מנהל השלטון המקומי
שם הקורס:

סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי ובשלטון המקומי
( 22ש"א)

א .מטרות הקורס ותוצרי למידה:
לחשוף את המשתתפים להיבטים משפטיים נבחרים בהתנהלות הרשות המקומית
ולדילמות חוקיות בחיי היום יום ברשויות המקומיות.
לבחון סוגיות משפטיות עיקריות ,כגון :סמכויות חוקיות של נושאי תפקיד ברשות
המקומית ,זכויות וחובות של עובדים ברשות ,דיני חוזים והתנהלות תקינה של
מכרזים ברשות מקומית.
להכיר ולהבין בעיות משפטיות אקטואליות בהתנהלותה של הרשות המקומית ,כגון:
תכנון ובניה ,היתרים ובתי משפט.
תוצרי למידה:
להכיר את מערכת החקיקה והשיפוט במדינת ישראל.
להכיר ולהבין את מעמדה המשפטי של הרשות המקומית.
להכיר ולהבין את תפקידיו וסמכויותיו של ראש הרשות המקומית ונבחרי הציבור
(חברי המועצה).
להכיר ולהבין סוגיות משפטיות בהתנהלותה של הרשות המקומית ,כגון :חוקים
ומכרזים ,חוקי עזר מקומיים וכדומה.
להכיר את סמכויותיה של הרשות המקומית בנושאים ,כגון :תכנון ובניה ,רישוי
עסקים ,חיוב ארנונה ותשלומים אחרים.
להכיר את חוק חופש המידע ואת האתיקה בניהול הרשות המקומית.

ב .תוכן הקורס:
מערכות החקיקה והשיפוט במדינת ישראל ,מעמדה המשפטי של הרשות המקומית,
ראש הרשות וחברי המועצה ,חוזים ומכרזים ,חוקי עזר ,סמכויות תכנון ובניה,
רישוי עסקים ,תשלומי חובה לרשות המקומית ,הזכות לקבל מידע ברשות
המקומית ,אתיקה בניהול הרשות המקומית.

ג .תכנית הקורס לפי הנושאים:
א .מבוא :מערכות החקיקה בישראל ,מערכות השיפוט במדינת ישראל.
ב .מעמדה המשפטי של הרשות המקומית:
כתאגיד ,הסמכות לחתימת מסמכים והתקשרויות בחוזים.
הייעוץ המשפטי ,ייצוג הרשות ותביעות אזרחיות של רשות מקומית.
הביקורת השיפוטית של הרשות המקומית – סמכויות בג"צ.
ג .ראש הרשות המקומית סגניו וחברי המועצה  -תפקידים וסמכויות:
תפקידיו ,אצילת סמכויות ותפקידים ,חזרה מהבטחות שנתן ,הפסקת כהונה
והעברה מכהונה.
חברי המועצה – פסלות לכהן כחבר מועצה ,עבירות שיש עמן קלון ,ניגודי עניינים,
עובד עירייה בשכר ,הפסקת כהונה ,התפטרות ומילוי מקום.

ד .חוזים ומכרזים.
ה .חוקי העזר העירוניים.
ו .סמכויות תכנון ,פיתוח ובניה.
מוסדות התכנון :ועדה מקומית ,ועדה מחוזית
התערבות בג"צ במוסדות התכנון,
מרחב תכנון ,תכנית מתאר ,תכנית מתאר מחוזית ,מקומית ,מפורטת ,מיוחדת.

ז .רישוי עסקים.
ח .תשלומי חובה לרשות.
ט .הזכות לקבל מידע מרשויות מקומיות.
י .אתיקה בניהול הרשות המקומית .כולל התמודדות עם הטרדה מינית.

מהלך השיעורים :הלימוד יתבסס על הרצאות מלוות במצגות וניתוח אירועים.

ד .חובות הקורס:
קריאת חובה בחומר הביבליוגרפי.
הגשת עבודה.

ה .ביבליוגרפיה:
באחריות המוסד המלמד לדאוג לחוברת ייעודית בנושא.

