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הנדון :מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 1212
בשם עמותת שקיפות בינלאומית ישראל  -שבי"ל ומטעמה ,אנו מתכבדים להודיעכם
על יציאתנו לדרך באיסוף הנתונים לקראת פרסום מדד השקיפות ברשויות מקומיות
לשנת .2222
כמדי שנה גם הפעם ,תכלית המדד ומטרתו הן לבחון את נגישות המידע באתר
האינטרנט של הרשות המקומית וזמינותו לציבור ובד בבד לשמש כלי בידי הרשות,
נבחריה ועובדיה ,להגברת השקיפות בתחומי פעילותם.
עריכת המדד וקיומו נעשתה בשיתוף עם ועדה מייעצת ,אשר על חבריה נמנים
המומחים :ד"ר גלית אבידר ,ד"ר פני יובל ,ד"ר איתי בארי ,מר אופיר פז-פינס ,מר
גיל זילברמן ,ד"ר עדי קפליוק ,אדריכל חיים יזרעאלי.
בשנת  2222פקדה את ישראל מגיפת הקורונה ונאלצנו להשהות את קיום המדד.
כיום ,במסגרת החזרה לשיגרה אנו מחדשים את קיומו ,תוך הרחבת היריעה .לאמור,
ישתתפו בו כל  67הערים בישראל ובתחולה של  222קריטריונים ,האמורים לשקף
לציבור את פעילות הרשות המקומית ואחריותה ,לרבות בתחומים מורחבים של תכנון
ובנייה ,איכות הסביבה וחירום.
מצ"ב לינק ובו אקסל הכולל את רשימת הקריטריונים והסברים על אופן הניקוד שניתן
להם על פי הנמצא באתר האינטרנט של הרשות בזמן הבדיקה.
כנס במסגרתו יוצגו הקריטריונים במדד ודיון בהם יתקיים באמצעות הזום ,ביום
חמישי  25ביולי  1212בין השעות  22022עד .23022

במהלך הכנס יוצגו הקטגוריות והקריטריונים שבמדד ,במיוחד אלה המורחבים
והחדשים ,ויינתנו הסברים ככל שיידרש .תוצאות איסוף הנתונים בבדיקה הראשונה
יומצאו לכל אחת מן הרשויות עליהן חל מדד  2222לבחינה ולתגובה טרם פרסום.
מתוך שאנו מייחסים חשיבות רבה להשתתפותכם בכנס ,כדי להבטיח שהעבודה
המשותפת עם הרשות שלכם תתנהל היטב ,ובשים לב לדוחק הזמן אליו נקלענו,
נבקשכם לאשר לנו בחוזר את השתתפותכם בכנס ,בצירוף פרטי הנציגים מטעמכם
ופרטי קשר  -מספרי טלפון וכתובת מייל.
אנו עומדים לרשותכם להשיבכם בהקדם האפשרי לכל שאלה ,הבהרה או בקשה.
אשת הקשר היא עו"ד טל שולזינגר-בק בכתובת המייל tal@ti-israel.org :

בברכה נאמנה,
בתקווה לבריאות טובה ולשיתוף פעולה פורה ומפרה,

השופטת (בדימוס) נילי ארד  ,יו"ר שבי"ל
העתק :ד"ר גלית אבידר ,מנהלת המדד
חברי הוועדה המייעצת
עו"ד מיכאל יוחאי ,מנכ"ל שבי"ל
עו"ד טל שולזינגר ,פרוייקטים מיוחדים שבי"ל

