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  עמותת שקיפות בינלאומית ישראל

על ידי פרופ' דוב  1999נוסדה בשנת   )ע"ר( "ל ישראל"עמותת "שקיפות בינ

יזרעאלי, במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. העמותה הפועלת 

 Transparencyללא מטרות רווח, הינה סניף של הארגון החברתי גלובלי ארגון 

International -  TI סניפים ברחבי העולם  100 -הפועל באמצעות למעלה מ

במסגרת זו מוביל הארגון מאבק  A World Without Corruption.במטרה לקדם 

 ברחבי העולם. עולמי נגד שחיתות במוסדות השלטוניים והעסקיים

הוא הנחלת הערכים והנורמות של שקיפות, עמותת שקיפות בינ"ל ישראל  חזון

 החברה האזרחיתהתרבות ו בתחומי אתיקה ואחריותיות, טוהר מידות, יושרה,

לנהוג ולהנהיג לאורם, כתרופה מקדימה לשחיתות, , הפרטיהציבורי ומגזר ב

ולהנעת מהלכים אפקטיביים לשם מניעתה. בהתנהלותנו זו, עומדים לנגד עינינו 

לואי דמביץ  דבריו האלמותיים של שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית,

"אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא לפיהם  ברנדייס

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

האחריותיות והיושרה  , טוהר המידות,ככל שנאמץ את ערכי השקיפות השוטר.

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

 דמוקרטית,יהודית ושותפים בהגנה על צביונה של החברה בישראל כמדינה 

בשמירה על ללא דופי הפועלת בשוויון וושומרי הסף, והמגנה על שליחי הציבור 

 איתם ולמענם. זכויות כל אזרחיה ותושביה, 

 

במספר מישורים מרכזיים מוצאת ביטויה הגברת המודעות של ברוח זו פעילותנו 

 :לרבות

לקידום השקיפות כאמצעי העולמי  TIיישום וביצוע פרויקטים בשיתוף ארגון  ➢

 השחיתות. להתמודדות עם תופעות

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

שילוב והטמעת תכניות   שקיפות, יושרה ואחריותיות, לרבות באמצעות פיתוח,

 בתחומים אלה.אפקטיביות 

 במסגרת והטמעתם ושקיפות , אתיקהיושרהבתהליכי  ידע ומיומנויותקידום  ➢

ופורום היושרה העסקי בסקטור ככלל  היושרה העסקיפורום  מפגשים של 

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
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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לחברות העסקיות המשתתפות בו והלוקחות  פלטפורמה המהווהבפרט  הביטחוני

 בו הלכה ולמעשה. תפעילוחלק ב

  באתרי הרשויות המקומיות.השנתי ופרסום של מדד השקיפות  העריכ ➢

 העסקיבסקטור  –עריכה ופרסום של מדד השקיפות בדיווחי תאגידים  ➢

 CPI – Corruption – תפישת השחיתות העולמיהשנתי של מדד הפרסום  ➢

Perceptions Report  ארגון  טעםידי שנה ממ המתקייםTI .העולמי  

 Defence –העולמי של מדד השחיתות בחברות הביטחוניות פרסום הדו"ח  ➢

Companies Anti-Corruption Index המתקיים אחת לכמה שנים מטעם ארגון ,

TI .העולמי 

 Exporting  Corruption –בעסקאות בינלאומיות השחיתות דו"ח פרסום  ➢

Report   בשיתוף עם ארגוןTI  שניםמספר אחת למתפרסם נערך ו הדו"ח. העולמי 

עסקאות בינלאומיות נגד שוחד ב OECD-האמנה של האכיפת נמדדת  ובמסגרתו

 .מדינות זרותב

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

 הצעיר בחברה.

 

 nternational (TITransparency I) -ארגון שקיפות בינלאומית 

, המוביל 1993שנוסד בשנת  הוא ארגון חברתי גלובאלי Transparency Internationalארגון 

י. הארגון פועל עסקאת המאבק העולמי נגד שחיתות, הן בעולם השלטוני והן בעולם ה

מעייניו המאבק מדינות ובראש  100באמצעות קואליציה כלל עולמית בה חברות מעל 

הבינלאומי ניסיון רב ביישום  TIבשחיתות באמצעות נורמות של אתיקה ושקיפות. לארגון 

פרויקטים לחיזוק השקיפות, הרחבתה והטמעתה, הגברת היושרה וקידום אחריותיות 

. במסגרת פעילותו זו מפרסם הארגון הבינלאומי את מדד והעולמית ברמה המקומית

הנתפסת העולם בסקר המדרג מדינות על פי רמת השחיתות  במדינות השחיתות העולמי

 Transparency באותה מדינה ע"י חוקרים באקדמיה, מומחים עולמיים ואנשי עסקים.

International  פועל באמצעות שלוחותיו במדינות השונות, תוך התמודדות עם התנהלות

ני החברה האזרחית רשויות השלטון, הקהילה העסקית והמדיה, בשיתוף פעולה עם ארגו

 ובהסתייעות בפעילויות הסניפים במדינות השונות ויצירת שיח ולמידה הדדית ביניהם.

 

 


