קורס הכשרה במינהל תקין
למנהלים ונושאי משרה במגזר הציבורי
קורס ראשון מסוגו בישראל
הכשרה עיונית ומעשית מתקדמת בכללי המינהל התקין והמשפט הציבורי
ההשתתפות בקורס מותנת בעמידה בתנאי הקבלה
ניהול אקדמי
ד"ר מתן גוטמן הינו מייסד חברת  CRTוהפרשן המשפטי של  YNET,עד לא מכבר כיהן כראש המטה במשרד
מבקר המדינה .משמש כמרצה מן החוץ בבי"ס רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה .שימש כיועץ של
השר לביטחון הפנים לשעבר אבי דיכטר ,כעוזר משפטי של השופט פרופ' אהרן ברק ושל השופט סלים
ג'ובראן ,בעל דוקטורט במשפטים ,מומחה למשפט מינהלי וציבורי.
מועד פתיחת הקורס יום ג' 1.12.2020
 10מפגשים בימי ג' +ה' בין השעות  10:00-13:00פעמיים בשבוע
מפגש אחד אונליין ואחד בכיתה כל שבוע  ,בקבוצות וימים קבועים
ארגונים ציבוריים מתמודדים בעת הנוכחית עם חובה הולכת וגוברת לפעול בהתאם לכללים של המשפט
הציבורי כגון עקרונות היסוד של הגינות ,שוויון ,כללי צדק טבעי ,העדר ניגוד עניינים ,שקיפות ,מידתיות וכיוצא
בהם מושכלות ראשונים של מינהל תקין .מציאות זו היא תולדה של שני תהליכים שהתרחשו בעשורים
האחרונים :הראשון ,התפשטות הנורמות של המשפט הציבורי וכללי המינהלי התקין מגופי הליבה של המינהל
הציבורי (משרדי הממשלה) אל עבר גופים רבים אחרים שיש בהם סממנים ציבוריים .השני ,הינו התהליך
התרחבות סמכותם של גופי האסדרה ,הבקרה והביקורת על פעילותם של אותם גופים כגון בג"צ ומבקר
המדינה .מנעד הנזק הפוטנציאלי במקרה של הפרה של כללי המינהל התקין הוא רחב ,ונע מפגיעה במוניטין
ועד סנקציות מינהליות או פליליות .מציאות זו מחייבת את מנהלים ונושאי משרה במגזר הציבורי לקבל הכשרה
עיונית ומעשית בתחומי המינהל התקין וכללי המשפט הציבורי.
בקורס זה ניצק תוכן מעשי בכללים המשפטיים העמומים של המינהל התקין לצד הכרת דרכי עבודתם של גופי
האסדרה הבקרה והביקורת כגון בג"צ ומבקר המדינה לשם אכיפת כללים אלה .בקורס תינתן הכשרה עיונית
בתחומי המשפט הציבורי ,המינהל התיקן ודיני ביקורת ,לצד הכשרה מעשית במגוון מתודולוגיות למידה
הכוללת התנסות ,סימולציות ,ניתוח מקרי מבחן וסדנאות בתחומים מגוונים ,אשר תעניק למנהלים ונושאי
המשרה במגזר הציבורי כלי עבודה לשימוש בחיי המעשה.
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בין המרצים והמרצות
השופט בדימוס פרופ' אהרן ברק לשעבר נשיא בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה השופט בדימוס
סלים ג'ובראן לשעבר המשנה לנשיאת בית המשפט העליון רו"ח דורון כהן נשיא איגוד המבקרים הפנימיים IIA
ולשעבר מנכ"ל משרד האוצר ומנהל רשות החברות הממשלתיות מר אלי מרזל לשעבר מנכ"ל משרד מבקר
המדינה ד"ר דורון נבות אוניברסיטת חיפה ומומחה בתחום טוהר המידות עו"ד גדעון פישר משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות' גב' אמי פלמור לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים עו"ד דן שווץ משרד עורכי דין גדעון פישר
ושות' השופט בדימוס יוסף חיים שפירא לשעבר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור פרופ' יורם רבין נשיא
המכללה למינהל ולשעבר היועץ המשפטי למבקר המדינה

נושאי המפגשים
מפגש 1.12.2020 ,1

מינהל תקין ומשפט מינהלי  -מושגי יסוד

מפגש 3.12.2020 ,2

הפרת כללי מינהל התקין – מקרה בוחן

מפגש 8.12.2020 ,3

סמכות ופרשנות הדין

מפגש 10.12.2020 ,4

סדנא עיונית ומעשית בניגוד עניינים ,שיקולים זרים והסדרים למניעתם

מפגש 15.12.2020 ,5

סדנא עיונית ומעשית בתהליך קבלת החלטות לפי כללי מינהל תקין

מפגש 17.12.2020 ,6

סדנא עיונית ומעשית בסבירות ומידתיות בקבלת החלטות במגזר הציבורי

מפגש 22.12.2020 ,7

תיעוד והנמקות של החלטות

מפגש 24.12.2020 ,8

הפרת כללי המינהל התקין והמשפט הפלילי

מפגש 29.12.2020 ,9

מבקר המדינה

מפגש 31.12.2020 ,10

בג"צ ועתירות מינהליות

*הכשרת מנהלים ולימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית
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