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 מטרות הקורס
 

על השינויים דגש הקורס נועד להקנות ידע עיוני ומקצועי על ניהול רשות מקומית בעידן המודרני ב

והמשטר. לצד התשתית החוקית  , התקשורתהטכנולוגיה, בתחומי החברה, הכלכלה שחלו תמורותוה

חיצוניים על התנהלות הרשות המקומית פנימיים ו גורמיםשל  ות, ילמדו השפעהמחייבתוהנורמטיבית 

כלפי התושבים של הרשות המקומית  הדיונים יתמקדו בתפקידים ובחובותבעתות רגיעה ובמצבי חירום. 

יחסי הגומלין מערכת , ובהתייחס לשינויים בופיתוח היישוב םבהספקת שירותים מוניציפליים וממלכתיי

מוטיב מרכזי נוסף יעסוק בפיקוח הציבורי ובנשיאה באחריות המקומי. המרכזי לשלטון השלטון בין 

 . בישראל למאפיינים של המדינה והחברהודילמות חוקיות ואתיות ציבורית בהיקשר ל
 

 

 עיקרייםנושאי לימוד 
 

 ת.הרשות המקומי פעילותנורמטיבית לתשתית חוקית ו .1

 העירייה, המועצה המקומית והמועצה האזורית. לניהו .2

 .מועצהול תרשות המקומיהראש הבחירות למערכת  .3

 ת.  ברשות המקומי הרגיל והבלתי רגילהתקציב ניהול  .4

 .בפיתוח היישובמערכת התכנון והבניה  .5

 .תפקידה של הרשות המקומית במצבי חירום .6

 .המיעוטיםת במגזר הרשות המקומיוהתנהלות של מאפייני ניהול  .7

 וביקורת פנימית וחיצונית ברשות המקומית. אתיקה .8

 בין הרשות המקומית למשרדי הממשלה.  םיחסימערכת המגמות בשינויים ו .9
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