מגן השקיפות לזכר פרופ' דוב יזרעאלי עמותת שקיפות בינ"ל ישראל
הוראות נוהל
לשון זכר גם בלשון נקבה משמע.
אודות העמותה
עמותת "שקיפות בינ"ל ישראל" (ע"ר) נוסדה בשנת  1999על ידי פרופ' דוב
יזרעאלי ,במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב .העמותה הפועלת
ללא מטרות רווח ,הינה סניף של הארגון החברתי גלובלי ארגון Transparency
 International - TIהפועל באמצעות למעלה מ 100 -סניפים ברחבי העולם
במטרה לקדם  .A World Without Corruptionבמסגרת זו מוביל הארגון מאבק
עולמי נגד שחיתות במוסדות השלטוניים והעסקיים ברחבי העולם.
חזון עמותת שקיפות בינ"ל ישראל הוא הנחלת הערכים והנורמות של שקיפות,
טוהר מידות ,יושרה ,אתיקה ואחריותיות ,בתחומי התרבות והחברה האזרחית
במגזר הציבורי והפרטי ,לנהוג ולהנהיג לאורם ,כתרופה מקדימה לשחיתות,
ולהנעת מהלכים אפקטיביים לשם מניעתה .בהתנהלותנו זו ,עומדים לנגד עינינו
דבריו האלמותיים של שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית ,לואי דמביץ
ברנדייס לפיהם "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר ,ואור המנורה הוא
השוטר היעיל ביותר" .דרכנו היא דרך אור השמש המטהר ולא אור הפנס –
השוטר .ככל שנאמץ את ערכי השקיפות ,טוהר המידות ,היושרה והאחריותיות
וככל שהמחויבות לערכים אלה תמצא ביטויה הנרחב בקרב הציבור ,נהייה כולנו
שותפים בהגנה על צביונה של החברה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,
המגנה על שליחי הציבור ושומרי הסף ,והפועלת בשוויון וללא דופי בשמירה על
זכויות כל אזרחיה ותושביה ,איתם ולמענם.
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פרס מגן השקיפות
פרס מגן השקיפות (להלן :הפרס) מוענק מאז שנת  2003לכבודו ולזכרו של פרופ'
דוב יזרעאלי מייסד העמותה שקיפות בינ"ל ישראל.
מטרת הפרס להוקיר את פועלם של עד שלושה זוכים  -יחידים או ארגונים,
אשר יזמו או פעלו בעקביות לקידום הערכים והנורמות של שקיפות ,טוהר
מידות ,יושרה אתיקה ואחריותיות ולהנחלתם ,נהגו והנהיגו לאורם בתחומים
המגוונים של התרבות ,והחברה האזרחית במגזר הציבורי והפרטי
הגשת מועמדות לפרס – "קול קורא"
העמותה תפרסם "קול קורא" לציבור ובו הזמנה להגשת הצעת למועמדות לפרס.
הצעות מועמדות מן הציבור תתקבלנה עד למועד שיפורסם ב"קול קורא".
הצעת מועמדות תוגש באמצעות הדואר האלקטרוני ותכלול:
 קורות חיים של המועמד ,ואם מדובר במועמדות של ארגון  -תיאור הארגון
ותולדותיו (להלן :המועמד).
 מכתב המלצה חתום על ידי הממליץ ,הכולל את פרטי המועמד/ים ופירוט
השיקולים המצדיקים בחירתו כמי שראוי לקבלת הפרס.
צוות איתור להצעות נוספות
 חברי הוועד המנהל וחברי צוות השיפוט רשאים להציע מועמדים אשר
יימצאו עונים על דרישות המועמדות לפרס.
 יו"ר העמותה ,על דעת הוועד המנהל ,רשאי למנות צוות מסייע לרבות
מזכיר לאיתור מועמדים נוספים (להלן :צוות האיתור).
 צוות האיתור יכנס את כלל ההצעות שתימצאנה מתאימות לשם הגשתן
לוועדת השיפוט.
לא יתקבלו כמועמדים:
 יחידים המציעים את עצמם כמועמדים לפרס;
 חברים בעמותה ,לרבות חברי הוועד המנהל ,מקבלי שכר בעמותה,
וחברים בארגון  TIהעולמי;
 מי שהמלצותיהם ניתנו בידי סַ פָּק של העמותה לרבות נותן שירותים ,יועץ,
או מי מטעמם.
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ועדת השיפוט









יו"ר ועדת השיפוט וחברי ועדת השיפוט ייבחרו בהחלטת הוועד המנהל,
על דעת יו"ר הוועדה ,ולאחר שנתנו הסכמתם לשמש כחברי ועדת השיפוט
(להלן גם :ועדת הפרס).
לכל חבר בוועדת השיפוט יהיה קול אחד בהצבעה .ליו"ר הוועדה תהיה
זכות וטו.
בוועדת השיפוט יהיה לפחות נציג אחד מחברי הוועד המנהל של העמותה.
מזכיר הוועדה ייבחר על ידי הוועד המנהל ולא תהיה לו זכות הצבעה.
מזכיר הוועדה יהיה חבר העמותה ,או חבר הוועד מנהל ,או מועסק ע"י
העמותה.
התברר חשש ניגוד עניינים ישיר או נחזה ,בין מועמד לפרס לבין חבר
בוועדת השיפוט – תימסר על כך הודעה מידית בכתב ליו"ר הוועדה ,אשר
יודיע על כך לחבריה.
בהתקיים ניגוד עניינים ,כאמור ,לא יהיה חבר הוועדה מעורב בבחירת
המועמד.

פרטיות
 הגשת המועמדות וזהות כלל המועמדים יובאו לידיעת צוות האיתור
וועדת השיפוט בלבד.
 המידע אשר יימסר לוועדת הפרס ,ישמש למטרת הענקת הפרס בלבד,
ויובא לידיעת צוות האיתור ולידיעת חברי ועדת השיפוט.
 בהגשת המועמדות ניתנת לעמותה הסכמת המועמד אשר זכה בפרס
ורשותו לעשיית שימוש בתקשורת וללא תמורה ,בשם המועמד ,ותמונתו,
או הקלטתו ,למטרות פרסום ויחסי-ציבור .במסגרת זו ,פרטי המועמד
שיפורסמו כאמור ,ייעשו בעצה אחת עם המועמד.
טקס הענקת מגן השקיפות
 העמותה תעניק את פרס מגן השקיפות במהלך טקס חגיגי ,בהשתתפות
הזוכים.
 הודעה לזוכים בפרס ולציבור תימסר לפחות שבועיים לפני מועד הטקס.
 הטקס יתקיים בסמוך ,ככל הניתן ,למועד פטירתו של פרופ' דוב יזרעאלי.

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