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  2019כנס השקת מדד שקיפות האתרים ברשויות 

 17.12.2019 

 שבי"ל –הראש של עמותת שקיפות בינלאומית ישראל יושבת י פתיחה של דבר

 .נילי ארד, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה לשעבר

נקלענו  . שלא בטובתנוימים לא קלים עוברים על אזרחי מדינת ישראל ותושביה

יציבות וחוסר ודאות שלטונית, מתוך שעברנו שתי מערכות של אי ממושכת לתקופה 

. כתוצאה השלישיתבעיצומה של המערכה נמצאים בימים אלה ממש אנו בחירות ו

השלכות ניכרות  , ובכל תחומי חיינובאין מוצא ותמכך רשויות השלטון במדינה מדשדש

ר, אנו למרבה הצעמחסום העשייה שנכפה עלינו, לרבות בתחומי השלטון המקומי. 

, ויצירת חוסר אמון במוסדות המהווים את רוחות רעות של פלגנות והקצנהנחשפים ל

רשויות החקירה והתביעה,  -, הלא הן בישראל התשתית לקיומה של הדמוקרטיה

הידרדרות לעבר התנהלות מעין העתונות הכתובה והמשודרת.  ,מערכת בתי המשפט

 70-חזון והיצירה שעמדו לנגד עינינו בהזו עלולה להביא אותנו לפגיעה חמורה בלב 

המחויבות ההדדית לערכי היסוד . ובנייתה ההקמתשנות קיומה של מדינת ישראל, 

וכיום על כל  התפוררות,כפי ביטויים במגילת העצמאות ובחוקי היסוד, נמצאת בסכנת 

לשמור על ערכי הדמוקרטיה ולפעול  חלה המחויבות ,חלה החובהאחת ואחד מאיתנו 

 פגיעה בהם.כרסום ווסם ולהגנה מפני לביס

שבי"ל,  –ערכים אלה עומדים ביסוד פעילותה של עמותת שקיפות בינלאומית ישראל 

 TRANSPARENCYארגון כחלק מ במדינות העולם הסניפים 100בהיותה אחת מבין 

INTERNATIONAL  הוא ואשר המוטו שלA WORLD WITHPOUT CORRUPTION  . 

מנו לנגד עינינו את קידום ערכי הדמוקרטיה, טוהר שבי"ל שה של עמותת בפעילות

כאמצעי מונע תופעות של שחיתות, ככל הניתן,  והמידע, המידות והנחלת השקיפות

 לשיתוף הציבור בהתנהלות הרשויות והמינהל.  התורםוככלי 

 –רשויות הממשל והשלטון המקומי בכלל זהמהי ושקיפות שקיפות אם תשאלו 

הדרישה  נשיב בקצרה. שקיפות היא היפוכה של עמימות. שקיפות מגלמת את

מרשויות הממשל לפרוש לעיני הציבור את דרכי ההתנהלות שלהם, ואת המדיניות 

שותף למידע המצוי אצל הרשות, כך ניתן יהיה יהיה העומדת ביסודה. ככל שהציבור 

ן הציבור ולהעמידם על  מסד של כבוד הדדי בין הרשות לבי, לבנות תרבות של דיאלוג
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ולהרחיק את תופעת ה  ,ולהימנע מהן , למנוע תופעות של שחיתותעובדות אמת

FAKE NEWS  ר יסודותיה. ולערע וגורמתאשר תופסת לה שליטה בחברה 

נוגע לכולנו כאזרחי האת המסר  להעבירמבקשים בעמותת שבי"ל ברוח זו אנו 

מחויבות רשויות השלטון  והוא – כנציגי הרשויות המקומיותו מדינת ישראל

ולהקפדה על ערכי יפות, והממשל כלפי הציבור בכללותו, להתנהלות בשק

יצירת דיאלוג פורה ומפרה עם הציבור , ולקדם , טוהר המידות והשוויוןאתיקהה

התנהלותנו כמדינה  ביסוסמעורבותו במהלכי הרשות לשם ולפתוח פתח ל

 . דמוקרטית הפועלת בשם תושביה ולמענם

חלות עליה, , ככלל, מתוך שהרשות השלטונית והמנהלית היא בבחינת "נאמן הציבור"

( בכל accuntabilityבמישרין ובעקיפין, חובות הנאמנות, האחריות והאחריותיות )

בכל הנוגע לפעילות השלטון המקומי, תחומי הפעילות עליהם היא מופקדת. 

הכרה של ראש הרשות, נבחריה, עובדיה והפועלים  בראש וראשונהשקיפות היא 

מטעמה, בחשיבות שיתוף הציבור במידע אודות פעילותה של הרשות והמחויבות 

להביא מידע זה במלוא היקפו ובאורח שוטף לידיעת העומדים בראשה של 

במסגרת זו חלה על הרשות חובת השקיפות וכפועל יוצא ממנה חובת הגילוי,  הציבור.

בור ופתיחת דלת לשיתופו, כמו גם אפשרות לקבלת מידע על פעילות הדיווח לצי

משקל מיוחד יש לייחס למעורבותו . הרשות הנוגע לעניינם של הפרט ושל הציבור

הכרתו בחשיבות השקיפות ושיתוף המידע והצבתם כיעד לשל ראש הרשות ו

דע לפיתוח ולשיפור מתמיד, ולגיבוי הראוי של הפועלים מטעמו על שיקוף המי

רחב הייעודי של הרשות במבאתר במיוחד בדבר פעילות הרשות בכלל ו

 .הווירטואלי

בחשיבות  2019מתוך המודעות הגבוהה של ראשי הערים המשתתפות במדד 

השקיפות באתרי האינטרנט ומתוך הנחה כי חשיבות זו מיוחסת למהלכי שקיפות 

לביסוס פעולות אבקש להעמיד על סדר היום הצעה בעבודת הרשות בכללותה, 

אשר במסגרת פעילותו, ירכז את רשות כל אלה בדרך של מינוי ממונה שקיפות ב

חובת חופש המידע והמצאתו לציבור ואת שיכלול האתר הווירטואלי והמידע שבו, דרך 

קבע באופן שהציבור ימצא בו כלי נוסף לקשר עם הרשות ועם השירותים עליהם היא 

 מופקדת.
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עשורים לפעילותנו, אנו מתכבדים להביא בפניכם את מדד בשנה זו בה מלאו שני 

קריטריונים  90ערים בישראל אשר עברו בחינה מורחבת של  39הכולל  2019

 באתרי האינטרנט שלהן.

והשלכותיו חשיבות המדד ל שגילו הרשויות מודעותהובררה ה 2019במדד 

עם תוך שיתוף  ופעולתןבמיוחד נציין את מהלכי הרשויות  .ושיתוף הציבור בתוצאותיו

בתחומי  בינן לבין עצמן, שקיימו בסיוע הדדיוהסתייעות בה, ובה בעת עמותת שבי"ל 

השקיפות והידע והנגשתם לציבור, שתוצאתם העלאת הרמה וקידום פעילותן של 

רשויות אלה הן בבחינת הקטר המושך קדימה את  הרשויות בקרב הציבור ולמענו.

לפתיחות ולשיתופיות לפרסום מידע ולהקפדה על שקיפות שלטון המקומי בהרשויות 

  .בהתנהלותן

מחויבותם של נבחרי ההכרה בונשים לנגד עינינו את חשיבות נחזור  בסיכום הדברים

כנאמני הציבור, להקפיד על טוהר המידות, לשמור על לפעול  ומנהיגיו, הציבור

בנקיון לשרת את הציבור ביושר, באחריות ולקיימה באופן שיהיו ראויים שקיפות 

  ובהגינות. כפיים 

תודה לכל העושות והעושים במלאכה, ברשויות המקומיות אשר לקחו חלק במדד זה, 

  .ל נכבד על שטרחתם ובאתם לקחת חלק בכנס ההשקההתודה לכם ק

ובשם כולנו אודה למי שהביאו אותנו עד הלום, והן: מנכ"לית העמותה חלי עולמי, 

ומעצבת  מנהלת הפרויקטים בעמותה מנהלת המדד ד"ר גלית אבידר, טל שולזינגר

 וברת המדד גלית אושפיץ. החוברות יימסרו לידיכם בסיום הכנס. ח

רחבת הבעמותת שבי"ל אנו שואפים להמשך קיומו של המדד בשנים הבאות, ב

יה על כלל תחולתו ותכולת הקריטריונים שבו, על כלל הערים בישראל וככל שניתן יה

 שנזכה לסיוע בקידומה של פעילות זו הלכה ולמעשה.בציפייה הרשויות, 

 יו"ר העמותה  נילי ארד

  

 


