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דבר יושבת הראש ,השופטת (בדימוס) נילי ארד
ארגון שקיפות בינ״ל Transparency International ( TI( -
ארגון  Transparency Internationalהוא ארגון חברתי גלובאלי ,המוביל את המאבק העולמי נגד
שחיתות ,הן בעולם השלטוני והן בעולם המסחרי .הארגון פועל באמצעות קואליציה כלל עולמית בה
חברות מעל  100מדינות ובראש מעייניו המאבק בשחיתות באמצעות נורמות של אתיקה ושקיפות.
לארגון  TIהבינלאומי ניסיון רב ביישום פרויקטים לחיזוק השקיפות ,הרחבתה והטמעתה ,הגברת
היושרה וקידום אחריותיות ברמה המקומית .במסגרת פעילותו זו מפרסם הארגון הבינלאומי את
מדד השחיתות העולמי במדינות העולם בסקר המדרג מדינות על פי רמת השחיתות ,כפי שבאה לידי
ביטוי בחייהם של תושבי כל מדינה.
 Transparency Internationalפועל באמצעות שלוחותיו במדינות השונות ,תוך התמודדות עם
התנהלות רשויות השלטון ,הקהילה העסקית והמדיה ,בשיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית
ובהסתייעות בפעילויות הסניפים במדינות השונות ויצירת שיח ולמידה הדדית ביניהם.

עמותת שקיפות בינ״ל-ישראל

הינה הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי TI - Transparency

 Internationalופועלת כעמותה ללא מטרות רווח מאז היווסדה בשנת  1998על ידי פרופ' דב יזרעאלי,
במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ,ומאז ועד היום מוקדשת פעילותה לקידום נורמות
של שקיפות ואתיקה ,להנחלת היושרה והאחריותיות ,להטמעתן ולביסוסן בקרב גורמי הממשל
והשלטון המקומי ,המערכות הציבוריות והעסקיות על מגוון זרועותיהן ,במגמה לקדם את שיתופו
הפעיל של הציבור בישראל בחלוקה צודקת של המשאבים בקידום הביקורת הציבורית על פעילות
הרשויות ,ושוויון הזדמנויות בחברה וברוח פסיקתו של בית המשפט העליון לפיה "שקיפות פעולותיהן
של רשויות השלטון מאפשרת לאזרחים להתחקות על פעולות אלה ועל השיקולים שעמדו בבסיסן
ולבקרן ,ככל שהדבר דרוש ,והיא תורמת תרומה מכרעת ל"היגיינה הציבורית" ולשיפור איכותה של
פעולת הרשות ביודעה כי פעולותיה ותהליך קבלת החלטותיה חשופים ושקופים לעין הציבור (המועצה
להשכלה גבוהה ואח' נגד הוצאת עיתון הארץ ואח' השופטת א' חיות .ניתן .)19.1.2006
החזון העומד לנגד עיני ,לו שותפים חברי הוועד המנהל של העמותה ,כלל חבריה והמנכ"לית ,הוא
קידום פעילותנו בהנחלת הערכים והנורמות של שקיפות ,יושרה ואחריותיות ,והמחויבות לנהוג
ולהנהיג לאורם .הגברת חשיבותה של השקיפות ויישומה בקרב גורמי הממשל והעסקים ,החשיפה
והתהודה שתינתן בציבור לפעילותם ,יש בהן כדי להוות תרופה מקדימה לשחיתות והנעת מהלכים
אפקטיביים למניעתה .בהתנהלות זו ,יעמדו לנגד עינינו את דבריו האלמותיים של שופט בית המשפט
העליון של ארצות הברית ,לואי דמביץ ברנדייס בהם התווה את עקרון השקיפות כתרופה לשחיתות
ולפיו "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר ,ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר".
ככל שנאמץ את ערכי השקיפות היושרה האחריותיות וככל שהמחויבות לערכים אלה תמצא ביטויה
הנרחב בקרב הציבור ,נהייה כולנו שותפים בהגנה על צביונה של החברה בישראל כמדינה דמוקרטית,
הפועלת בשוויון וללא דופי בקרב כל אזרחיה ותושביה ,איתם ולמענם.
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רמת השקיפות באתרי
החברות הגדולות בישראל

י ו שב ת ר א ש ה עמ ו תה:

השופטת (בדימוס) נילי ארד
מ נ כ" ל י ת :

יפעת זמיר
כ תיב ה ו ע ר י כ ה :

יפעת זמיר ,עו"ד טל שו לזינגר בק
א יס ו ף מ י ד ע :
אוניברסיטת תל אביב :אופיר גראצי ,ארז יוסף ,מאיה אשכנזי ,סיון שלו
האקדמית תל אביב-יפו :אלכסנדר גוכמן ,ליאז חצבני ,מורן משה ,רון שהרבני ,רועי הורנס ,שלומי בלנגה
ו ע ד ה מ י י ע צ ת למ דד:
עו"ד אפרת ברזילי  -משרד עו״ד גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות' ,עו"ד ניב סיון  -משרד עו״ד
הרצוג פוקס נאמן ושות' ,עו"ד חיים גלפנד  -משרד עו"ד שבלת ושות' ,יהודה פורת ,עופר נאמן  -חברי ועד
מנהל ,שקיפות בינ"ל-ישראל (ע"ר) ,אמיר אדר  -קיימא מחקרים ,אפרת שגב  -דן אנד ברדסטריט ישראל,
עו"ד שי ינובסקי  -משרד עו״ד גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות'

ת ו ד ו ת:
עו"ד איילת פישמן ,ד"ר ציפי שפרלינג ,ענת גו לדשטיין ,גיל חריף  -הפקולטה למנהל עסקים,
האקדמית תל אביב-יפו ,ד"ר ירון כהן צמח  -אוניברסיטת תל אביב,
ענבר אמיר  -אוניברסיטת תל אביב - Barbara Kowalczyk-Hoyer ,מטה

עיצוב גרפי :שני פ לד
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רמת השקיפות הקיימת באתרי  30החברות הגדולות בישראל
אינדקס טבלה:
חלק א׳ :דיווח על תכניות למניעת שחיתות

שם חברה
.1

בנק הפועלים

.2

בנק לאומי

.3

בנק דיסקונט

.4

בנק מזרחי טפחות

.5

הראל

חלק ב׳ :שקיפות ארגונית

ציון חלק א׳

ציון חלק ב׳

חלק ג׳ :דיווח על מדינות פעילות החברה

ציון חלק ג׳

ציון כללי

100%

100%

75%

92%

100%

100%

70%

90%

92%

100%

60%

84%

89%

100%

100%

100%

50%

38%

80%

79%

 .6אדמה פתרונות לחק לאות

.7

שיכון ובינוי

.8

כלל ביטוח

.9

אמדוקס

.10

רפאל

.11

צ׳ק פוינט

.12

שטראוס גרופ

.13

מ גדל אחזקות

.14

אל על

100%

100%

20%

73%

100%

69%

50%

73%

62%

100%

100%

100%

50%

0%

71%

67%

100%

81%

13%

65%

89%

100%

0%

63%

69%

85%

100%

88%

20%

13%

63%

62%

65%

100%

13%

59%

100%

19%

20%

46%

 .15טבע תעשיות פרמצבטיות
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שם חברה
.16

אלביט מערכות

.17

כי״ל

.18

תעשיה אווירית

.19

הפניקס

.20

צים 1

.21

יורוקום תקשורת

.22

קבוצת תנובה

ציון חלק א׳

ציון חלק ב׳

ציון חלק ג׳

ציון כללי

100%

25%

10%

45%

85%

50%

0%

45%

96%

25%

0%

40%

31%

75%

13%

40%

46%

25%

0%

24%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

חברות שלא ניתן ליישם עבורן את אחד מפרקי הבדיקה במדד ואינן משוקללות בדירוג הכללי
( ל פי ס ד ר ל ק סי ק ו ג ר פי )

אינטל ישראל
100%

לא

רלוונטית 3

רלוונטי 2

אין פעילות

56%

אין פעילות רלוונטית

לא משוקלל בדירוג

הכללי 4

בזק
65%

ווישיי

לא משוקלל בדירוג הכללי

ישראל *
93%

לא רלוונטי

אין פעילות רלוונטית

לא משוקלל בדירוג הכללי

92%

100%

אין פעילות רלוונטית

לא משוקלל בדירוג הכללי

100%

לא רלוונטי

אין פעילות רלוונטית

לא משוקלל בדירוג הכללי

חברת החשמל לישראל

ישקר בע״מ

פז
35%

100%

אין פעילות רלוונטית

לא משוקלל בדירוג הכללי

4%

0%

אין פעילות רלוונטית

לא משוקלל בדירוג הכללי

96%

81%

אין פעילות רלוונטית

לא משוקלל בדירוג הכללי

קוקה קולה ישראל

שופרסל

 .1לאחר שהסתיימה בדיקת החברות ושקלול הציונים ,עודכנו כי חברת צים ,אשר נבחנה במסגרת המדד ,אינה נכללת במסגרת רשימת  30החברות הגדולות של
מדד  DUN'S 100 PREMIUMשמפרסמת דן אנד ברדסטריט ישראל ,וכי הכללתה ברשימה נבעה מטעות .לצד האמור ,לאור השלב המאוחר בו התגלה נושא זה ,הוחלט
להותיר את צים כחלק מהמדד הנוכחי .2 .פרק ב' בוחן את הגילוי שניתן על ידי חברה בקשר למבנה האחזקות שלה ,מקום בו לא קיימות לחברה חברות בנות/
נכסים המוחזקים בשותפות ,הרי שהפרק אינו רלוונטי .3 .פרק ג' בוחן את הגילוי שניתן על ידי חברה בקשר לפעילות שלה ברחבי העולם .מקום בו החברה אינה
מקיימת פעילות החייבת במס מחוץ לתחומי ישראל ,הרי שהפרק אינו רלוונטי .4 .מקום שלגבי חברה מסוימת נמצא שלא ניתן ליישם את אחד הפרקים בעניינה,
הרי שלא ניתן היה לשקלל את הציונים שנבדקו לגביה בציון הכללי .יובהר ,כי הדירוג של אותן החברות משתקף בהמשך החוברת בטבלאות המתאימות.
* מאחר ולא היה דיאלוג עם החברה ,לצורך הבדיקה נקטנו את העמדה כי לא קיימת לחברה פעילות מחוץ לישראל.
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5

הקדמה
התקדמות השינוי בתפיסת השקיפות ומניעת שחיתות בתהליכי התהוות
הסקטור העסקי בישראל הוא אחד מגורמי ההשפעה החזקים על הצמיחה הכלכלית .לחברות הגדולות בו,
פרטיות ,ציבוריות וממשלתיות ,יש השפעה רחבת היקף על רמת החיים ,ההתפתחות הכלכלית ויציבות
השלטון .אנשי עסקים וגורמי ממשל כבר מבינים כיום ,כי הציבור הוא גורם משמעותי בהשלכותיה של
ההתנהלות העסקית ,והמוניטין של חברה הוא חלק משורת המאזן.
מבין  100הארגונים הכלכליים הגדולים בעולם 51 ,הם תאגידים ואין ספק שכוחם העצום בא לידי ביטוי,
בין היתר ,בהשפעה על סוגיות חברתיות וסביבתיות .גם בישראל ,הסקטור העסקי הוא אחד מגורמי
ההשפעה החזקים על הצמיחה הכלכלית .התנהלות גורמי הממשל ,החברות והתאגידים ,נבחנת על ידי
הציבור ,ועל סדר היום עולות חדשות לבקרים סוגיות של שכר בכירים ומיסוי ,בדרישה להתנהלות הוגנת
וצודקת .חשיפת מידע בעל חשיבות ציבורית והאפשרות לעשות שימושים מגוונים במידע זה ,משפיעות
על כלל החוליות בשרשרת הערך של שוק המידע .למרות זאת ,חלק מן החברות עדיין נמנעות מכל סוג
של דיווח לציבור ,נכשלות בבניית נהלים פנים-ארגוניים המקדמים יושרה ואף אינן מגנות מקרים של
התנהגות בלתי מקובלת.
באחרונה הובררה היד רדרות נוספת במיקומה הבינ לאומי של ישראל ב"מדד קלות עשיית העסקים״
(  )Doing Businessשל הבנק העולמי .מדד זה משמש כאינדיקטור מרכזי עבור חברות בינלאומיות המבקשות
להשקיע בישראל ובוחן את הקריטריונים הנדרשים לחברה בינלאומית להשקיע במדינה מסוימת ,בניהם:
מספר התהליכים ,אורכם ,עלות ואיכות הרגולציה .לכאורה ,דירוג ישראל במדד אינו רע :מקום  54מתוך
 190מדינות המציב אותנו בשליש העליון של המדינות ,אולם בהשוואה למדינות המפותחות (מדינות
ה )OECD -אנו נמצאים במקום החמישי מהסוף.
גם ב"מדד תפיסת השחיתות העולמית" (  )CPI: Corruption Perceptions Indexלמרות עליה של
ארבעה מקומות במדד הכללי ,אנו רואים את מיקומה הנמוך של ישראל ביחס למדינות  - OECDבשליש
התחתון של המדד.
במהלך שנת  2017אנו עדים לפרשיות שחיתות רבות הנחקרות ונחשפות ,נבחרי ציבור ואנשי עסקים עולים
ויורדים מדוכני העדים ומיליוני שקלים שולמו כקנסות פליליים בעקבות אירועים בהם מעורבים בכירים
ממגזרי המשק השונים .בנדון זה לא למותר לציין את פסיקת בית המשפט בנוגע להשלכות ההרסניות של
עבירת השוחד גם על "שוק העסקים":
" עבירת השוחד פוגעת בכלכלה ה לאומית והבינ לאומית וכן בתחרות החופשית בשוק העסקים,
שתפקודו התקין תלוי בעצמאותו ובהיותו מונע משיקולים רציונליים וכלכליים ולא משיקולים זרים של
בעלי אינטרסים ...יש לנקוט באמצעי ענישה קשים כנגד כל מי שעולה על דרך השוחד ובכלל זאת נותן,
לוקח או מתווך ...מעשי השחיתות מהווים איום על מוסדות דמוקרטיים ויש בהם כדי לפגוע בשלטון
החוק ובהתפתחות הכלכלית5 . " ...
הצורך בשיפור מיקומנו במדדים הבינלאומיים ,הוא בעל חשיבות אסטרטגית בהיבט הכלכלי כמו גם
בהיבט החברתי והערכי .שיפור מעמדנו הבינלאומי ,ימשוך משקיעים ויעלה את פריון העבודה .בנוסף
הוא יגביר את שוויון ההזדמנויות לעצמאים ולבעלי העסקים הקטנים והבינוניים ,המתקשים להתמודד עם
הבירוקרטיה בשל היעדר אמצעים ,ידע ,נגישות וקשרים .יתרה מכך ,הקטנת הנטל הבירוקראטי תפחית את
הצורך במתווכים למיניהם ,ותקטין את התמריצים להתנהלות בשחיתות.
 .5כבוד השופטת דנה אמיר בפסק הדין :ת"פ (שלום ת"א)  57177-11-16פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה נ' ניפ גלובל בע"מ (פורסם בנבו) .15.12.2016
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האפקטיביות של יושרה תאגידית היא היכולת של ארגון למדוד ,לדווח ולהציב יעדים ,להטמיע שפה ארגונית
של מניעת שחיתות וקידום יושרה עסקית כרוח ארגונית בעלת תהודה בארגון פנימה ובהשלכה על הציבור.
זוהי ,למעשה ,אמת מידה נורמטיבית לאופן שבו יש לנהוג להלכה ,אם כי אין בכך בהכרח ביטוי לאופן
ההתנהלות למעשה בפועל.
השאלה האם קיימת בארגון עשייה אמתית ואותנטית ,בשקיפות ,ביושרה ובאחריותיות ,צריכה לעמוד
לנגד עיניו של כל מנכ"ל וכל מנהל בתאגיד ,בהתנהלותו היומיומית .ואם ייקלע להתמודדות עם חשדות
ותוצאותיהם ,יעמדו לארגון רוח המפקד והכלים הקיימים אשר יאפשרו לו ללכת קדימה ,תוך למידת לקחים
והטמעת תיקונים .ככל שנקדם מודעות ושיח על שקיפות כתרופה וכאמצעי למאבק בשחיתות ,כך יגבירו
החברות ויאמצו התנהלות שקופה ואחראית בשרשרת הניהול והייצור שלהן.
במדד השקיפות בדיווחי התאגידים  )TRAC ( 2017נבחנו  30החברות המובילות בישראל  -התנהלותן
ופעילותן בשלל תחומי החיים :מזון ,בטחון ,ביטוח ,פנסיה ,בנקים ,חשמל ,תקשורת ,תרופות ,תעופה,
תוכנה ועוד .לאור מגוון תחומי פעילותן ועמידתן בראש הפירמידה העסקית בישראל ,יש לחברות השפעה
עצומה עלינו ,הן כאזרחים והן כצרכנים והן בהיותן מובילות סטנדרטים של התנהלות במגזר העסקי .על כל
תאגיד עסקי ,על אחת כמה וכמה הפועל בזירה הבינלאומית ,לאמץ את השקיפות כערך עליון בהתנהלותו
הכלכלית ,העסקית והחברתית.
אנו מצפים לשלב שבו תאגיד לא ירצה רק להימנע מסיכונים ,אלא אף להיות מונע מהרצון להיבנות מתוך
ההזדמנות לרווח שטומנת בחובה ההתנהלות ביושרה.
אנו ,בעמותת שקיפות בינ"ל-ישראל ,רואים בסקטור העסקי שותף משמעותי בעבודתנו לקידום יושרה
ושקיפות כאמצעי למניעת שחיתות בישראל .תפיסה זו עולה בקנה אחד עם אסטרטגית הפעולה של
ארגון  TIלשנת  ,2020הקוראת להמשיך ולחזק את שיתופי הפעולה ואת הפעילות מול הסקטור העסקי
ולזהות מנהיגים בקרב הקהילה העסקית היכולים לשמש כ"מגדלור של יושרה" לחברות ולציבור הרחב.

על המדד
ארגון  TIהעולמי בוחן זו השנה השישית את מידת השקיפות של חברות גלובליות במטרה להעלות את
המודעות הציבורית (לרבות בקרב המגזר העסקי) לחשיבות נושאי השקיפות והיושרה .הארגון מעודד את
החברות לאמץ את מדד ה Transparency in Corporate Reporting (TRAC ( -ככלי שישמש אותן למניעת
שחיתות בארגון .מהניסיון הנצבר הרב של ארגון  ,TIחוסר שקיפות ,הגם שלא במתכוון ,עשוי להוות כר
פורה לתופעות של שחיתות ארגונית.
במהלך שנת  2016השיקה עמותת שקיפות בינ"ל-ישראל לראשונה את מדד השקיפות באתרי התאגידים
בישראל ,שבחן  16מהחברות הישראליות המובילות במשק הישראלי על פי דירוג  .BDIהשנה הורחבה
הבחינה שביצע הארגון ונבחנו במסגרתה  30החברות המובילות במשק הישראלי בהתאם למדד DUN'S
 100 PREMIUMשמפרסמת דן אנד ברדסטריט ישראל .הבחינה שבוצעה בדקה את האתרים של החברות
הישראליות המופיעות במדד הפרמיום.
יובהר ,כי מדד ה TRAC -אינו בודק את ה"ציות" של החברות הנבחנות לחקיקה החלה עליהן בקשר לדיווחים
ולמידע שעליהן לחלוק עם הציבור .לפיכך ,הבחינה שמבצע המדד "אדישה" לדרישות הקיימות כלפי
החברות השונות מכוח הרגולציה החלה על כל אחת מהן ,בהתאם לאופי שלה ( לדוגמא :חברה ציבורית,
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פרטית או ממשלתית) ו/או לתחום הפעילות בו היא עוסקת ( לדוגמא :בנק או חברה בתחום הביטחוני
שחלים עליהן כללי רגולציה ייחודיים בהתאם לתחום פעילותם) .כלומר ,העובדה שחברה א' מחויבת על
פי חוק לדווח בפומבי על נושאים רבים שעליהם חברה ב' אינה חייבת לדווח אינה מהווה פקטור בעריכת
הבחינה וחישוב הציון של החברות במסגרת המדד ,הגם שציות לחוק הוא תנאי הכרחי ומינימאלי
להתנהלות אתית .יודגש ,כי מדד ה TRAC -בוחן סטנדרטים של שקיפות ולא עמידה בכללי רגולציה.
במהלך הבדיקה שביצענו השנה ,כשלעצמה ובהשוואה לבחינה שבוצעה בשנה שעברה ,התבררה מגמה
חיובית אצל חברות רבות בנכונות לשתף פעולה ,להשתפר ,ללמוד וליישם ,לא משום שהן נדרשות לכך
בחוק ,אלא מתוך רצון לעמוד בסטנדרטים גבוהים של נראות ושקיפות ציבורית .כך ,למשל ,ראינו נכונות
של נציגי חברות רבות ,ביניהן רפאל ,צ'ק פוינט ,הראל ,מגדל ,מזרחי טפחות ,לאומי ,הפועלים ,דיסקונט,
תעשיה אווירית ,אלביט ,חברת חשמל ,טבע ,אינטל ,כלל ,שיכון ובינוי ,אדמה ,ישקר ואמדוקס לקיים דיאלוג
פורה ולקדם ,כל אחד בארגונו ,נורמות אחראיות של שקיפות ויושרה.
מלבד הדיאלוג הפורה מול החברות אף ראינו כי כתוצאה מהדיאלוג ,מספר חברות שיפרו את איכות הפעולות
שהן נוקטות נגד שחיתות והיקפן ,כמו גם את הדרך בה הן מדווחות לציבור בנושא זה .חלק מהחברות
הטמיעו שינויים והתניעו הליכים ארגוניים בעקבות הדיאלוג שקיימנו עמן על מנת לקדם סטנדרטים של
שקיפות .כך ,לדוגמא ,נמסר לנו שחברת צ'ק פוינט מקדמת בימים אלו לפרסם באתר הפומבי שלה
הצהרת הנהלה המדגישה את מחויבות החברה למניעת שחיתות; חברת מגדל ערכה שינויים בקוד האתי
של החברה; בנק מזרחי טפחות הטמיע שינוים בדו"ח האחריות התאגידית האחרון שפורסם על ידו; רפאל
פרסמה אחוזי החזקות וכן יצרה גישה באתר הפומבי לדו"חות הכספיים.

מטרות פרסום תוצאות המדד:
לעודד את הציבור וציבור המשקיעים לבחון ולהעריך את השקיפות הקיימת במגזר העסקי בישראל,
ובחברות המשמעותיות ביותר בישראל בפרט.
לתמרץ את החברות לפרסם יותר מידע הנוגע להתנהלותן העסקית והכלכלית.
לשמש כלי בידי החברות להגברת השקיפות ולהתמודדות עם שחיתות ארגונית.
ליצור אחידות ברמת השקיפות ואיכות הדיווחים בקרב החברות במשק ועידוד תחרות בריאה לשיפור
האחריות התאגידית.
אנו סבורים ,כי מדד השקיפות בדיווחי התאגידים עשוי לשמש כפלטפורמה ליצירת שיתופי פעולה ,בין
הגורמים השונים במשק ובחברה ,חברות וגופים מסחריים שעשויים לקדם נורמות של שקיפות ומנהל תקין
בארגונים אלו .אנו רואים במדד כלי חשוב לשיפור השקיפות ומציעים לכל ארגון את עזרתנו בהטמעתו.
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החברות הנבדקות
בדו"ח זה נבחנה רמת השקיפות של  30מהחברות הגדולות בישראל על פי חומר שמתפרסם באתר
האינטרנט הפומבי שלהן.
החברות נבחרו על בסיס דרוג מדד  DUN'S 100 PREMIUMשמפרסמת דן אנד ברדסטריט ישראל לחברות
המובילות במשק לשנת  .2016רשימת החברות נדגמו בחודש מרץ  2017מאתר דן אנד ברדסטריט ישראל.
החברות שנבחרו ,כאמור ,הינן חברות מתחומי תעשיה ופעילות מגוונים ,בבעלות שונה (ציבוריות/
פרטיות /ממשלתיות) וחלקן אינן מאוגדות בישראל או שאינן בבעלות ישראלית .המשותף לכל החברות
הנבחנות הוא שהן בעלות נפח עסקים משמעותי בישראל (המורכב משקלול מחזורי מכירות ,מספר
מועסקים ורווח נקי) ,בהתאם לקריטריונים של דירוג  DUN'S 100ולפיכך הינן בעלות השפעה ישירה
בראייתנו על המשק הישראלי ועל הסטנדרטים הנוהגים בו .7
יצוין ,כי מחצית מהחברות נבדקות בפעם השנייה .בין החברות המשתתפות זו השנה הראשונה במדד
ניתן למצוא את החברות :אדמה ,אינטל ישראל ,אל-על ,אלביט ,אמדוקס ,בנק מזרחי טפחות ,ווישי ישראל,
חברת החשמל לישראל ,יורוקום תקשורת ,ישקר בע"מ ,פז ,צים ,צ'ק-פוינט ,קוקה-קולה ישראל ,רפאל,
שטראוס ,תעשייה אווירית ותנובה.

הקריטריונים שנבחנו
מדד ה TRAC -הינו מדד זהה למתודולוגיית הבדיקה העולמית של ארגון  TIהעולמי .המדד מתבסס על 26
קריטריונים לבחינת שקיפות באתרי הבית של החברות העסקיות הגדולות בישראל ,וזאת על פי שלושה
ממדים המזוהים בבסיס המדד כמהותיים להגברת השקיפות ומניעת שחיתות בארגונים עסקיים:
.1

דיווח על תכניות למניעת שחיתות  -בחלק זה נשאלו  13שאלות שה תבססו ונגזרו מתוך

 UN Global Compactומהקווים המנחים של ארגון  TIהעולמי לדיווח על תכניות למניעת שחיתות .על פי
המתודולוגיה ,ניתן ציון מלא עבור הצהרה חיובית ביחס לשאלה.
.2

שקיפות ארגונית  -בחלק זה נבדקו  8שאלות הבוחנות את השקיפות במבנה התאגידי של החברה.

כידוע ,תאגידים גדולים ורב לאומים פועלים כרשת סבוכה של ישויות משפטיות  -הכוללות חברות בנות
ושותפויות בדרגות שליטה משתנה של החברה האם הפועלות במספר רב של מדינות ,לרבות בתחומי שיפוט
חשאיים ומקלטי מס .ללא פירוט מבנה התאגיד ואחזקותיו קשה מאוד לזהות ולהבין את הקשרים בין הישויות.
.3

דיווח ברמת המדינה  -בחלק זה נבדקו  5שאלות המאפשרות לקבל תמונה על נוכחות ופעילות

התאגיד במדינות זרות .חלק זה בוחן באילו מדינות נוספות החברה פעילה ,מהי חבות המס שלה בכל
מדינה ומדינה ,הכנסותיה ,מכירותיה ותרומתה לקהילות הזרות.
יובהר ,כי הבחינה שמתבצעת במסגרת המדד בודקת את טיב הגילוי במסגרת אתרי האינטרנט
הרשמיים של החברות ואינה בוחנת את היישום בפועל של הסטנדרטים הנכללים בהצהרות אלו על
ידי הארגונים המצהירים.
 .6חשוב לציין ,כי המידע והמדד (מעצם טבעו של המדד) משקפים מדד של שקיפות ונגישות המידע באתרים הפומביים של החברות שנבדקו בלבד ואינם מיועדים
לבחון כל מבחן אחר בקשר לחברות הנבחנות .7 .עוד על מתודולוגית בחירת החברות ניתן למצוא באתרwww.duns100.co.il/rating/DUNS_Premium :
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תהליך הבדיקה
בדומה לשנים הקודמות נבחן המדד בשיתוף ובסיוע סטודנטים .השנה השתתפו שתי קבוצות של
סטודנטים :בוגרי תכנית ה MBA -של המכללה האקדמית ת"א-יפו ,בהנחיית ד"ר ציפי שפרלינג,
וכן סטודנטים נבחרים מקורס "מחשבה כלכלית לעשייה חברתית" ,בפיקוחו של ד"ר ירון כהן צמח,
מאוניברסיטת תל אביב .תהליך הבדיקה היה עמוק וקפדני ודרש חיפוש באתר הפומבי של החברה .תוצאות
הבדיקה נשלחו לחברות לתגובה ועיון חוזר.
אתרי האינטרנט הפומביים של החברות נבדקו במהלך החודשים אפריל-יוני  .8 2017איסוף הנתונים
החל כאשר נשלח מייל עדכון על התהליך ,המתודולוגיה ,הפרמטרים ואופן הבדיקה שבמהלכם החברות
הנבדקות הוזמנו לשיח עמיתים במשרדי גרוס ,קלינהנדלר ,חודק הלוי ,גרינברג ושות'.
במהלך התקופה ניתנה לחברות האפשרות לבחון את ממצאי המדד שלהן בשני סבבים שונים ,במהלך
החודשים יוני-יולי וספטמבר ,ולבקש התייחסותן לממצאים  -להעיר הערות והארות ולהעלות השגות .לאחר
קבלת ההתייחסות ,נעשו שינויים בתוצאות הבדיקה במקומות שנמצאו ראויים לכך .לפיכך ,המועד הקובע
של הממצאים אינו אחיד .כך שעבור חברות שניצלו את האפשרות לבחון את הממצאים שהצגנו בפניהם
ולתקנו ,המועד הקובע לממצאים הוא החודשים אפריל עד ספטמבר ,בעוד אשר עבור חברות שוויתרו על
ההזדמנות ,למרות פניותינו ,מועד איסוף הנתונים המקורי נותר על כנו.
הדיאלוגים התקיימו יחד עם גורמים מגוונים בחברות :מנהלי אחריות תאגידית ,קציני ציות ,יועצים
משפטיים וכן חוקרים מתחומי ידע שונים הרלוונטיים למדד  ,9מתוך גישה שעל מנת לייצר תפיסת עולם
של שקיפות צריכה להיות התגייסות רב מערכתית של הארגון.
בתהליך הארוך והקפדני ,כאמור ,עשינו כל שלאל ידינו כדי שציוני השקיפות של החברות שנבדקו ונשקלו
בכובד ראש ,יפורסמו לאחר בחינה מקצועית ,מדוקדקת ,רצינית ואחראית .עם זאת ,ככל שתופנה לכך
שימת לבנו לטעות שנפלה במדד ,נעשה את הנדרש לתיקונה.
חשוב לציין ,כי הבדיקה והניקוד לקחו בחשבון את הליך החיפוש ונגישות המידע .אם נתון כלשהו לא נמצא
בהליך בחיפוש סביר באתר החברה ע"י החוקרים שלנו ,הנחנו כי הוא אינו זמין ועל כן הקריטריון קיבל ניקוד
אפס .נדגיש כי שקיפות דורשת יותר מאשר הימצאות המידע באתר ,אלא גם נגישות וזמינות של המידע.
לכן ,גם אם המידע הנדרש מצוי באתרי האינטרנט של החברות ,אך אינו זמין ו/או נגיש וקיומו נסתר מן
העין וקשה להשגה ,לתפישתנו ייחשב כלא זמין וחסר במונחי הקריטריונים והעקרונות המנחים את המדד.
עוד חשוב לציין ,כי המידע המפורסם במדד מבוסס על האתרים הפומביים של החברות הנסקרות ומתגובת
החברות .והעמותה אינה מבקרת את המידע שמתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו ,לרבות ,אך
לא רק ,אי דיוקים או חסרים כלשהם.
 .8המידע שמוצג בדו"ח זה נאסף מאתר האינטרנט הפומבי של החברות בתקופה זו בלבד ,כך שמידע רלוונטי נוסף שפורסם באתר החברות לאחר מכן ,לא נלקח
בחשבון בעת כתיבת הדו"ח .9 .זהות הגורמים נקבעה על ידי החברות הנבחנות ולא בהתאם לדרישות העמותה.
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חישוב ציון
ציון עבור החלק הראשון" :תכניות למניעת שחיתות" ,ניתן ציון בין  0ל 1-נקודות על כל שאלה.
סכום הנקודות עבור חלק זה מחולק ב( 13-שהוא מספר השאלות והציון המקסימלי האפשרי)
ומבוטא באחוזים.
ציון עבור החלק השני" :שקיפות ארגונית" ,ניתן ציון בין  0ל 1-נקודות על כל שאלה .סכום הנקודות
עבור חלק זה מחולק ב( 8-שהוא מספר השאלות והציון המקסימלי האפשרי) ומבוטא באחוזים.
במידה ושאלות ( 18-21הנוגעות לפירוט הנכסים המוחזקים בשותפות) אינן מנוקדות ,הסכום מחולק
ב 4-ומבוטא באחוזים.
ציון עבור החלק השלישי" :דיווח ברמת מדינה" מחושב באופן שונה מהחלקים האחרים .עבור
כל חברה הפעילה במדינות נוספות ,ניתן ציון בין  0ל  1-נקודות לכל שאלה ,על כל מדינה בה
פועלת החברה .סכום הנקודות מחולק במספר המדינות בהן פועלת החברה .סכום הציונים של
חמש השאלות מחולק ב( 5-שהוא מספר השאלות והציון המקסימלי האפשרי) ומבוטא באחוזים.
ציון עבור שאלה ( 26פירוט תרומות החברה) מחושב לאחר החרגת מדינות לא רלוונטיות.
כל חלק בשאלון קיבל ציון משלו ,והציון הכללי של אותה חברה הוא ממוצע של ציוני שלושת החלקים.
יובהר ,כי שלא כמו בשנה שעברה ,חברה אשר חלק אחד שלם במדד אינו רלוונטי בעניינה בשל אופיה (ולא
בגין כך שלא שיתפה פעולה עם הבדיקה)  -לא קיבלה ציון במסגרת הדירוג הכללי .חברה הפועלת בישראל
(משלמת מס בישראל) ושאין לה חברות בנות לא השתתפה בדירוג הכללי .מבין  30החברות שנבחרו,
ל 22-חברות נערך שקלול ציון במסגרת הדירוג הכללי.
תוצאות המדד מוצגות בצורה נגישה באתר העמותהwww.TI-Israel.org :

© כל הזכויות במדד השקיפות באתרי התאגידים (  )TRACשמורות לעמותת שקיפות בינ״ל-ישראל (ע״ר).
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עיקרי הממצאים
הקפיצה הגדולה
ביותר  ,30% -עשתה

הקפיצה הגדולה
הנוספת  ,28% -עשתה

חברת מגדל

חברת שיכון ובינוי

מציון של  32%בשנת 2016
ל 62%-בשנת 2017

מציון של  45%בשנת 2016
ל 73%-בשנת 2017

5

עליה של כ20%-

חברות השיגו
ניקוד מלא

בממוצע בקרב החברות
הנמדדות בפעם השניה

הן בחלק הנוגע לדיווח על תכניות למניעת
שחיתות והן בשקיפות ארגונית

אדמה ,אמדוקס ,הראל,
בנק לאומי ,בנק הפועלים

בנק הפועלים
מוביל זו השנה השנייה
את המדד

עם ציון של 92%
2

12
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מדד שקיפות בדיווחי תאגידים

1
2

הסקטור
שקיבל את הציון
הממוצע הגבוה ביותר

הוא הבנקים

מהחברות הנבדקות
אינן אוסרות במפורש על
תשלומי זירוז

86%

(תשלומים אשר אינם מותרים
על פי הדין הישראלי)*

מהתעשיות
הביטחוניות -

בקבוצת
החברות המשתתפות
בשנה הראשונה במדד -

רפאל ואלביט

בנק מזרחי טפחות

קיבלו ניקוד מלא בחלק הנוגע לדיווח
על תוכנית למניעת שחיתות

קיבל את הציון
הגבוה ביותר

90%

מהחברות הנמדדות

בעלות קוד אתי
* יובהר ,כי העובדה
שלא ראינו בכל
האתרים כלל ברור
האוסר על תשלומים
אלו ,יכולה להצביע על
חוסר בהירות שקיים
בעולם העסקי בנושא.
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תוצאות
האינדקס הכללי
הציון הממוצע:

57%

ניתוח הממצאים
שם החברה

ענף

בעלות

ציון כללי

פידבק

.1

בנק הפועלים

בנקים

ציבורי

92%

.2

בנק לאומי

בנקים

ציבורי

90%

.3

בנק דיסקונט

בנקים

ציבורי

84%

בנקים

ציבורי

80%

.5

הראל

ביטוח

ציבורי

79%

.6

אדמה

תעשיה

ציבורי

73%

.7

שיכון ובינוי

ייזום נדל״ן

ציבורי

73%

.8

כלל

ביטוח

ציבורי

71%

.9

אמדוקס

פיתוח תוכנה

נסחרת בחו"ל

67%

.10

רפאל

תעשיות ביטחוניות

ממשלתי

65%

.11

צ׳ק פוינט

פיתוח תוכנה

נסחרת בחו"ל

63%

.12

שטראוס

יצרניות מזון

ציבורי

63%

.13

מגדל

ביטוח

ציבורי

62%

.14

אל על

שירותי תחבורה והובלה

ציבורי

59%

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

.15

טבע

פרמצבטיקה וקוסמטיקה

ציבורי ונסחרת בחו"ל

46%

.16

אלביט

תעשיות ביטחוניות

ציבורי ונסחרת בחו"ל

45%

.17

כי״ל

כימיקלים ,מינרלים וזיקוק

ציבורי ונסחרת בחו"ל

45%

תעשיה ביטחונית

ממשלתי

40%

.19

הפניקס

ביטוח

ציבורי

40%

.20

צים

ספנות

פרטי

24%

.21

תנובה

יצרנית מזון

פרטי

0%

.22

יורוקום

יבוא/הפצת ציוד תקשורת

פרטי

0%

אינטל

שבבים ומוליכים למחצה

פרטי

לא בדירוג הכללי

בזק

קבוצות תקשורת

ציבורי

לא בדירוג הכללי

ווישיי

שבבים ומוליכים למחצה

פרטי

לא בדירוג הכללי

חברת חשמל

יצרניות חשמל ותשתיות

ממשלתי

לא בדירוג הכללי

ישקר

מוצרי מתכת

פרטי

לא בדירוג הכללי

פז

חברות דלק ותשתיות

ציבורי

לא בדירוג הכללי

קוקה קולה

יצרנית מזון

פרטי

לא בדירוג הכללי

שופרסל

קמעונאות מזון

ציבורי

לא בדירוג הכללי

 .4בנק מזרחי טפחות

 .18תעשיה אווירית
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92%

90%

הפועלים

לאומי

84%

80%

100%

100%

75%

75%

79%
71%
62%

50%

50%

40%

25%

25%

0%

מזרחי טפחות

דיסקונט

0%

ה ראל

בנקים

מ ג דל

כלל

ה פ ניקס

חברות ביטוח
חברות הביטוח הנבדקות במדד שיפרו את

בחלוקה על פי סקטורים הבנקים ,בין היתר

הממוצע שלהן ,בשנת  2016ממוצע של 47%

לאור הרגולציה וחובת הדיווח ,קיבלו את הציונים

לממוצע של  63%בשנת 2017

הגבוהים ביותר בשלושת חלקי המדד

מבין חברות הביטוח הראל מובילה השנה השניה

כל ארבעת הבנקים קיימו עמנו דיאלוג

עם ציון ממוצע של 79%

בנק דיסקונט שיפר את הציון הכללי הממוצע מציון

יצוין ,כי  3מתוך  4חברות הביטוח קיימו עמנו

של  68%בשנת  2016לציון של  84%בשנת 2017

דיאלוג ובעקבות זאת שיפרו את ציונן
100%

100%

75%

75%

68%

65%

50%

45%

40%

50%

54%

53%

25%

25%

8%
0%

רפאל

אל בי ט

תעשיה אווירית

חברות ביטחוניות

10

מבין החברות הביטחוניות ,רפאל מובילה את
המדד עם ציון 65%
החברות הבטחוניות קיבלו ציונים מתחת לממוצע
בחלקים השני והשלישי של המדד

0%

מ משל ת י

פ רט י

ציב ו ר י

ציבורי חו״ל

בעלות
(ממשלתי ,פרטי ,ציבורי נסחרת בישראל,
ציבורי נסחרת בחו"ל)
ניכר ,כי חברות הנסחרות בישראל השיגו ציונים
טובים יותר במדד מאשר חברות הנסחרות בחו"ל
בחברות פרטיות רמות השקיפות נוטות להיות
נמוכות יותר באופן משמעותי

 .10שלוש החברות הביטחוניות הנמדדות במדד השתתפו בשנת  2015בסקר של  TI-UKהנוגע לחברות הביטחוניות ,סקר שונה ממדד הTRAC -

http://ti-defence.org/publications/defence-companies-anti-corruption-index-2015-3
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חלק ראשון

הציון הממוצע:

76%

דיווח על תכניות למניעת שחיתות

הביצועים הגבוהים ביותר:
אדמה ,אינטל ישראל ,אלביט ,אמדוקס ,בנק הפועלים ,בנק לאומי ,הראל ,טבע,
ישקר בע״מ ,רפאל ,שיכון ובינוי

הביצועים הנמוכים ביותר:
יורוקום ,פז ,הפניקס ,צים ,קוקה קולה ,תנובה
בחלק של דיווח על תכניות למניעת שחיתות  11חברות השיגו ציון מצטיין של .100%
בחלק של דיווח על תכניות למניעת שחיתות ניתן לראות עליה של  19נקודות -
מציון ממוצע של  57%בשנת  2016לעומת  76%בשנת .2017
 2חברות פרטיות ו 2-חברות ביטחוניות השיגו ציון של .100%
את הציון הנמוך ביותר קיבלו  3חברות פרטיות.
 85%מהחברות מספקות ערוץ תקשורת באמצעותו עובדים יכולים לדווח על חשדות להפרת מדיניות
מניעת השחיתות של החברה.
כמחצית מהחברות אינן אוסרות על תשלומי זירוז.
מעל ל 30%-מהחברות אינן מבצעות מעקב שוטף על תכניות למניעת שחיתות.
בפרק זה התמקדה הבדיקה במדיניות החברה ופעילותה בכל הנוגע לתוכניות למניעת שחיתות ,כפי שאלה
באות לידי ביטוי באתר האינטרנט של החברה .חשוב לציין ,כי לפי המתודולוגיה שנקבעה על ידי ארגון

TI

העולמי ,ניתן ציון מלא עבור הצהרה חיובית ביחס לכל שאלה (למשל" :האם יש לחברה הצהרה על אפס
סובלנות לשחיתות") ולא נבדק אם האמור בהצהרה מתקיים בפועל.
דיווחים של חברות לציבור לגבי תכניות נגד שחיתות הינם חיוניים היות והם מאפשרים מעקב של בעלי
המניות ,הלקוחות והציבור כולו אחר פעילות החברה ובכך גורמים לחברות לקחת אחריות על המתרחש
בהן .בפרק זה נבדקו ,בין היתר ,הנושאים הבאים :תמיכת הנהלת החברה במניעת שחיתות; קיומו של קוד
אתי; קיומן של תכניות הכשרה מונעות שחיתות לעובדים; קיומו של ערוץ דיווח לעובדים בנושא שחיתות,
התייחסות החברה לספקים וקבלנים ועוד.
פרק זה הוא אחד מהפרקים החשובים להערכת ציון החברה .המידע שנבדק בפרק זה הושג ישירות מאתרי
האינטרנט הפומביים של החברות ולכן ישנם פערים בין החברות בכל הקשור לרמת הדיווח .כלומר ,קיימות
חברות עם דיווח מלא ואחרות בעלות דיווח חלקי או חסר לגמרי .עניין נוסף שחשוב להדגיש ,כאמור ,הוא
שהבדיקה מתמקדת בשאלה האם קיים המידע ולא האם הפעילות המוצהרת נאכפת בפועל .יש לציין,
כי תכניות למניעת שחיתות מהוות גורם מרכזי מבחינת ערך האמון של הציבור ובעלי העניין בחברה.
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חלק ראשון :הציונים המסכמים
(במצב של ציון זהה הרשימה הינה לפי סדר לקסיקוגרפי)

אדמה ,אינטל ישראל ,אלביט ,אמדוקס ,בנק הפועלים,
בנק לאומי ,הראל ,טבע ,ישקר בע״מ ,רפאל ,שיכון ובינוי

100%
96%

תעשיה אווירית ,שופרסל

92%

בנק דיסקונט ,חברת חשמל ,ווישיי ישראל

89%

בנק מזרחי טפחות ,צ׳ק פוינט

85%

כי״ל ,מגדל

69%

שטראוס

65%

אל על ,בזק

62%
46%
35%
31%
4%
0%

כלל
צים
פז
הפניקס
קוקה קולה ישראל
יורוקום ,תנובה

ציון עבור :דיווח על תכניות למניעת שחיתות
בחלק הראשון נבחנו  30חברות .חלק זה קיבל את הציון הממוצע הגבוה ביותר מבין שלושת חלקי המדד
ובו  11חברות מצטיינות :שני בנקים ,שתי חברות ביטחוניות ,אדמה ,אינטל ישראל ,אמדוקס ,הראל ,טבע,
ישקר בע״מ ושיכון ובינוי .בתחתית הטבלה מופיעות החברות הפרטיות :קוקה קולה ,תנובה ויורוקום.
חברות אשר קיבלו ציון מצטיין וענו על כל הקריטריונים הכוללים :הצהרות פומביות על מחויבות החברה
להימנע משחיתות ,ציות לכללים הנוגעים למניעת שחיתות ,בין היתר הפגנת תמיכה במניעת שחיתות,
קודי התנהגות מפורשים ,על מי חלים קודי התנהגות אלה (מבית ומחוץ) ,תכניות הדרכה למניעת שחיתות,
מדיניות לגבי מתנות וערוצי תקשורת לדיווח על חשד לפעולות שמעורבת בהן שחיתות .לחברות אשר
השיגו ציונים נמוכים היה קוד אתי חסר וחלקי ביותר ומידע זה לא הופיע או הופיע באופן חלקי באתריהן.
ניתן לראות כי הממוצע עלה משנה שעברה ב .34%-נמצא ,כי יותר חברות מבינות את המשמעות של
פרסום תכניות למניעת שחיתות ,כך למשל חברת מגדל כאמור ,שיפרה חלק זה מציון ממוצע של 27%
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בשנת  2016ל 85%-בשנת  .2017חברת טבע מציון ממוצע של  77%בשנת  2016לציון מצטיין של 100%
בשנת  2017וכן שיכון ובינוי מציון ממוצע של  58%לציון מצטיין של  .100%עוד השיגו ביצועים מרשימים
חברת אלביט מציון  81%בשנת  2016לציון מצטיין של  100%בשנת  2017וחברת הראל מציון ממוצע של
 73%לציון מצטיין של  .100%לעומת זאת ,חברת הפניקס בולטת לרעה ושומרת משנה שעברה על ממוצע
נמוך של .31%
ביצועי החברות בקריטריונים הבאים השיגו את הממוצעים הגבוהים ביותר (למעלה מ.)82%-
קריטריון מספר  - 1האם לחברה יש הצהרה פומבית על מחויבותה להימנע משחיתות ,קריטריון מספר - 2
האם החברה מתחייבת באופן פומבי לציית לכלל החוקים הרלוונטיים ,כולל חוקים הנוגעים למניעת שחיתות,
וקריטריון מספר  - 5האם מדיניות מניעת השחיתות של החברה חלה בצורה מפורשת גם על אנשים שאינם
עובדי החברה כמו למשל סוכנים.
הקריטריון הנוגע לתשלומי זירוז  -מספר  - 9קיבל את הציון הממוצע הנמוך ביותר.

חלק ראשון  -ממוצע בהתאם למבנה בעלות
100%

96%

94%
81%
50%

42%
0%

חברות פרטיות

חברות ממשלתיות

חברות ציבוריות

חברות ציבוריות
נסחרות בחו"ל

החברות הממשלתיות מובילות חלק זה בממוצע של .96%
הגם שהתוצאות הכלליות בחלק זה היו באופן יחסי טובות ,עדיין החברות הפרטיות קיבלו את
הממוצע הנמוך ביותר .אנו מאמינים ,כי תפקידו של המדד לעודד שקיפות גם בחברות פרטיות
לחברות הציבוריות יתרון מובנה ,אבל מבחינת המדד אין לכך נפקות .החברות הפרטיות הן חלק
מה 30-חברות המובילות במשק :הן בעלות יציבות פיננסית ,חברות מובילות שוק ועל כן ההשפעה
שלהן על השוק הישראלי אינה פחותה מחברה ציבורית או חברה ממשלתית .פרטיותן של החברות
אינה סיבה בראייתנו לדרוש מהן שקיפות פחותה .הכללים האוסרים על שחיתות בחברה פרטית אינם
שונים מהכללים החלים על חברה ציבורית.
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הציון הממוצע:

70%

חלק שני
שקיפות ארגונית

הביצועים הגבוהים ביותר:
 13חברות קיבלו ציון מצטיין של 100%

הביצועים הנמוכים ביותר:
 7חברות קיבלו ציון הנמוך מ50%-
במדד זה ,המונח "שקיפות ארגונית" מתייחס לשקיפות המידע בדבר המבנה התאגידי של קבוצה שהחברה
הנבדקת שייכת אליו ,כלומר :האם קיים מידע בדבר חברות בת ונכסים המוחזקים בשותפות .השקיפות
הארגונית היא חשובה שכן היעדר שקיפות בנוגע למבנה התאגידי של קבוצת חברות מסייע ליצירת ערפל
העשוי לעיתים לבסס קיומה של שחיתות .במצב בו לא ברור כיצד בנויה משפחת החברות ולא ידוע מה
יחסי השליטה והבעלות בכל אחת מהחברות במשפחה ,היכן התאגדה והיכן פועלת כל אחת מהן ,קל יותר
להסתיר ולהסוות פעולות לא תקינות או לעיתים אף מושחתות.
בחלק זה של המדד מדווחות החברות פרטים על מדינות ההתאגדות בהן פועלות ,פירוט חברות הבנות,
אחוזי הבעלות בחברות ,אחוזי בעלות על נכסיה ומדינות בהן נכסיה פועלים בשותפות .אלו פרטים כלליים,
בד"כ באחוזים ,המשקפים פחות מידע על פעילות החברה ,בהשוואה לחלק השלישי ,בו הן אמורות לפרט
במספרים על ההוצאות וההכנסות .חלק זה של המדד בודק למעשה את רמת השקיפות והדיווח של
החברות וחברות הבנות שלהן ,שמחזיקות במידע פיננסי פנימי הכולל ,בין היתר ,נתונים על אופי פעילותן
ומבנה החברה .למרות שהמידע קיים אצל החברות ,רק לעתים הן מביאות אותו לידיעת הציבור.

ציון עבור :שקיפות ארגונית
בחלק השני נבדקו  27חברות  13 -חברות קיבלו ציון מצטיין של  ,100%ביניהן הבנקים 2 ,חברות ביטוח,
חברה ממשלתית אחת 4 ,חברות ציבוריות ו 2-חברות ציבוריות גלובליות .למרות ש 13-חברות קיבלו
ציון מצטיין ,ניתן לראות כי עדיין יש מה לשפר וכי חברות גדולות רבות עדין אינן מפרטות את השקיפות
הארגונית .יש לצין ,כי החברות הגדולות יובילו לשיפור הביצועים בעת השיפור בשקיפות הארגונית.
הציון הממוצע בחלק זה נמוך מהממוצע בחלק הראשון וכך גם בהשוואה לשנת  .2016לא ניתן להצביע על
מגמה ברורה בציונים .נראה כי חברות מסקטורים שונים קיבלו ספקטרום רחב של ציונים ,למשל :חברות
הביטוח  -הראל וכלל קיבלו ציון מצטיין של  ,100לעומת מגדל והפניקס שקיבלו ציון מתחת לממוצע.
בתעשיות הבטחוניות ניכר פער בין רפאל ליתר החברות הבטחוניות המשתתפות במדד.
עולה בחלק זה ,כי רק חצי מהחברות מפרטות את המדינות בהן פועלות חברות הבנות והנכסים המוחזקים
בשותפות שלהן (שאלות  16ו .)21-בחלק מהמקרים נראה ,כי באתר מפורט המבנה הארגוני של החברה
הכולל את החברות הבנות העיקריות ובדו"חות הכספיים נמצא הפירוט בנוגע לכל החברות הבנות והחברות
הקשורות .שאלות  14ו 15-קיבלו את הציון הממוצע הגבוה ביותר עם .82%
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חלק שני :הציונים המסכמים
(במצב של ציון זהה הרשימה הינה לפי סדר לקסיקוגרפי)

אדמה ,אל על ,אמדוקס ,הראל ,בנק דיסקונט,
בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק מזרחי טפחות,
חברת חשמל ,כלל ,פז ,צ׳ק פוינט ,שטראוס

100%
88%

מגדל

81%

רפאל ,שופרסל

75%

הפניקס

69%

שיכון ובינוי

56%

בזק

50%

כי״ל

25%

אלביט  ,11צים ,תעשיה אווירית

19%

טבע

0%

יורוקום ,קוקה קולה ,תנובה

חלק שני  -ממוצע בהתאם למבנה בעלות
100%

85%
69%

59%

50%

6%
0%

חברות פרטיות

חברות ממשלתיות

חברות ציבוריות

חברות ציבוריות
נסחרות בחו"ל

נתון מעניין הוא שחברות ציבוריות הנסחרות בישראל קיבלו ציונים גבוהים יותר בשניים מתוך שלושת
חלקי המדד (חלק ב' וחלק ג') לעומת חברות ציבוריות הנסחרות בחו"ל.
 .11לטענת החברה ,לאור הרגולציה החלה עליה כחברה הפועלת בתחום הביטחוני בכלל ,ובישראל בפרט ,קיימת לה מניעה מ לדווח על פעילותה בחתך לפי מדינות.
זאת ,לטענתה ,בין היתר ,לאור הנחיות של משרד הביטחון ומשרד החוץ הישראלי.
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הציון הממוצע:

23%

חלק שלישי
ד י ו ו ח

ב ר מ ת

מ ד י נ ה

הביצועים הגבוהים ביותר:
בנק הפועלים ,בנק לאומי

הביצועים הנמוכים ביותר:
 7חברות קיבלו ציון אפס בחלק זה
בפרק זה נבחן המידע הנחשף על ידי החברה הנבדקת ביחס לפעילותה במדינות זרות :החל מזיהוי באלו
מדינות נוספות החברה פעילה ,דרך נתונים בדבר הכנסות או מכירות בכל מדינה וכלה בפירוט תשלומי
המס ,ההשקעות והתרומה לקהילה בכל מדינה .המונח "פעילות" מתייחס לנוכחות של החברה הנבדקת
או חברת-בת שלה במדינה מסוימת בה נדרש דיווח לרשויות המס המקומיות.

ציון עבור :דיווח לפי מדינות פעילות
ניקוד החלק השלישי מראה כי כל החברות ,ממעיטות בדיווח על פעילותן במדינות זרות .מתוך 30
החברות הנבדקות במדד ,בחלק זה נבדקו  22חברות .הציון הממוצע של חלק זה נמוך באופן ניכר משני
החלקים הראשונים .כך גם המצב ביתר התאגידים הגלובליים ובהתאמה לשאר מדדי ה TRAC -הסוקרים
את החברות הגלובליות הגדולות שפרסם ארגון  TIהעולמי.
מתוך  22חברות שעלה כי פועלות מחוץ לישראל 8 :חברות לא מסרו מידע כלל 9 ,חברות מסרו מידע
חלקי מאוד .אף חברה לא השיגה ציון מצטיין בחלק זה של המדד.
 33%מהחברות מפרטות על הכנסותיהן או מכירותיהן במדינות בהן פועלות .זה הקריטריון (שאלה
מספר  )21שקיבל את הממוצע הגבוה ביותר מכל השאלות בפרק זה.
ארבעת הבנקים ,חברת שיכון ובינוי ,ושתי חברות ביטוח השיגו ציונים מעל הממוצע.
 7חברות מדווחות (באופן חלקי) על שיעור המס במדינה .בהקשר זה ,ראוי לציין את חברת אדמה לה
נמצא הדיווח הנרחב ביותר בנוגע לשיעור המס.
השאלות אשר עסקו בפעילות החברה בחו"ל לא היו קלות למענה ולרובן לא היו תשובות.
מבין חברות הביטוח ,חברת הביטוח כלל קיבלה את הציון הגבוה ביותר בחלק זה.
הבנקים מובילים חלק זה בממוצע של .64%
לפי הממצאים ,החברות הפרטיות וחברות ציבוריות גלובליות אינן מפרסמות או מפרסמות באופן
חלקי ביותר לקהל הרחב מידע על המדינות בהן החברות פועלות ,על הכנסות ו/או מכירות
במדינות זרות ,הוצאות ההון ,הכנסות לפני מס ,שיעור המס שמשלמות החברות בכל מדינה ופירוט
תרומותיהן הכספיות לקהילה.
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חלק שלישי :הציונים המסכמים
(לפי סדר לקסיקוגרפי)

75%

בנק הפועלים

70%

בנק לאומי

60%

בנק דיסקונט

50%

בנק מזרחי טפחות ,כלל ,שיכון ובינוי

38%

הראל

20%

אדמה ,טבע ,שטראוס

13%

אל על ,מגדל ,הפניקס ,רפאל

10%

אלביט 12

0%

אמדוקס ,יורוקום ,כי״ל ,צים ,צ׳ק פוינט ,תנובה ,תעשיה אווירית

חלק שלישי  -ממוצע בהתאם למבנה בעלות
100%

50%

35%
0%
חברות פרטיות

6.5%

6%
0%

חברות ממשלתיות

חברות ציבוריות

חברות ציבוריות
נסחרות בחו"ל

 .12לטענת החברה ,לאור הרגולציה החלה עליה כחברה הפועלת בתחום הביטחוני בכלל ,ובישראל בפרט ,קיימת לה מניעה מ לדווח על פעילותה בחתך לפי מדינות.
זאת ,לטענתה ,בין היתר ,לאור הנחיות של משרד הביטחון ומשרד החוץ הישראלי.
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המלצות

13

בחלק זה יפורטו המלצותינו לפעולה בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הן מופנות .פעולת מוסדות השלטון,
בעיקר בארה”ב ובאיחוד האירופי ,נתנה דחיפה חזקה להעמדת תכניות האכיפה הפנימית במוקד
תשומת-הלב של הארגונים העסקיים ,והן נחשבות בשנים האחרונות כדרך המלך להטמעת המוסר
בכל תחומי הפעילות של הארגון .ביסוד התפתחות זו עומדת התפיסה שהתאגידים אינם רק מוסדות
כלכליים הפועלים למטרת רווח אלא משמשים גם כמוסדות חברתיים מרכזיים המשפיעים על אספקטים
משמעותיים של חיינו ולפיכך מוטלת עליהם אחריות להנהיג ערכים של מוסר אישי וארגוני ולהבטיח את
יישומם בפעולת הארגון.
אנו סבורים כי התכנית משרתת גם שורה של יעדים ניהוליים פרגמאטיים :יצירת כלי ניהולי שיגדיר את
אחריות העובדים ואת חובותיהם ואף יסייע בעת הצורך לשנות דפוסי התנהגות בכיוון הרצוי לפירמה;
מניעת התנהגות פסולה של עובדים ,שעלולה במקרים מסוימים להסב לארגון נזקים כבדים; הפחתת
עלויות על-ידי הגברת יעילות כלכלית; היכולת למשוך עובדים מוכשרים ובעלי מוטיבציה ולהחזיק בהם;
הגדלת כוח המשיכה כלפי משקיעים פוטנציאליים; חיזוק התדמית של הארגון ורכישת האמון של קבוצות
בעלי עניין והציבור בכללו .לשם קידום מהפיכת השקיפות במגזר העסקי נדרשת פעילות משולבת של כל
הגופים :החברות עצמן ,גופי האסדרה והפיקוח ,המשקיעים והחברה האזרחית.

המלצות לחברות
שאיפה למצוינות בשקיפות  -אין ספק שלמרבית החברות הנבדקות יש פעילות ענפה בנושאי מניעת
שחיתות והטמעת קוד אתי .אולם על האתיקה וההתמודדות עם שחיתות לא רק להיעשות אלא גם
להראות .על החברות לפעול ולפתח תכניות למניעת שחיתות ,כערך נורמטיבי מכונן ,ועל מנת להגן
על עצמן נגד הסיכון של שוחד ושחיתות .ככלל ,על החברות להגביר את מאמציהן להיות שקופות יותר
ובפרט חברות הפועלות בשוק הגלובלי .חברות אלו מטבען חייבות להכיר בכך שהן מחויבות להפגין
שקיפות רבה יותר לכל בעלי העניין ,הן בבית והן מחוצה לו .לחברות הפרטיות שנבדקו ,בהן דרישות
הדיווח הן וולונטריות ,עדיין נכונה עבודה רבה בחיזוק המדיניות נגד שחיתות וקביעת תהליכים מסודרים
בנושא .ככל שהתכניות שלהן למניעת שחיתות תהיינה חזקות וזמינות עבור כולם ,יישלח מסר חזק לכל
בעלי העניין לגבי עמדת החברה לעניין שחיתות .על החברות להבין כי קיום תכניות למניעת שחיתות
הוא גם כלי ניהולי פנים-ארגוני ולא רק “עול” המוטל על החברה מבחוץ .בטווח הארוך נושאות התכניות
כאמור תועלת רבה בדמות אמון צרכנים ,שיפור תדמית החברה והגברת חוסנה .על כן ,חברות המנוהלות
היטב ופועלות ברמות גבוהות של יושרה ושקיפות הן בעלות סיכוי גבוה יותר לשמור על היתרון התחרותי
שלהן בשווקים גלובליים בהם פרקטיקות של שחיתות וחוסר שקיפות הולכות ונהיות איום להצלחה.
פירמה הנוטה להצנעת מידע ואינה פועלת למיגור שחיתות כחלק מהתרבות התאגידית שלה ,עלולה
להיפגע כלכלית מכך שהיא חשופה יותר למעשי שחיתות על ידי עובדים ומנהלים ,מעשים העלולים לגרור
סנקציות כנגד הפירמה .על כן ,לכל חברה יש אינטרס בהשקעה בתדמית חיובית כלפי הציבור.
“חלון הראווה” של החברות  -יש לפעול לתחזוקה ועדכון שוטף של אתרי החברות במגמה ליצור אתרים
שקופים ונגישים הכוללים את מירב המידע .לשם כך ,מומלץ לרכז את כלל המידע בנושאי שקיפות ומניעת
שחיתות באתר מידע אחד; להעביר לאותו אתר מידע רלוונטי באורח שוטף; ולתפעל אתר אינטרנט הזמין
 .13המידע ,לרבות המדד ,מהווה אך ורק הבעת דעה סובייקטיבית של העמותה נכון למועד פרסום המדד אודות מידת השקיפות בארגונים שנבדקו ואינו מהווה דבר
שבעובדה או המלצה לרכוש ,להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם ,או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות כלשהן .העמותה אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן
את המידע ,לרבות המדד ,לאחר פרסומו .העמותה אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך עבור הקוראים.
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הן בשפת מדינת המקור והן בשפה בינלאומית אחת ,שהינו כלי תקשורת עבור כל החברות הרב לאומיות.
בפן המעשי  -ניתן לצפות באתרי החברות שקיבלו ציון גבוה או בגוף השאלון לצורך הפקת לקחים ,שכן
למידה מפעילותן של חברות שקיבלו דירוג גבוה תביא את שאר החברות לשיפור משמעותי.
איסור ברור על תשלומי זירוז (  )Facilitation Paymentsבמדינות בהן פועלת החברה  -תשלומי זירוז הם
חלק ממעגל השוחד והם אף מסייעים ליצירת אווירה עסקית וציבורית המעודדת שוחד .בתשלומים אלו
גלומים סיכונים משפטיים ,אתיים ותדמיתיים.
יישום תכנית נגד שחיתות לסוכנים ומתווכים  -סוכנים ומתווכים הפועלים בשמן של חברות עלולים
להוות צינור לשוחד ,וככזה הם מהווים סיכון גבוה עבור חברות .על ארגונים להבטיח כי סוכנים ומתווכים
הפועלים מטעמם מחויבים באופן חוזי מפורש לציית לתוכנית החברה נגד שוחד בצירוף הנחיות מפורשות
והסבר מפורט על קיום חובת הציות לתכניות נגד שוחד.
בפן המעשי ,בידינו לסייע לחברות ליישם תכנית שכזו ,באמצעות כלים גלובליים ,כדוגמת כלי אשר פיתח
ארגון  TIהעולמי הנקרא:

.Business Principles for Countering Bribery 14

פרסום מבנה תאגידי מלא ומפורט “ -הרמת מסך” שכזו תגביר את אחריותה של החברה כלפי בעלי
העניין בכל אשכול החברות ותסייע להקטנת חוסר האיזון בכוח ובמידע הקיים בין חברות הענק לבין הציבור
ולמנוע שחיתות .נוסף על כך ,הרמת מסך זו תגביר את האחריותיות של בעלי ומנהלי החברות ולא תאפשר
להסתתר מאחורי מבנה מסועף ועמום .מקומן של רשימות אלה אינו בהכרח בדו"חות הכספיים ,אך עליהן
להיות נגישות בקלות באתרי החברה ולכלול מידע על שם החברה ,אחוזי הבעלות בקבוצה ,מקום התאגדות
ומידע בסיסי על סוג העסק אותו מנהלת כל ישות קשורה.
פרסום מהימן של כלל הדו"חות הכספיים של החברה ושל כלל חברות הבנות שלה  -חברות ציבוריות
רבות מפרסמות דו"חות כספיים של עצמן ,כלומר של חברת האם אך לא של חברות הבנות ובכך אינן
משתפות את הציבור .דיווח שקוף שכזה יכול לצמצם סיכונים פוליטיים ומשפטיים ולעזור למשקיעים
להשקיע בצורה נבונה בחברות.
פרסום מידע פיננסי עבור כל מדינה בה פועלת החברה  -על חברות להגביר את הפירוט והשקיפות
בחלק זה על מנת לחזק את הקשר עם בעלי העניין .פרסום מידע פיננסי מפולח עבור כל מדינה הינו מאמץ
קטן עבור חברות רב לאומיות ,שכן המידע זמין להן פנימית ולפרסומו תהיה השפעה גדולה על המדינות
בהן הן פועלות .למרות שרוב החברות מצהירות על מחויבותן לתמיכה בקהילות המקומיות ,הן מעכבות
באופן משמעותי את הפיקוח על ביצוע התחייבות זו בכך שאינן מפרסמות מידע כספי מפורט על הפעילות
המקומית שלהן .שקיפות של פעילות ברמת המדינה וגילוי של מידע פיננסי עיקרי הם תנאים הכרחיים
לניטור יעיל של השפעת החברה על הפיתוח הכלכלי המקומי.
שקיפות ברמת הפעילות הבינלאומית של החברה חשובה גם לחברה עצמה  -כאשר משקיע או לקוח
מעוניינים לבחון עבודה משותפת עם חברה בינלאומית ,חשוב למשקיע לבחון את כלל פעילות החברה
בעולם ,ולא רק במדינת האם שלה .בהתאם לכך ,גם משקיע או לקוח המעוניין לבחון כדאיות בהתקשרות
עם חברה ישראלית ,קל וחומר בתחום הפיננסים ,ירצו לדעת נתונים על הפעילויות של אותה חברה ברחבי
הגלובוס ולא רק במדינת האם.
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery .14
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דירקטוריון והנהלה  -השאלה האם קיימת בארגון עשייה אמתית ואותנטית צריכה לעמוד לנגד עיניה
של הנהגת החברה .על מנת שאותם נהלים לא יהיו בבחינת "אות מתה" בקוד האתי ובאתר הפומבי של
החברה דרוש חזון והנהגת חברה המקדמת ערכים אלה ופועלת לאורם.

המלצות לגופים הרגולטוריים ולממשלה
אימוץ רגולציה המחייבת דיווח על תכניות למניעת שחיתות  -רוב החברות המפרסמות את התכניות
שלהן למניעת שחיתות עושות זאת באופן וולונטרי .במגמה זו חל שינוי שכן ,כיום ,חברות אירופאית
המעסיקות למעלה מ 500-עובדים נדרשות להיות שקופות יותר בנוגע למלחמתן בשוחד ובשחיתות.
דרישה מחברות לחשוף את המבנה הארגוני שלהן  -רשימות אלה צריכות לכלול את שם הישות ,את
זכויות הבעלות של הקבוצה ואת מדינות ההתאגדות והתפעול .מידע זה הינו תנאי הכרחי כדי לאפשר
מעקב אחר הזרימה הפיננסית של הכסף לתוך המדינה ומחוץ לה .עם זאת ,מרבית החוקים והתקנות
החלים על החברות הציבוריות מגבילים את הגילוי של אחזקות להשקעות מהותיות .תקן זה ,על אף שהוא
מספק נקודת התחלה לשקיפות משופרת ,גורם לעיתים לגילוי מוגבל ויכול להוביל להשמטת אחזקות
קבוצתיות רבות.
על הרגולטורים להטיל סטנדרטים של גילוי ,אשר יספקו מידע נחוץ ביותר לארגוני החברה האזרחית
ולממשלות ,ויאפשרו להם לעקוב באופן פיננסי אחר תנועות פנימה והחוצה מהמדינות שלהם וכך לאפשר
זיהוי טוב יותר של זרימת כספים בלתי חוקית.
דרישה מכלל החברות לפרסם דו"חות המתארים את פעילותן לפי מדינה  -המטרה העיקרית של פרסום
לפי מדינות בהן החברה פעילה ,הוא להגביר את האחריותיות והשקיפות של החברות .דיווח לפי מדינות
צובר תאוצה בעולם ומספר מדינות מפותחות כבר אימצו חקיקה המקדמת את הסטנדרטים הגבוהים
ביותר של דיווח.

המלצות לארגונים וארגוני החברה האזרחית
דרישה מהחברות להיות שקופות יותר  -על ארגוני החברה האזרחית להתמקד במאמצים לדרוש שקיפות
רבה יותר ממעסיקים רב-לאומיים .לאזרחים הזכות לדעת אילו חברות פועלות בארצם ומהו היקף הפעילות.
על גופי חברה אזרחית לשים דגש מיוחד על פעילות לקידום הדיווח על פעילות החברות הישראליות
במדינות אחרות ,שכן זהו הנושא בו נמצאה רמת השקיפות הנמוכה ביותר ,הן בישראל והן בעולם.
בחינת מידת השקיפות התאגידית באופן יסודי ומתמשך  -לאור העלויות הכרוכות בבחינה כאמור מחד
והתועלת מתוצאותיה מאידך ,יש לשקול שיתוף פעולה בעניין זה בין גופי החברה האזרחית לגופים אחרים
כגון גופי אסדרה או משקיעים מוסדיים.
תרגום ושימוש בכלים בינלאומיים  -אשר הוטמעו במקומות שונים בעולם על מנת להעמיק את השיח
בנושא שקיפות ויושרה בזירה התאגידית בישראל.
עמותת שקיפות בינ"ל-ישראל זמינה לכל שאלה או הבהרה בנוגע למדד .נשמח לנהל דיאלוג עם כל ארגון
החפץ בכך וכן לשמוע תגובות ,הערות והארות לגבי המדד.
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שקיפות כתפיסת עולם ,נקודות למחשבה:
שקיפות ומניעת שחיתות
עו"ד חיים גלפנד ,שותף וראש תחום אכיפה תאגידית ומניעת שחיתות במשרד עו"ד שבלת ושות'
חשיבותה של השקיפות כגורם שיכול לסייע בחשיפת שחיתויות מוסריות מוכרת בעולם היהודי עוד מקדמת
דנא .המדרש (ויקרא רבה פרק י״ז הלכה ב׳) בבואו להסביר את הרעיון מאחורי "צרעת הבית" (צרעת הבית
הוא סוג של נגע או ענישה על פי התורה המתבטא במעין כתמים על קירות הבית) .מסביר כי אחד הגורמים
לצרעת זו הוא עונש על צרות עין של בעל הבית ביחסו לשכניו.
תחילת התהליך המקראי ל"הטהרות" הבית מנגעים אלה מחייב את בעל הבית להוציא את כל תכולת הבית
החוצה לפני שהבית נבדק על ידי כהן וכך נחשפת תכולת הבית לעיני כל .וכך אומר המדרש" :אדם אומר
לחברו :השאילני קב חטים .ואומר לו :אין לי .קב שעורים ,ואומר לו :אין לי .קב תמרים ,ואומר לו :אין לי .אשה
אומרת לחברתה :השאיליני נפה ,היא אומרת :אין לי .השאיליני כברה ,והיא אומרת לה :אין לי.
מה הקדוש ברוך הוא עושה? מגרה (מביא) נגעים בתוך ביתו ,ומתוך שהוא מוציא את כליו ,הבריות רואות
ואומרות :לא היה אומר אין לי כלום? ראו כמה חטים יש כאן ,כמה שעורים ,כמה תמרים יש כאן "...
ז"א ,על פי המדרש ,מטרתה של צרעת הבית היא לגרום לשקיפות בנוגע לחפציו של בעל הבית אשר
תחשוף את שקריו לעיני כל .פועל יוצא הוא ,כי החשש מאותה חשיפה מונע מראש את צרות העין.
בימינו מקבלת השקיפות ,כאמצעי למניעת שחיתות ,משנה תוקף .כבר בראשית המאה הקודמת כתב
שופט בית המשפט העליון האמריקאי ברנדיס:
"Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to
be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman. (Other People's Money
and How Bankers Use It., 1914)".

מאז פועלים ארגונים לא ממשלתיים כגון שקיפות בינלאומית להגברת השקיפות ,מתוך הבנה כי הדבר
יוביל להפחתת השחיתות העולמית .עיתונאים רבים ,כגון העיתונאים שחשפו את נושא הPanama Papers -

מקדמים אג'נדה דומה .לאחרונה ,בעקבות מגמות אלו ,מדינות החלו גם הן לעמוד על הצורך בהגברת
השקיפות .כחלק ממגמה זו ,מדינות רבות נמצאות בשלבי חקיקה שונים של חוקים שמטרתם הגברת
החשיפה של המוטבים הסופיים בחברות הרשומות במדינתן.
לדוגמא ,רק בחודש האחרון הוגשה הצעת חוק בארה"ב ע"י הסנטורים מרקו רוביו (  )R-FLורון ווידן ( )D-OR
המבקשת לחייב איסוף מידע על המוטבים הסופיים בכל חברה המאוגדת בארה"ב .חוק מקביל הוגש גם
בבית הנבחרים .כמו כן ,לאחרונה תוקן חוק הלבנת ההון הגרמני באופן המחייב כל חברה גרמנית לדווח
על המוטב הסופי בה עד לאחד באוקטובר.2017 ,
השאלה שלי היא  -האם שקיפות באמת מובילה למניעת שחיתות?
לדעתי התשובה לשאלה זו מורכבת במקצת .ברור לכל כי חברה  Xאשר נהגה להעביר כספים לחברת
 ,offshoreכאשר המוטב הסופי של חברת ה offshore -הוא גורם ממשל במדינה זרה ,תמנע מלעשות כן
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אם נתוני המוטב יהפכו שקופים לכל .עם זאת ,חרף ההיגיון בבסיס אמצעים פרטניים להגברת שקיפות
כגון זה ,כולנו עדים לכך שאין בהכרח הלימה בין מיקומן של חברות ומדינות במדדי שקיפות לבין תפיסת
טוהר המידות של אותן חברות ומדינות .ייתכן שחוסר הלימה זה נובע מסוגיות הקשורות לאופן בו נמדדים
נושאים אלו ,אך לדעתי קיים לכך הסבר אפשרי נוסף.
כפי שניתן לראות מאותה דוגמה מקראית שהבאנו למעלה ,השקיפות יכולה להגביר את המוטיבציה להימנע
ממצבי שחיתות שעלולים להיחשף עקב השקיפות .אך האם מוטיבציה שכזו למניעת שחיתות מספיקה על
מנת למנוע שחיתות בפועל?
בעקבות הפרשיות שהתפרסמו לאחרונה בעיתונות ,נשאלתי לאחרונה כיצד יתכן שחברות יכשלו במעשי
שוחד? האם בעלי החברות שנכשלות במעשים אלה באמת רצו לשלם שוחד?
תשובתי לשאלה זו הייתה ,כי בעולם העסקים הבינלאומי ,בייחוד בצורה המורכבת בה מתנהלות עסקאות
גדולות בעולם המודרני ,לא מספיק לרצות להימנע מתשלום שוחד .בכדי למנוע תשלומים כאלה על החברה,
באופן אקטיבי ,ליישם תוכנית ציות למניעת שחיתות ,הכוללת בין היתר ,הצהרה בלתי משתמעת לשתי פנים
של כל דרגי הניהול של החברה בדבר אפס סובלנות למעשי שחיתות ,סקר מקיף של כלל סיכוני הציות להם
החברה חשופה ,יישום נהלים לבדיקה ומעקב אחר שותפים עסקיים של החברה בהתאם לרמות הסיכון
שלהם ,וחינוך עובדי החברה ושותפיה העסקיים בדבר ערכים אלה והמצופה מהם בפעילותם עבור החברה.
לטעמי ,חברה אשר מעוניינת להימנע מתשלומי שוחד אך מסתפקת באימוץ "תפיסת עולם נקייה משחיתות"
או בהצהרה בדבר אפס סובלנות לתשלומי שוחד ,מבלי שהיא פועלת ליישם בצורה מלאה תוכנית ציות
למניעת שוחד  -חברה זו משלה הן את עצמה והן את בעלי העניין שלה .האם בכל תחום עסקי אחר הייתה
החברה מאפשרת לעצמה להסתפק בהצהרות או "תפיסת עולם"?
האם למשל חברה רצינית אכן הייתה מסתפקת בהצהרת רצונה בדבר אספקת מוצרים ללא פגם ללקוחותיה
ללא יישום תוכנית מתאימה לבדיקת ספקיה? האם ניתן לחשוב כי עם כל כוונותיה הטהורות חברה שכזו
תצליח לספק מוצרים תקינים ללקוחותיה בהעדר מערכת מסודרת לבדיקה מוקדמת של הספקים וביצוע
סקרי הערכות ובקרת איכות?
על אותו משקל ,קשה לראות כיצד חברה תצליח להתנהל בעולם העסקים המודרני מבלי להיחשף לסיכונים
של עבירת השוחד ללא יישום תוכנית ציות למניעת שוחד המתואמת לגודלה ופעילותה העסקית.
יש לזכור כי כיום במדינת ישראל תשלום שוחד לגורם ממשל זר מהווה עבירה בישראל ,ללא כל קשר
לחוק במדינה בה שולם השוחד או המקובל מבחינה עסקית באותה מדינה .מדינת ישראל החלה זה מכבר
באכיפה של עבירה זו וכן הרשיעה חברה בתשלום שוחד בעסקה בחו"ל .כמו כן ,לפי פרסומים בעיתונות,
מתנהלות חקירות נגד מספר גורמים נוספים בגין עבירה זו .נראה כי מגמת האכיפה ברורה.
חברה הרוצה לפעול בצורה נקייה משחיתות חייבת לחרוג מעבר לגדרי פעילות שקופה ,וליישם תוכנית
ציות מקיפה למניעת שחיתות בהתאם לכללים המקובלים בעולם .וכדברי :Goethe
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שקיפות ,בסיס מהותי ליחסי הגומלין בין התאגיד למחזיקי העניין
אמיר אדר ,קיימא מחקרים
שקיפות תאגידית אינה מובנת מאליה .נכון ,אפשר לדבר על שקיפות מבחינת התוצר הסופי ,מה הם
הרכיבים ,מה היכולות של המוצר ,היקף השירות והאחריות .אבל שקיפות במעגל הפנימי ,כזו שמציגה כיצד
התאגיד עצמו מתנהל ,כאן אנו כבר בסיפור אחר.
סיבות לכך יש לא מעט .הנה מבחר על קצה המזלג .השקיפות התאגידית חושפת טפח מהותי מהתנהלות
החברה בפני מתחרים ,שותפים עסקיים ,לקוחות ועובדים .מידע זה יתכן שישמש כנגדה ואף יפגע בטווח
הקצר בערך לבעלי המניות .כך למשל ניתן ללמוד על מנגנוני התגמול לאנשי המכירות של החברה או למשל
האם קיימים גבולות (ומהם) בקשרים עם פקידי ממשל במהלך תפקידם וגם לאחר מכן.
שקיפות מאלצת גם לקבל החלטות מחייבות שכן יש הבדל בין הסדר לבין מדיניות מוצהרת .פרסום
הקווים המנחים עלול להוביל לאי עמידה ביעדים ביחידות השונות כמו גם להוביל לעזיבה של אנשי מכירות
מוצלחים ש״אנשי המטה שמנותקים ממה שקורה בשטח לא נותנים להם לעבוד״ .טענה נוספת שעשויה
לעלות בהקשר זה הנה שהסביבה התחרותית הנה דינמית ומושפעת מגורמי סיכון רבים ועל כן מדוע בכלל
להוסיף עוד ועוד משקלות על הגמישות התאגידית שגם כך מאתגרת .יש לזכור כי העלויות אינן זניחות
שכן קביעת מדיניות רצוי שלא תסתכם רק בכך ,אלא גוררת עמה צורך בתקציבים לבניית כלים מתאימים
ואפקטיביים וכן מערך של בקרה ואכיפה על נושאים שאינם נדרשים רגולטורית.
ואם כבר עסקנו ב״מעבר לרגולציה״ ,הרי שישנם גם היבטים משפטיים לחשיפת מידע ונתונים ,שאינה נדרשת
רגולטורית שכן זו עשויה להוביל לתביעות עתידיות שיעשו שימוש במידע שהתאגיד פרסם שלא לצורך.
כך שלמעשה כל המאמץ ,ההשקעה בזמן ובמשאבים כולם יחדיו מספקים לתאגיד כאב ראש אחד גדול.
אז למה בכלל לטרוח? מדוע בכלל שחברה מיוזמתה תשקיע ותכנס למהלך שכזה כאשר ישנם עוד ועוד
נושאים דחופים רבים כל כך על סדר היום.
התשובה פשוטה וברורה ,מדובר בתנאי הכרחי ליחסי הגומלין בין התאגיד למחזיקי העניין.
האחריות של התאגיד אינה מסתכמת בהשפעת המוצרים או השירותים שלו אלא כוללת גם את ההשפעה
הישירה והעקיפה של התנהלותו התאגידית .אחריות זו אינה תלויה ברגולציה אלא בהכרה הבסיסית במידת
ההשפעה של התאגיד על הסובב אותו .השפעה זו קיימת בין אם מדובר בחברה פרטית או ציבורית ,חברת
בת של תאגיד רב לאומי או חברה מקומית ,חברה ממשלתית או חברה יצואנית.
לשם כך אנו מחזיקי העניין שעובדים בחברה ,צורכים את שירותיה ,מספקים לה שירותים ,גרים בסמיכות
אליה ,נהנים כאזרחים מהתרומה לתוצר הלאומי ,נחשפים לפרסומות שלה ,שותפים עסקיים ,משקיעים,
מלווים או מבטחים .כולנו צריכים להבין מהי המחויבות של התאגיד כלפינו וכיצד מתבטאת תפיסת
אחריות זו באותן סוגיות מהותיות המשפיעות על חיינו כדוגמת שוחד ,שחיתות ,הלבנת הון ועוד.
למעשה שקיפות משרתת בראש ובראשנה את תאגיד עצמו .היא מספקת תשתית עליה יונחו עוד ועוד
אבני דרך שיחדיו ייצרו מודל עסקי יציב יותר שביכולתו לעמוד בפני שינויי גישה במרחב הממשל התאגידי
במדינות מתפתחות כמו גם במפותחות .מודל זה יאפשר לתאגיד חוסן פנימי להתמודד במהירות ונחישות
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בעת ״תקלות״ תוך זיהוי מקור הבעיה ,יכולת שבכוחה לתרום להפחתת הסבירות להישנות מקרים דומים.
מנהיגות שכזו תשיא ערך גם לבעלי המניות שכן היא תמשוך אליה משקיעים בעלי ראייה ארוכת טווח אשר
יפחיתו את התנודתיות במניה בעת משבר ואף יתכן ישקפו זאת בתמחור מכפילים לעומת חברות דומות
כמו גם בעלויות גיוס חוב.
אין לטעות ,רמת השקיפות אינה מבטיחה טוהר מידות או חסינות לאתגרים היום יומיים ,בכל דרך יש מהמורות,
אך היא כן מבטיחה לנו לדעת מי חשוף יותר ומי פחות ,מי רק מדבר ומי באמת מכין את הארגון שלו להתמודד
עם אותם מקרים אפורים שעשויים להשפיע לא רק על התוצאות העסקיות אלא גם על חיינו שלנו.

שקיפות כאסטרטגיה להצלחה עסקית
אפרת שגב ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ,דן אנד ברדסטריט ישראל
דן אנד ברדסטריט מדרגת מדי שנה את החברות המובילות במסגרת דירוג ה ,DUN'S 100 -המלווה את
המשק הישראלי כבר  36שנים .הדירוג מציג תמונה מקיפה של מגוון ענפי המשק בעשרות רבות של
ענפים וביניהם :הייטק ,נדל"ן ,פיננסים ,תעשייה ,מסחר ,שירותים ,אדריכלים ,מהנדסים ,עו"ד ,רו"ח ועוד.
מדי שנה אנו בוחנים את הקריטריונים ואת החברות המדורגות ע"מ לוודא שהדירוג ממשיך לספק תמונה
מקיפה ומהימנה של המציאות העסקית בישראל.
מתוך  1,500החברות המדורגות ,אנו בוחרים מדי שנה את  100החברות בעלות העוצמה הפיננסית
הגבוהה ביותר במשק ,ומפרסמים את "מדד העוצמה" ,המציג את החברות המובילות במשק בשקלול נתוני
ההכנסות ,הרווחיות ומס' המועסקים ,בבחינה לאורך  3השנים האחרונות .הופעה במדד העוצמה מהווה
חותם של איכות ומצוינות לחברה ולמנהליה ,אך בה בעת מדגישה את האחריות הרבה שיש לחברות אלו
ולהשפעתן על המשק הישראלי  -מדובר בחברות שהינן מעסיקות גדולות מאוד בארץ (וחלקן גם בעולם),
הן מובילות שוק בתחומן ופעילותן העסקית משפיעה על צרכנים ועסקים רבים .החברות המדורגות במדד
מהוות את הסמן הימני למובילות עסקית ,כאשר התנהלותן ,וגם השלכותיה במקרים רבים ,מתווה את
הדרך לשאר החברות במשק.
בעידן הנוכחי שבו המידע נגיש מתמיד ,לחברות כבר אין יכולת בחירה מלאה לגבי המידע אותו הן
בוחרות לשתף .בשנה האחרונה היינו עדים למשברים משמעותיים שחוו חברות מובילות ,כאשר הגורם
למשבר כלל לא היה האירוע עצמו ,אלא תפיסת התנהלות החברות ככזו שניסתה לטייח אותו .דוגמאות
בולטות לכך היו "משבר הקורנפלקס" בחברת יוניליוור והמשבר שחווה בנק הפועלים ,אשר הוביל
גם לבדיקה של הפיקוח על הבנקים בנושא .כאמור ,אלו הן רק דוגמאות למציאות שהשתנתה ,וככל
שהחברות יקדימו להבין זאת  -הן גם ייטיבו לנהל זאת.
השינויים המהירים בטכנולוגיות המידע הפכו גם את נושא השקיפות מהמלצה לעובדה קיימת ,כאשר
המציאות החדשה הזו טומנת בחובה לא רק סיכונים אלא גם הזדמנויות רבות .ישנה חשיבות עליונה ליכולת
של חברות לנהל את הנרטיב השולט בשיח לגביהן ,ברשת ובדעת הקהל בכלל ,ולנהל באופן אקטיבי את
תדמיתן הציבורית .היכולת לייצר אמון ,לנהל את הקשר עם הלקוחות וכלל בעלי העניין במגוון ערוצים
ולהיות זמינים ונגישים ,מייצרים פלטפורמה חדשה ,כאשר החברות שישכילו למנף אותה הן אלו שיצליחו
לבנות מותג בר קיימא ולייצר הצלחות עסקיות לאורך זמן.
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נספח :שאלון
חלק  :1דיווח על תכניות למניעת שחיתות
 .1האם לחברה יש הצהרה פומבית על מחויבותה להימנע משחיתות?
 .2האם החברה מתחייבת באופן פומבי לציית לכלל החוקים הרלוונטיים ,כולל חוקים
הנוגעים למניעת שחיתות?

		

 .3האם הנהגת החברה (מנהל בכיר או חבר דירקטוריון) מפגינה תמיכה במניעת שחיתות?
 .4האם "קוד ההתנהגות" של החברה  /מדיניות מניעת שחיתות של החברה חלים
		

בצורה מפורשת על כלל העובדים והדירקטורים?
 .5האם מדיניות מניעת השחיתות של החברה חלה בצורה מפורשת גם על אנשים

		

שאינם עובדי החברה אך מורשים לפעול בשמה או לייצג אותה (למשל :סוכנים,

		

יועצים ,מתווכים ,נציגים)?
 .6האם תכנית החברה למניעת שחיתות חלה גם על אנשים שאינם בשליטת החברה

		

או על ישויות המספקות טובין או שירותים תחת חוזה (למשל :קבלנים ,קבלני

		

משנה ,ספקים)?
 .7האם לחברה תכנית הדרכה למניעת שחיתות המיועדת לעובדים וגם לדירקטורים?
 .8האם לחברה מדיניות לגבי מתנות ,הכנסת אורחים והוצאות?
 .9האם לחברה מדיניות האוסרת במפורש על "תשלומי זירוז" ( ?)Facilitation Payments
 .10האם תכנית החברה למניעת שחיתות מאפשרת לעובדים ולאנשים אחרים להעלות

		

חששות ו לדווח על הפרות של התוכנית ללא סיכון של פעולות נקמה/תגמול שלילי?
 .11האם החברה מספקת ערוץ תקשורת באמצעותו יכולים עובדים לדווח על חשדות

		

להפרה של מדיניות מניעת השחיתות של החברה ,והאם הערוץ מאפשר סודיות ו/או

		

דיווח אנונימי (חושפי שחיתויות)?
 .12האם החברה מבצעת מעקב שוטף על תכנית מניעת השחיתות שלה במטרה לבדוק

		

את התאמתה ,מידת האפקטיביות שלה ,ויישום השיפורים כנדרש?
 .13האם לחברה מדיניות האוסרת על תרומות פוליטיות ,במידה ותרומות כאלו מותרות,
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האם נדרשת חשיפה פומבית של התרומות?
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חלק  :2שקיפות ארגונית
 .14האם החברה מפרטת את כלל חברות הבנות שלה?
 .15האם החברה מפרטת אחוזי הבעלות שלה בכל אחת מחברות הבנות שלה?
 .16האם החברה מפרטת את מדינת ההתאגדות של כל אחד מחברות הבנות?
 .17האם החברה מפרטת את המדינות בהן פועלות חברות הבנות שלה?
 .18האם החברה מפרטת את הבעלויות שלה על כלל נכסיה המוחזקים בשותפות?
 .19האם החברה מפרטת אחוזי הבעלות שלה בכל אחת מנכסיה המוחזקים בשותפות?
 .20האם החברה מפרטת את מדינת ההתאגדות של כל אחד מנכסיה המוחזקים בשותפות?
 .21האם החברה מפרטת את המדינות בהן פועלים נכסיה המוחזקים בשותפות?
הערה :עבור שאלות  18-21חברה שאין בבעלותה נכסיה המוחזקים בשותפות ,לא יחושב עבורה ניקוד עבור שאלות
אלה .למשל :חברה עם ציון של  4נקודות עבור שאלות  14-17תקבל ציון של  100%עבור חלק זה.

חלק  :3דיווח על מדינות פעילות החברה
 .22האם החברה מפרטת את כלל הכנסותיה/מכירותיה במדינה ?X
 .23האם החברה מפרטת את כלל הוצאות ההון שלה במדינה ?X
 .24האם החברה מפרטת הכנסתה לפני מס במדינה ?X
 .25האם החברה מפרטת את שיעור המס שהיא משלמת במדינה ?X
 .26האם החברה מפרטת את תרומותיה לקהילה במדינה ?X
הערה :שאלות  22-26יש לשאול לגבי כל אחת מהמדינות בהן פועלת החברה.
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פורום היושרה העסקי  -שקיפות בינ"ל ישראל
המושגים של שקיפות ויושרה עסקית מקבלים כיום משנה תוקף ככלי לניהול אסטרטגי בניהול סיכונים
ומשברים עסקיים מחד ,וכלי להגברת האמון בקרב המגזר העסקי לבין בעלי העניין השונים ובהם,
הציבור ,בעלי מניות ,גופים ציבוריים ,רשויות וממשלה מאידך.
ארגון שקיפות בינ"ל-ישראל מעוניין להרחיב את שיתוף הפעולה בקרב בעלי העניין במטרה לקדם את
התנהלות היושרה העסקית תוך הטמעת ידע ומיומנויות בתהליכי יושרה ושקיפות ,ולסייע בהובלת שינוי
הסטטוס קוו ,תוך הגברת הזדהות קולקטיבית וקידום הפתרונות האפשריים.
שיתוף פעולה זה ומגוון הפעילויות במסגרתו יתאפשרו בקרב 'פורום היושרה העסקי' חזק המורכב
מחברות עסקיות .פורום מסוג זה ,המוכר ופועל בסניפים רבים של ארגון  TIהעולמי ובמדינות שונות
בעולם כ ,Corporate Supporters Forum -מהווה פלטפורמה המאפשרת פעילויות שונות שמטרתן הגברת
השקיפות ומניעת שחיתות ,לרבות בדרכים של נקיטת יוזמות במגזרים שונים; קיום דיאלוג תלת מגזרי:
ממשלה-עסקים-אזרחים; פעילות בקרב מגוון בעלי עניין בקידום ערכים אלה.
לאור האמור לעיל ובדומה לנהוג בסניפי הארגון הבינלאומי ,במדינות רבות ברחבי אירופה ,ובהיותנו חלק
אינטגראלי מגוף גלובלי המוביל את המאבק להגברת שקיפות ויושרה כשלעצמן וכאמצעי להתמודדות
בשחיתות ,מציע לכם ארגון שקיפות בינ"ל-ישראל ,שיתוף פעולה ממוסד .זאת ,לשם קידום משותף של
יוזמות להטמעת ידע ומיומנויות להטמעת יושרה ושקיפות בקרב בעלי העניין ,הובלה משותפת לשינוי
הסטטוס קוו ,תוך הגברת הזדהות קולקטיבית איתור וקידום הפתרונות האפשריים וההולמים את צרכיכם.
ארגון חבר בפורום יהיה שותף בהובלת פעולה קולקטיבית לקידום יושרה עסקית; הפצת למידה ומומחיות;
סיוע בהטמעה ,חיזוק ,פיתוח ,קידום ואכיפה של סטנדרטים גלובליים בתחומים קיימים ובתחומים
חדשים הנוגעים ליושרה עסקית .ובהתאם הארגון מתחייב לפעול בסטנדרט גבוה של יושרה ושקיפות וכן
הוא מחויב ליישום התהליכים הנדרשים לשם קידום מדיניות של התמודדות למניעת תופעות של שוחד
ושחיתות לאורך כל פעילותו בפורום .בנוסף יקיים תהליכי למידה ,ניטור והערכה כדי להבטיח עמידה
אפקטיבית במדיניות זו בהתמדה ולאורך זמן.
פורום היושרה העסקי של עמותת שקיפות בינ"ל-ישראל הושק בשנת  2015ומגביר את פעילותו בשנת
 ,2018לפרטים נוספים על הפעילויות לשנת  2018והצטרפות כחבר בפורום היושרה העסקי ,צרו קשר:
s hv i l @ t i - i s r a e l . o r g

נשמח לראותכם כחברים-שותפים בקידום היושרה והשקיפות בחברה בישראל ,כחלק מפורום
היושרה העסקי של שקיפות בינ"ל-ישראל.

ישראל-שקיפות בינ”ל
03-6409176
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