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2017מקומיותרשויותבאתריהשקיפותמדד

 תהליך מדידת השקיפות באתרים/ איך מדדנו

 הערים בישראל לתהליך76רתימת כלל / את מי מדדנו

75מתוך 50-עדכון הרשויות במהלך תהליך המדידה ונתינת ההזדמנות להגיב לממצאים

ערים נענו לדיאלוג פורה

 בשקיפותהאתרוההזדמנויותמפגש למידה סביב הבנת האתגרים בשיפור שקיפות

סיכום 
הממצאים 
ח"וכתיבת הדו

השלמת מידע  
ובקרת  

ממצאים 

(מלגאים)

שיתוף התוצאות  
הראשוניות עם  

הרשויות  
הנמדדות

הצלבת  
ממצאים

(מלגאים)

איסוף המידע

(סטודנטים)



2017מקומיותרשויותבאתריהשקיפותמדד

?אז מה בדיוק בדקנו

דרכי התקשרות

פרטים  : מבקר הרשות

ודוחות

  שקיפות לפי חוק חופש

המידע

מענקים ותמיכות

שקיפות כללית

ישיבות מועצה

תקציב: כספים

ארנונה: כספים

תשתית  : חוזים ומכרזים

ורכש

כח אדם: חוזים ומכרזים

רישוי עסקים

תכנון ובניה

סביבה

חברות עירוניות











מדד השקיפות

  באתרי

 הרשויות-

י"באתר מפ  ,

ישראל



דירוג 

-הערים

טבלה 

מסכמת







מסקנות
  אנו מזהים את מוקד הבעיה לאורך השנים בנושאים שבחלקם הגדול לא חלה חובת פרסום על

.שקיפות בנושא סביבה, שקיפות שלא על פי חוק חופש המידע: כגון, הרשות

 בכל הקשור לשימוש בכספי ציבור כפי שמשתקף בספר התקציב-בנושאים המהותיים ,וכן  ,

,  הנתונים עדיין מדאיגים, והן באמצעות חברות עירוניות, מענקים ותמיכות, בחוזים ומכרזים

2016-למרות השיפור מ

כפי שחוזר ומציין מבקר  . שם מקבלים הדברים משנה תוקף, בתחום החברות העירוניות

.  מספרן רב והן פועלות בתחומים מגוונים כזרוע של הרשות המקומית:  המדינה בדוחותיו

לציבור קושי רב לעקוב ולהתמצא בפעילותן ולפיכך שקיפות המידע על הנעשה בתוכן חיוני  

לחיזוק האחריותיות והדיווחיות של הרשות המקומית בפני ציבור התושבים באשר ליעילות  

.השימוש בכספו



המלצות

  שקיפות ודיווחיות בתחום הכספים מוטב שייתפס כראשון ומרכזי לתפקודה הלגיטימי

. ולמידת האמון שהציבור רוחש לרשות

דווקא , מדובר בהליכים מורכבים ופעמים רבות מפוצלים בין מחלקות ובעלי תפקידים

בשל כך יש להניח את דעת הציבור שהיד אינה קלה על כספו ושתהליכי קבלת ההחלטות  

בשיקול דעת ותוך , במחשבה תחילה, באשר להוצאת כספי ציבור נעשים בתום לב

.שמירה על האינטרס הציבורי

 תקיןמינהלשקיפות התהליכים היא אחת הדרכים המקובלות והנכונות להבטיח  .

עם זאת אנו  . הראוי לאמון הציבור, היא נתפסת כסממן בולט המבטיח תהליך נקי ושקול

מבינים כי תהליכי הפנמה והטמעה דורשים זמן והסתגלות ולכן מעודדים מהשינוי 

.המסתמן ומאמינים שימשיך ויתגבר לאורך השנים


