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 עמותת שקיפות בינלאומית ישראל

 

 הינה הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי "שבי"ל – עמותת "שקיפות בינלאומית ישראל

TI - Transparency  International   8991בשנת  ווסדהיופועלת כעמותה ללא מטרות רווח מאז ה 

  .ב יזרעאלי, במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביבועל ידי פרופ' ד

 

 )בדימוס( נילי ארד. מנכ"לית העמותה היא עו"ד חלי עולמי. יו"ר העמותה היא השופטת

 

הנחלת הערכים והנורמות של הוא קידום פעילות העמותה בנו, החזון העומד לנגד עיני

. הגברת חשיבותה של ואחריותיות, והמחויבות לנהוג ולהנהיג לאורםיושרה אתיקה, שקיפות, 

השקיפות ויישומה בקרב גורמי הממשל והעסקים, החשיפה והתהודה שתינתן בציבור לפעילותם, 

ה. מניעתלשם מהלכים אפקטיביים  תלהנעיש בהן כדי להוות תרופה מקדימה לשחיתות ו

ארצות  העליון של מותיים של שופט בית המשפטדבריו האלבהתנהלות זו, עומדים לנגד עינינו 

"אור לפיו כתרופה לשחיתות ו שקיפותבהם התווה את עקרון ה לואי דמביץ ברנדייס הברית,

דרכנו היא  .השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר"

ככל שנאמץ את ערכי השקיפות היושרה  השוטר. –א אור הפנס דרך אור השמש המטהר ול

האחריותיות וככל שהמחויבות לערכים אלה תמצא ביטויה הנרחב בקרב הציבור, נהייה כולנו 

ללא דופי בשוויון ו כמדינה דמוקרטית, הפועלתשל החברה בישראל הגנה על צביונה שותפים ב

  בקרב כל אזרחיה ותושביה, איתם ולמענם.

 

במספר מישורים מרכזיים מוצאת ביטויה הגברת המודעות פעילותנו ברוח זו של 

 :לרבות

  יישום וביצוע פרויקטים בשיתוף ארגוןTI  לקידום השקיפות כאמצעי להתמודדות העולמי

 השחיתות. עם תופעות

  ,עידוד ארגוני ממשל, רשויות מקומיות וגופים עסקיים לאימוץ נורמות התנהגות של שקיפות

בתחומים שילוב והטמעת תכניות  אפקטיביות  יושרה ואחריותיות, לרבות באמצעות פיתוח,

 אלה.

  פעילות בשיתוף עם ארגוני החברה האזרחית וקידום ערכי השקיפות בקרב בני הדור הצעיר

 בחברה.

 מתקיים מטעם ארגון פרסום המדד השנתי של תפישת השחיתות העולמי הTI .העולמי 
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 Transparency International (TI) -בינלאומית  ארגון שקיפות

, המוביל את 8991שנוסד בשנת  הוא ארגון חברתי גלובאלי Transparency Internationalארגון 

המאבק העולמי נגד שחיתות, הן בעולם השלטוני והן בעולם המסחרי. הארגון פועל באמצעות 

מעייניו המאבק בשחיתות באמצעות אש מדינות ובר 811קואליציה כלל עולמית בה חברות מעל 

הבינלאומי ניסיון רב ביישום פרויקטים לחיזוק השקיפות,  TIנורמות של אתיקה ושקיפות. לארגון 

הרחבתה והטמעתה, הגברת היושרה וקידום אחריותיות ברמה המקומית. במסגרת פעילותו זו 

בסקר המדרג מדינות על  במדינות העולם מפרסם הארגון הבינלאומי את מדד השחיתות העולמי

 Transparency פי רמת השחיתות, כפי שבאה לידי ביטוי בחייהם של תושבי כל מדינה.

International  פועל באמצעות שלוחותיו במדינות השונות, תוך התמודדות עם התנהלות רשויות

ת השלטון, הקהילה העסקית והמדיה, בשיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית ובהסתייעו

 בפעילויות הסניפים במדינות השונות ויצירת שיח ולמידה הדדית ביניהם.
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