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Innovation with integrity 
 

 פורום היושרה העסקי  – הצעה לשיתוף פעולה

 ישראל )ע"ר( -עמותת שקיפות בינ"ל

 - TI הינה הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי ישראל עמותת "שקיפות בינלאומית

Transparency  International   הפועל  1993שנוסד בשנת  הוא ארגון חברתי גלובאלי

מוביל את מאבק עולמי הארגון . מדינות 100באמצעות קואליציה כלל עולמית בה חברות מעל 

 A WORLD WITHOUTובראש מעייניו  באמצעות נורמות של אתיקה ושקיפות נגד שחיתות

CORRUPTION.  ,השחיתות תפישת מפרסם הארגון הבינלאומי את מדד במסגרת פעילותו זו

ניסיון רב ביישום , על סניפיו ברחבי העולם ,הבינלאומי TIארגון ל .במדינות העולם העולמי

ברמה הן פרויקטים לחיזוק השקיפות, הרחבתה והטמעתה, הגברת היושרה וקידום אחריותיות 

 היבט גלובלי ובהיבט מדינתי,ניסיון רב גוני ומשמעותי ברגון . בתוך כך לאמקומיתעולמית והן הה

  בהתנהלות היושרה העסקית על מגוון פניה, קידומה וניהולה.

ווסדה בשנת ימאז ה ,פועלת כעמותה ללא מטרות רווח - עמותת שקיפות בינלאומית ישראל

  .אביב ב יזרעאלי, במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תלועל ידי פרופ' ד 1999

 

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

הנחלת הערכים והנורמות של שקיפות, הוא קידום פעילות העמותה ב ,החזון העומד לנגד עינינו

. הגברת חשיבותה של השקיפות יושרה ואחריותיות, והמחויבות לנהוג ולהנהיג לאורםאתיקה, 

מהלכים  תלהנעויישומה בקרב גורמי הממשל והעסקים, כתרופה מקדימה לשחיתות ו

שופט הדבריו האלמותיים של ה. בהתנהלות זו, עומדים לנגד עינינו מניעתלשם אפקטיביים 

ור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל א" לפיהם ברנדייס

  השוטר. –דרכנו היא דרך אור השמש המטהר ולא אור הפנס  .ביותר"

 

את  הנחיללבמטרה  ענייןהשיתוף הפעולה בקרב בעלי ברוח זו אנו מקדמים את הרחבת 

, בדומה לפורום המוכר במדינות עסקיהיושרה הפורום התנהלות היושרה העסקית במסגרת 

נורמות  ה שלם והטמעודילקאנו פועלים  במסגרת זו .Corporate Supporters Forum -העולם כ 

 עסקייםכלי אסטרטגי בניהול סיכונים ומשברים , במיוחד נוכח היותן שקיפות ויושרה עסקיתשל 

המגזר העסקי הן בקרב המגזר העסקי, והן ביחסים שבין להגברת האמון ובה במידה, כאמצעי 

 בעלי מניות, גופים ציבוריים, רשויות וממשלה. הציבור בכללותו, לרבות לבין 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
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המשתתפות בו והלוקחות חלק  עסקיותלחברות ה פלטפורמה מהווה היושרה העסקי פורום

זדהות התוך הגברת הוהטמעתם. זאת,  יושרה ושקיפותבתהליכי  ומנויותידע ומילקידום  תפעילוב

בחברה העסקית פנימה, וביחסיה עם הלקוחות והציבור, וביצירת תהליכים שיש קולקטיבית ה

 בהם כדי לתת מענה הולם לצרכי החברה, בשים לב לתחומי פעילותה בתעשייה.

 ארגונכם ב: שלו ידגיש את מעורבות שיתוף הפעולה

 ;הובלת פעולה קולקטיבית לקידום יושרה עסקית (א)

 ;הפצת למידה ומומחיות (ב)

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

 .ליושרה עסקית נוגעיםחדשים הבתחומים קיימים ו

 :בפורום  חברארגון התחייבות 

התהליכים הנדרשים מחויב ליישום ולפעול בסטנדרט גבוה של יושרה ושקיפות הארגון מתחייב 

ניטור והערכה למידה, תהליכי ת, ולקיום שוחד ושחיתותשלומי המרצה, מדיניות נגד לשם קידום 

 ;כדי להבטיח עמידה אפקטיבית במדיניות זו

 

 באחד משני מסלולי החברות הבאים: כשותפים להצטרפותכם נשמח

  – חברות (א)

הנכם הופכים להיות חלק מקבוצת בהיותכם חברים בפורום היושרה העסקית,  •
המחויבים לחזון הארגון מומחים בתחום, צוות יועצים ושותפים ל עסקים מובילים

 ;ולהפצת שיח היושרה והשקיפות ככלי ניהולי

 השתתפות במפגשים השנתיים של "פורום היושרה העסקי" )שולחנות עגולים(; •

 שימוש בכלים בינלאומיים למדידה ובחינה עצמית; •

ממומחים בינלאומיים שמובילים את נושא השקיפות והיושרה בסקטור למידה  •
 העולמי;  TI, לרבות עריכת מחקרים עולמיים, במסגרת ארגון עסקיה

 ;דמי חברות בפורום היושרה העסקי לשם קידום פעילותו •

 החברה; באתר" העסקי היושרה פורום" בלוגו שימוש •

 ישראל; –פרסום הלוגו של החברה באתר שקיפות בינלאומית  •

 רבעוני; ניוזלטר •
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  – "פרמיום" חברות (ב)

 התוכן הנזכר בסעיף ה"חברות"; •

 ;מגזר ממוקדת עמיתים למידת של הובלה •

 ";העסקי היושרה פורום"ב השנתיים מהמפגשים אחד אירוח •

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

 ;השנתי של הארגוןבכנס פעילה השתתפות  •

 

 כנית רב שנתית:ת

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

 .וכיו"באיגודים ארגונים בינלאומיים, אזרחיים, 

 .משברים בזירה העולמית טיפול בנושאים קריטיים/ •

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

 וכד'(. עקרונות עסקיים, benchmark toolsכלי 

 .עסקית בנושאי יושרה השתתפות ופיתוח רשת מומחים •

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

 ברשתות עבודה מקומיות וגלובליות.מומחיות, ו

פורטל/ או  ,שרה עסקיתפלטפורמת ניהול ידע בנושאי יו קידום תהליכי פיתוח של •

 .לאומייםמקומיים ובינ מקרי בוחןמסד נתונים על 

 

פורום היושרה העסקי של עמותת שקיפות בהינכם מוזמנים להצטרף כחברים 

בקידום היושרה שותפים פעילים נשמח לראותכם וישראל בינלאומית 

 והשקיפות בחברה בישראל.

                                                                       ,     בברכה נאמנה

                               

                  

 עו"ד חלי עולמי     )השופטת בדימוס( נילי ארד,                                             

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

       
 TI - Transparency – ארגוןשל סניף הישראלי ה ,ישראל )ע"ר( -בינלאומית עמותת שקיפות  כל הזכויות שמורות ל© 

international  .העולמי  


