות לבג"צ

חוק חופש המידע
דגשים לתקיפה משפטית של החלטות מנהליות

אחריות אישית של נושאי משרה בגופים שלטוניים
הגנת עובדים שחשפו שחיתות במקום עבודתם ועוד.

*
*
*
*
*

9/12/07
17:30-17:00 דברי ברכה: מר סלימאן אלכמלאת, יו"ר עמותת "צעד קדימה". מר אלי סולם, מנכ"ל "התנועה לאיכות השלטון"

17:30-18:30 הפעלת מנגנוני הביקורת והבקרה הפנימיים ברשות המקומית - חלק ראשון
19:00-20:30 הפעלת מנגנוני הביקורת והבקרה הפנימיים ברשות המקומית - חלק שני  ודיון פתוח

16/12/07
17:00-18:30 הפעלת מנגנוני הביקורת והבקרה החיצוניים על הרשות המקומית

19:00-20:30 אתיקה וטוהר המידות- תכנית אתיקה ברשות המקומית

23/12/07
17:00-18:30 דרכי גישה למידע בנוגע לפעולות השלטון- שימוש בחוק חופש המידע ודרכים נוספות

19:00-20:30 חבות אישית )Accountability( של עובדי ציבור ונבחרי ציבור

30/12/08
17:00-18:30 סקירת עקרונות המשפט המנהלי- מגמות ותמורות

19:00-20:30 שיטות שכנוע ותחקור לאיסוף ראיות ושיקולי המשטרה לפתיחה בחקירה פלילית

6/1/08
17:00-18:30  סדרי הדין בבג"צ ובבימ"ש לעניינים מנהליים - חלק ראשון

19:00-19:45  סדרי הדין בבג"צ ובבימ"ש לעניינים מנהליים - חלק שני
19:45-20:30 שימוש יעיל בתקשורת ככלי לחיזוק מעמדה של הביקורת המשפטית והאזרחית ברשויות המקומיות

13/1/08
17:00-18:30 כלים משפטיים להגנת עובדים שחשפו שחיתות בגופים שלטוניים

19:00-20:30 סקירת ליקויים נפוצים בהתנהלות הרשויות המקומיות וכלים משפטיים להתמודדות עימם - חלק ראשון

20/1/08
17:00-18:00 סקירת ליקויים נפוצים בהתנהלות הרשויות המקומיות ודרכי התמודדות עימם - חלק שני

18:30-20:00 הרצאה מסכמת )על בסיס- Case Study( תרגול יישום החומר המשפטית הנלמד באמצעות דיון מונחה
20:00-20:30 דברי סיכום וברכה, חלוקת תעודות השתתפות

ירצו במסגרת ההשתלמות: 
עו"ד ברק כלב- מנהל המחלקה המשפטית, התנועה למען איכות השלטון )מרכז ההשתלמות(.

ד"ר שי נחושתאי- מנהל אקדמי, המכללה לאיכות השלטון.
ד"ר )נצ"מ בדימוס( מאיר גלבוע- לשעבר ראש מחלקת החקירות של "הרשות להגבלים עסקיים", לשעבר סגן "היחידה המרכזית לחקירות פשעים", משטרת ישראל.

מר שוקי לבנון- דובר התנועה למען איכות השלטון.

*הזכאות לתעודת השתתפות מותנית בהשתתפות בלפחות 5 מתוך 7 מפגשים.

להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ההשתלמות, גב' בדר אלפראונה,050-9779419

השתלמות זו מועברת במסגרת הפרויקט המוניציפלי  של התנועה לאיכות השלטון,
 MEPI - U.S. -Middle East Partnership Initiative  בתמיכת

עמותת "צעד קדימה", שכונה 7, רהט )מול בית הקשיש(, טל' 08-9917285
جمعية "خطوة الى األمام", حارة 7, رهط )مقابل بيت املسن(, هاتف 9917285-08

        עמותת "צעד קדימה"  בשיתוף עם  "התנועה למען איכות השלטון בישראל"
          جمعية "خطوة الى األمام"      بالتعاون مع   "احلركة من أجل جودة السلطة في اسرائيل" 

כן מהווה ההשתלמות הזדמנות לבחון את הדרכים בהם יכול עורך הדין לקחת חלק 
בבקרת מוסדות השלטון בכלל, והתנהלות הרשויות המקומיות בפרט. הכלים המקצועיים 
בהם תעסוק ההשתלמות  הינם רבי ערך לעבודתו של עורך הדין, בין אם במסגרת ייצוג 

לקוח פרטי מול הרשויות ובין אם בפעילות ציבורית והתנדבותית

ההשתלמות הינה בהיקף של 28 שעות אקדמיות )7 מפגשים, 4 שעות אקדמיות למפגש(. 
ההשתלמות תתקיים בימי ראשון  דלהלן במשרדי עמותת "צעד קדימה" ברהט )שכונה 7, 

מול בית הקשיש(.
דמי ההשתתפות בהשתלמות 100 ש"ח. 

*
ההשתתפות בהשתלמות מזכה בתעודה מטעם התנועה לאיכות השלטון. 


