ברכות ועדכונים לתקופת החגים משקיפות
בינ"לישראל!
לקראת סיום שנת  2016ותחילת  ,2017ברצוננו להודות לכל מי שתמכו וממשיכים לתמוך בעשייה שלנו
בשקיפות בינ"לישראל מתוך אמונה שכלי השקיפות הוא כלי חשוב ללחימה בשחיתות ולבניית אמון בין
הנהלת הרשויות המקומיות והחברות עסקיות לכלל האזרחים ,בין אם מדובר בתושבים או לקוחות .אכן,
הספקנו הרבה במישור זה בשנה האחרונה ,ואנחנו לא מתכוונים להפסיק בקרוב!
שנת  2017מביאה איתה עידן החדש :אתגר המעבר מניהול מסורתיאנכי לניהול רוחבי ורשתי יחייב
את המוסדות והעומדים בראשן לסגל יכולות וכישורים שלא נדרשו מהן בעבר  רמות חדשות של
שיתוף ,פתיחות ושקיפות לצד שמירה על איזונים ובלמים בדמות אחריותיות ומנהל תקין .החשיפה
הגדלה במדיה החברתית ובכלל ,המעורבות הגוברת של שחקנים נוספים בשילוב הממשקים
המתרבים מהווים אתגר לצד הזדמנות אדירה .בעידן בו חוסר שקיפות תיתפס יותר מבעבר כשמרנית,
קפואה בלתי תקינה וככזו המעכבת אמון במוסדות השלטון המקומי ובעומדים בראשם ,הגיע הזמן
להיות שקופים.
אנו נרגשים לעדכן כי מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות לשנת  2016יוצא לדרך .המדד יושק
בדיון בוועדת השקיפות של הכנסת ,בנוכחות יו"ר הוועדה חה"כ סתיו שפיר והשרה גילה גמליאל .השנה
הושקעו השנה במדד מאמצים רבים וכ  100סטודנטים השתתפו באיסוף ובדיקת האתרים .רובם חברי
התוכנית צוערים לשלטון המקומי ,מארבעה אונ' ומוסדות אקדמיה בולטים בחקר :מנהל ומדיניות
ציבורית ,מדע המדינה וחקר השלטון המקומי )מאוניברסיטאות חיפה ,ת"א ,בן גוריון ,והמכללה אקדמית
ת"א יפו( .מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות הינו ייחודי בהיקף איסוף המידע ועומקו בנושא של
שקיפות ציבורית .המדד פותח ונכתב בראייה גלובלית ,עם תובנות ומסקנות ממחקרים אמפיריים
שנעשו ברחבי העולם בארגון שקיפות בינ"ל ).(Transparency International
לארגוננו כלים נוספים לקידום השקיפות ברשויות המקומיות ,כגון תכניות ההטמעה שהעמותה פיתחה
בשנתיים האחרונים להגברת יושרה ,שקיפות ,אחריותיות ומניעת שחיתות מוטמעים ברשויות מקומיות
בתהליכים ייחודיים שפותחו בארגון העולמי והותאמו לשיח ולתרבות בישראל .השנה פעלו במסגרת
התוכנית מספר רשויות )בני ברק ,יוקנעם ועיריית ירושלים( ,ורשויות נוספות יכנסו לתהליך במהלך שנת
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גם השנה ,כהרגלנו ,הענקנו את פרס מגן השקיפות ע"ש דב יזרעאלי למי שאנו מאמינים שפועלים ללא
חת לקידום השקיפות והיושרה בישראל .השנה זכו בפרס אילנה דיין וארגון "כל זכות" ,ובנוסף להצצה
בתמונות מהאירוע ,אנו ממליצים לכל המעוניינים לקרוא את הנאום שנשאה אילנה דיין על חשיבות
נגישות מידע לציבור.

השנה השקנו לראשונה את מדד ה  TRACשבדק את  16החברות המובילות במשק על פרמטרים
שונים של שקיפות המידע באתר החברה .את המדד הצגנו בפני נציגי חברות במפגש שאורגן בשיתוף
עם  EYישראל .מפגש זה נועד להעמיק את השיח סביב הגברת השקיפות והיושרה העסקית ,ולעודד
פיתוח כלים להתמודדות עם התנהגויות בלתי אתיות בחברות .בין הדוברים היו עו"ד אפרת ברזילי
מ ,GKHשמואל פלדל ,מנכ"ל  Siemensישראל; ובתפקיד האורח הבינלאומי ,מיגל שלוס ,דירקטור
לשעבר ב Transparency Internationalהגלובלית ,כלכלן ומומחה בשקיפות וניהול סיכונים בתאגידים.
ההרצאה של שלוס ,שהייתה מוצלחת ביותר ,הדגישה את הצורך בתמריצים פנימיים וחיצוניים
לשקיפות ,ובראייה לטווח הארוך של מנהלים ובעלי תפקידים אשר שואפים להגדיל הכנסות.
עוד בזירה העסקית :בשנת  2017תיפתח אצלנו קבוצת  :Integrity At Workנציגי תאגידים ועסקים
בשיתוף שחקנים שונים מהזירה הרגולטורית ,התאגידית ,ומהחברה אזרחית שיחד תלמד ותעצב
תוכנית לשיתוף פעולה בקידום סטנדרטים ופרקטיקות לקידום יושרה עסקית ומניעת שחיתות ארגונית.
השתתפות בכנסים למפגש עם רשת מומחים מהארץ ומחו"ל אשר תספק מצבור מומחיות ,ותביא מגוון
רחב של אנשים ,מומחים ורשתות לתוך העבודה על יושרה עסקית בדגשים מקומי ישראל ובינ"ל .אם
אתם מעוניינים להיות חלק מצמיחת שיח היושרה העסקית ,וללמוד מהניסיון העולמי של תנועת
 Transparency Internationalוהנציגות הישראלית שלה  ,נא צרו קשר!
על מנת שנוכל להמשיך ולפעול בכל המישורים הללו לשיפור החברה בישראל ,אנו זקוקים
לתמיכתכם! באמצעות תרומה מזוכה ממס תוכלו להצטרף אלינו ולהפוך לחלק מהשינוי .צוות
שקיפות בינלאומיתישראל מאחל לכם חנוכה שמח ושנה אזרחית מוצלחת .אנו מקווים לראותכם
באירועים שלנו בשנה הקרובה.
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