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Innovation with integrity 
 

  פורום היושרה העסקי  – לשיתוף פעולההצעה 

 ישראל )ע"ר( -שקיפות בינ"לעמותת 

 רקע

מקבלים כיום משנה תוקף ככלי לניהול אסטרטגי בניהול  שקיפות ויושרה עסקיתהמושגים של 

המגזר העסקי לבין בעלי  ביןבקרב המגזר העסקי, וסיכונים ומשברים עסקיים מחד, ולהגברת האמון 

 , בעלי מניות, גופים ציבוריים, רשויות וממשלה. הציבורובהם, עניין 

שנוסד  הוא ארגון חברתי גלובאלי TI - Transparency International לאומית שקיפות בינ ארגון

תפקיד בעלת  רשת גלובלית ייחודיתפועל כו , המוביל את המאבק העולמי נגד שחיתות1993בשנת 

הארגון פועל באמצעות קואליציה כלל  יושרה בעסקים.לקידום רובדי -מכריע במתן פתרון רב

צעות נורמות של אתיקה מעייניו המאבק בשחיתות באממדינות ובראש  100עולמית בה חברות מעל 

הבינלאומי ניסיון רב ביישום פרויקטים לחיזוק השקיפות, הרחבתה והטמעתה,  TIושקיפות. לארגון 

סניפיו  לעהארגון הבינלאומי   מקומית.עולמית והן הברמה ההן הגברת היושרה וקידום אחריותיות 

היושרה העסקית על  התנהלותסיון רב גוני ומשמעותי במסגרות רחבות, בינמביא ברחבי העולם 

מפרסם הארגון הבינלאומי את מדד השחיתות  ,זו פעילותו במסגרת מגוון פניה, קידומה וניהולה.

 .במדינות העולם בסקר המדרג מדינות על פי רמת השחיתות העולמי

, מעוניין להרחיב את העולמי TI ארגוןהישראלי של הינו הסניף ש, ישראל –ארגון שקיפות בינ"ל 

הטמעת ידע היושרה העסקית תוך  את התנהלותלקדם במטרה  בקרב בעלי הענייןשיתוף הפעולה 

שינוי הסטטוס קוו, תוך הגברת הזדהות סייע בהובלת ול ,יושרה ושקיפותבתהליכי  ומיומנויות

  קולקטיבית וקידום הפתרונות האפשריים.

' חזק המורכב פורום יושרה עסקייתאפשרו בקרב 'שיתוף פעולה זה ומגוון הפעילויות במסגרתו 

 Corporate Supporters -עולם כמדינות שונות בבופועל מוכר ה ,פורום מסוג זהחברות עסקיות. מ

Forum ,מניעת שחיתותהגברת השקיפות ושמטרתן  מאפשרת פעילויות שונותהפלטפורמה  מהווה, 

 ;אזרחים-עסקים-דיאלוג תלת מגזרי: ממשלהקיום  ;יוזמות במגזרים שוניםנקיטת בדרכים של  לרבות

 קידום ערכים אלה.בעניין  מגוון בעלי פעילות בקרב
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במדינות רבות ברחבי  ,ן הבינלאומיסניפי הארגובנהוג בדומה ללאור האמור לעיל ו

המאבק להגברת שקיפות  גוף גלובלי המוביל את, ובהיותנו חלק אינטגראלי מאירופה

 -ארגון שקיפות בינ"ללכם מציע  שחיתות,וכאמצעי להתמודדות ב כשלעצמן  ויושרה

יוזמות להטמעת ידע של משותף לשם קידום  . זאת,ממוסד , שיתוף פעולהTI ישראל

את שינוי הסטטוס  יחדיו ומיומנויות להטמעת יושרה ושקיפות בקרב בעלי העניין, ולהוביל

מים את לוההו פתרונות האפשרייםה וקידוםאיתור קוו, תוך הגברת הזדהות קולקטיבית 

 .צרכיכם

 ארגונכם ב: של וידגיש את מעורבות שיתוף הפעולה

 ;הובלת פעולה קולקטיבית לקידום יושרה עסקית (א)

 ;הפצת למידה ומומחיות (ב)

בתחומים  סטנדרטים גלובלייםבהטמעה, חיזוק, פיתוח, קידום ואכיפה של סיוע  (ג)

 .עסקיתליושרה  נוגעיםהחדשים בתחומים קיימים ו

 :בפורום  חברארגון התחייבות 

 

ליישום  א מחויבודרט גבוה של יושרה ושקיפות וכן הלפעול בסטנהארגון מתחייב  (א)

 ומדיניות נגד שוחד ושחיתות לאורך כל פעילותקידום הנדרשים לשם תהליכים ה

בטיח עמידה אפקטיבית ניטור והערכה כדי להלמידה, קיים תהליכי יבפורום. בנוסף 

 ;במדיניות זו

למלא  בקשתהארגון יבפורום  כך, במהלך השנה הראשונה לחברות שםל (ב)

)ערכת הערכה להגברת היושרה ולמאבק בשוחד   bribery Checklist -Anti -ABCשאלון

 .עסקי(

 

 : פורוםב מסלולי חברות

  – בסיסית חברות (א)

בהיותכם חברים בפורום היושרה העסקית, הנכם הופכים להיות חלק מקבוצת  •

עסקים מובילים ומצוות יועצים הכולל, בכירים מעולם המשפט, ראיית חשבון, 

ניהול סיכונים, ממשל תאגידי, אתיקה ועוד המחויבים לחזון הארגון ולהפצת שיח 

 היושרה והשקיפות ככלי ניהולי.

 למדידה ובחינה עצמית. לאומייםשימוש בכלים בינ •

 .)שולחנות עגולים( "פורום היושרה העסקי" השנתיים שלם השתתפות במפגשי •

 .רבעוני ניוזלטר •

 .החברה באתר" העסקי היושרה פורום" בלוגו לשימוש אפשרות •
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 ישראל. –פרסום הלוגו של החברה באתר שקיפות בינלאומית  •

 

  -מיום" יחברות "פר (ב)

 ."הבסיסית ה"חברות בסעיף הנזכר התוכן •

 "פורום היושרה העסקי".ב מהמפגשים השנתייםאחד אירוח  •

 בהתוויית אסטרטגית שותפות שותפות בוועדה המייעצת ל"פורום היושרה העסקי", •

 .פעילות

 השנתי של הארגון.בכנס פעילה השתתפות  •

 .ממוקדת מגזר למידת עמיתיםהובלה של  •

 

 כנית רב שנתית:ת

כולל נציגי ממשלה, פרקליטות, עסקים, ארגונים  - מפגש עם בעלי העניין השונים •

 .יו"בוכאיגודים , לאומייםארגונים בינאזרחיים, 

 .משברים בזירה העולמית טיפול בנושאים קריטיים/ •

כלי  כגון) העולמי TI  ארגוןבתרגום ושיתוף ב'מוצרי' יושרה עסקית מרכזיים הקיימים  •

benchmark tools, עקרונות עסקיים.) 

 .סקיתע יושרה בנושאי השתתפות ופיתוח רשת מומחים •

מומחיות, ו מסד ידעלספק בידם , אשר ואחרים אנשי עסקים, אנשי אקדמיהשיתוף   •

 וגלובליות.ברשתות עבודה מקומיות 

או מסד נתונים  / בהמשך תפותח פלטפורמת ניהול ידע בנושאי יושרה עסקית. פורטל •

 .לאומייםמקומיים ובינ מקרי בוחןעל 

חברים וכה בישראל, היושרה והשקיפות בחברבקידום שותפים כ תכםנשמח לראו

 ישראל. -סקי של עמותת שקיפות בינ"לפורום היושרה העב

                                        בברכה,

                                                             

                               

 מנכ"לית עמותת שקיפות בינ"ל ישראל     יושבת ראש עמותת שקיפות בינ"ל ישראל

 שקיפות בינ"ל ישראל            שקיפות בינ"ל ישראל               
 

  Transparency internationalשל הגוף הבינ"ל סניף הישראלי ישראל, )ע"ר( ה -עמותת שקיפות בינ"ל כל הזכויות שמורות ל© 
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