שותפות ושותפים יקרים,
עם סיום שנת  2018והפנים לקראת שנת   2019עמותת שקיפות בינלאומית ישראל
ממשיכה להגביר פעילותה במטרה משותפת לקידום תכליתה וחזונה של העמותה.
במהלך שנה זו פעלנו רבות הן בזירה הציבורית והן בזירה העסקית על מגוון
זרועותיהן במגמה להטמיע נורמות של יושרה ושקיפות.
להלן טעימה ממקצת הפעילויות שהיו לנו במהלך שנת .2018

פורום היושרה העסקי" 2018
""Integrity at work

"פורום היושרה העסקי" 2018
"מפגש החברות הביטחוניות"

ב י ו ם  21.3.18קיימנו בחברת סימנס
ישראל את המפגש הראשון של "פורום
היושרה העסקי" בנושא "Integrity at
 ."workב מ ה ל ך ה מ פ ג ש ש מ ע נ ו א ת
הרצאותיהם של :נירית ברגרRegional ,
 Compliance Officerבחברת סימנס
ישראל ,עו"ד אביה אלף ,מרצה
למשפטים ,מנהלת המחלקה הכלכלית
לטיפול בעבירות צווארון לבן,
בפרקליטות המדינה )לשעבר( ,ד"ר
אחיקם בן ארצי ,בכיר לשעבר,
במחלקת ניהול סיכונים ,דויטשה בנק
ניויורק ,כיום מייסד ושותף בחברת J&B
.Consulting

ב י ו ם  11.12.18קיימנו בשיתוף חברת
רפאל  מערכות לחימה מתקדמות
ב ע " מ כ נ ס ב נ ו ש א "ביצוע עסקאות
בינלאומיות בשקיפות וביושרה".
פתחו את הכנס ,אלוף )במיל'( יואב הר
אבן ,מנכ"ל רפאל והשופטת )בדימוס(
נילי ארד ,יו"ר עמותת שקיפות בינ"ל
ישראל .במהלך הכנס שמענו את
הרצאותיהם של ,עו"ד שמואל סנראי,
סמנכ"ל בכיר ויועץ משפטי רפאלMr. ,
Andy Watson  TI Defence and
,Security, Head of Industry Integrity
עו״ד איתי אופיר ,היועץ המשפטי
למערכת הביטחון ,עו״ד ג׳ואי אש ,מנהל
המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה
ועו"ד אביה אלף מרצה למשפטים,
מנהלת המחלקה הכלכלית לטיפול
בעבירות צווארון לבן ,בפרקליטות
המדינה )לשעבר( .סיכם את הכנס,
דניאל בן שבת ,סמנכ"ל לציות רפאל.
הכנס זכה להתעניינות רבה והשתתפו
נציגים מבין החברות
ב ו כ 100
הביטחוניות בישראל.

קראו עוד...
כנס "שקיפות מקומית לבחינת סוגיית
השקיפות בשלטון המקומי"
יו"ר עמותת שקיפות בינלאומית ישראל,
השופטת )בדימוס( נילי ארד ,נשאה
דברי פתיחה בכנס "שקיפות מקומית
לבחינת סוגיית השקיפות בשלטון
המקומי".
ה כ נ ס ה ת ק י י ם ב י ו ם  17.7.18בוועדה
המיוחדת ליישום הנגשת המידע
הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

בראשות ח"כ סתיו שפיר ובשיתוף
היחידה הממשלתית לחופש המידע
במשרד המשפטים ,בהנהלת עו"ד ריבקי
דב"ש.

קראו עוד...

הכנס השנתי בארגון  TIהעולמי 
במלאת  25שנה לארגון
קופנהגן אוקטובר 2018
יו"ר ומנכ"לית עמותת שקיפות
בינלאומית ישראל נפגשו עם יו"רים
ומנכ"לים  100הסניפים בעולם של
א ר ג ו ן  T Iהעולמי ונציגים בכירים
מההנהלה של  T Iבכנס השנתי של
הארגון העולמי שנערך בקופנהגן.

European Capital Cities
Transparency Ranking Index
ב ס פ ט מ ב ר ,2018
ב י מ י ם 2526
השתתפה מנכ"לית העמותה בסדנה
י י ח ו ד י ת מ ס ו ג ה  ,ב ש ם European :
Capital Cities Transparency
 .Ranking Indexבברטיסלבה ,בירת
סלובקיה.
מטרתה של הסדנה היה קיום דיאלוג
פורה בין סניפי  T Iבאירופה בעניין מדדי
השקיפות המוניציפליים ,תוך השוואה
ביניהם.

קראו עוד...

הפרסום
דו"חות
ומדדים
בתמונה :יו"ר ארגון  T Iהעולמי
ביחד עם חברי הועד המנהל

יו"ר ארגון  TIהעולמי ד"ר
דיליה פריירה רוביו
ביקרה בארץ
ב י מ י ם  1214בדצמבר
 2018ביקרה בישראל יו"ר
א ר ג ו ן  T Iהעולמי ד"ר
דיליה פריירה רוביו )Dr.
Delia Matilde Ferreria
 .(Rubioבמסגרת הביקור,
הרצתה במכון הישראלי
לדמוקרטיה בכנס בנושא
"דמוקרטיה ופופוליזם".
נפגשה עם חברי הוועד
המנהל של העמותה
וביחד עם יו"ר העמותה
והמנכ"לית התקיימו

Exporting
 Corruption Report
2018
באמצעות עמותת שקיפות
בינלאומית ישראל
ה ת פ ר ס ם ב י ו ם 12.9.18
ע ל י ד י א ר ג ו ן
Transparency
 International  TIדו"ח
בדבר אכיפת
2018
האמנה נגד שוחד של ה 
.OECD
בהתאם לממצאי הדו"ח
ישראל זינקה למקום
הראשון במלחמה בשוחד

Corruption
Perceptions Index
באמצעות עמותת שקיפות
בינלאומית ישראל
התפרסם ביום 21.2.18
מדד תפישת השחיתות
 ,2017במסגרתו דורגה
ישראל בציון  ,62במקום
 32מבין  180מדינות .בכך
ירדה ישראל ממיקומה
במדד .2016
בקרב  35מדינות הOECD
ישראל מדורגת במקום
ה  23מעט מעל השליש
התחתון.

ביחד עם חברי הועד המנהל

יו"ר ארגון  TIהעולמי ד"ר
דיליה פריירה רוביו
ביקרה בארץ
ב י מ י ם  1214בדצמבר
 2018ביקרה בישראל יו"ר
א ר ג ו ן  T Iהעולמי ד"ר
דיליה פריירה רוביו )Dr.
Delia Matilde Ferreria
 .(Rubioבמסגרת הביקור,
הרצתה במכון הישראלי
לדמוקרטיה בכנס בנושא
"דמוקרטיה ופופוליזם".
נפגשה עם חברי הוועד
המנהל של העמותה
וביחד עם יו"ר העמותה
והמנכ"לית התקיימו
פגישות עם בכירות
במשרד המשפטים ,עם
חברת הכנסת ,סתיו שפיר
ועם פרופ' דן אריאלי
ועו"ד ג'ין קלינהנדלר.

Exporting
 Corruption Report
2018
באמצעות עמותת שקיפות
בינלאומית ישראל
ה ת פ ר ס ם ב י ו ם 12.9.18
ע ל י ד י א ר ג ו ן
Transparency
 International  TIדו"ח
בדבר אכיפת
2018
האמנה נגד שוחד של ה 
.OECD
בהתאם לממצאי הדו"ח
ישראל זינקה למקום
הראשון במלחמה בשוחד
של עובדי ציבור זרים
בעסקאות בינלאומיות.

באמצעות עמותת שקיפות
בינלאומית ישראל
התפרסם ביום 21.2.18
מדד תפישת השחיתות
 ,2017במסגרתו דורגה
ישראל בציון  ,62במקום
 32מבין  180מדינות .בכך
ירדה ישראל ממיקומה
במדד .2016
בקרב  35מדינות הOECD
ישראל מדורגת במקום
ה  23מעט מעל השליש
התחתון.

שמרו את התאריך!

יום רביעי  27.2.19בשעה 18:00

טקס הענקת פרס מגן השקיפות  2019ע"ש פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל כאירוע
הפותח את אירועי שנת ה  20לייסוד העמותה

בברכת שנה אזרחית מאושרת ושקופה,

השופטת )בדימוס( נילי ארד
יושבת ראש עמותת שקיפות בינלאומית
ישראל

עו"ד חלי עולמי
מנכ"לית עמותת שקיפות בינ"ל ישראל

תמכו בנו
TIIsrael | 036409176

הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

