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מתכונת הלימודים

מבוא

אוכלוסיית היעד

שכר לימוד

מטרות הקורס

ניהול תיק משפטי – עתירות ובג"צים
צלילה לעולם הליטיגציה המנהלית, רכישת כלים עדכניים למענה לעתירות. 

דיון בסוגיות ייחודיות ומבט על התפתחויות.

בין המרצים: כבוד השופט ד"ר רון שפירא נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה
כבוד השופט ארז יקואל )מחוזי תל אביב(

ההליך המשפטי המנהלי מתנהל באופן שונה מהליך אזרחי. ההליך המנהלי, 
מטבעו קצר, ממוקד, לרוב אין בו חקירות של עדים, סדרי הדין ייחודיים, 

ממוקדים והסוגיות המשפטיות ייחודיות. העיסוק בליטיגציה מנהלית, 
בעתירות  ובבג"צים דורשת התמקצעות מיוחדת הן מבחינת הכרת סדרי 

הדין והן מבחינת הדין המהותי.  

שיפור היכולות בבניית אסטרטגיה וייצוג בתיקי ליטיגציה המנהלית.

הכרות והעמקה של סוגיות ייחודיות ועדכניות בתחום.

יועצים משפטיים ועורכים דין בלשכות המשפטיות 
ברשויות המקומיות

ניהול אקדמי
עו”ד אורי הברמן – שרקון, בן עמי, אשר ושות’ 

בין מרצי הקורס
שופטים המנהליים, אנשי אקדמיה, פרקליטים 
ממחלקת בג”צים, יועצים משפטיים ועורכי דין 

בולטים בתחום.
היקף השעות בקורס: 21 שעות )3 מפגשי ם(    

יום לימודים: יום  ד’, אחת לשבוע, בין השעות 09:00 - 15:15
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח’ הארבעה 28, מגדל 

חאג’ג צפוני, קומה 7, ת”א )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(   
מועד פתיחת הקורס: 5 בינואר 2022

מועדי הקורס: 5.01, 12.01, 19.01 )המפגש ביום 12.1 יתקיים בזום(

1,150 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
1,300 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.
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במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, 
 elena@masham.org.il :סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים במייל

או בטל’ 03-6844254

לפרטים והרשמה <<

חובות הקורס

נושאי הקורס

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 85% לפחות. קורס זה 
אשר הינו פחות מ- 40 ש”א יוכר לגמול השתלמות לעובדים 
בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק מזכאות לצבירת 80 שעות מתוך 

סך השעות שיש להגיש לגמול , בהתאם לכללי הוועדה.

בניית אסטרטגיה נכונה לניהול תיק מנהלי, דגשים בהופעה בתיק, סדרי דין בהליך מנהלי, שימוש 
יעיל בעילות הסף להתגוננות מפני עתירות, חוקי היסוד כמקור לתקיפת החלטות מנהליות, מעמדם 

המשפטי של חוזרי מנכ”ל, ראיות מנהליות, גופים דו מהותיים כמקור להשוואה ולפיתוח המשפט 
ניגוד העניינים, עתירות של רשויות נגד המדינה. 

סוגיות מיוחדות )סקירה, סוגיות עדכניות, חקיקה ועדכוני פסיקה(: הקצאות קרקע, סוגיות מיוחדות 
ועדכוני פסיקה בתחום המכרזים, ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות, יחסי שלטון מרכזי שלטון מקומי. 

להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון 
www.masham.org.il :המקומי

  univercity“ במסך הראשי בחר/י  ב“תחומי פעילויות” את
- מנהל ללימודים מוניציפאליים”.

במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו 
  register@masham.org.il :במייל

או  בטל’ 03-6844248/253

הנחיות להרשמה


