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–מדד השחיתות העולמי 
CORRUPTION PERCEPTION INDEX - 2018

מדד השחיתות העולמי מבוצע על ידי  •
ומופץ בישראל על ידי  TIהארגון העולמי 

.עמותת שקיפות בינלאומית ישראל

ישראל  2018במדד השחיתות העולמי לשנת •
.מדינות180מתוך  34-מדורגת במקום ה

•

ישראל   OECD-מדינות ה35בקרב •
.  במדד השחיתות23-מדורגת במקום ה



מדד השחיתות העולמי  מדרג  
מדינות על פי רמת השחיתות  

הנתפסת של הסקטור הציבורי  
.והשלטוני 

TIהמדד מתבצע עבור ארגון 
מכוני  12העולמי ומתבצע על ידי 

מחקר וסקרים המשקפים את  
עסקים  -תפיסותיהם של אנשי

לרבות כאלה  , ברחבי העולם
המתגוררים במדינות המוערכות  

.עצמן

–ישראל בעולם 
CORRUPTION PERCEPTION INDEX

:המדינות הכי פחות מושחתות•

, שוויץ, נורבגיה, פינלנד, דנמרק, זילנד-ניו
הולנד  , לוקסמבורג, קנדה, שבדיה, סינגפור

.ובריטניה

:המדינות המושחתות ביותר•

,  גינאה המשוונית, צפון קוריאה, ונצואלה, עיראק
,  סוריה, אפגניסטן, תימן, סודן, לוב, גינאה ביסאו

דרום סודן ואילו סומליה מחזיקה בתואר המדינה  
.המושחתת ביותר בעולם



ל  "מדד השקיפות לרשויות המקומיות של ארגון שבי
כלול בתכנית העבודה של משרד הפנים

ומדד השקיפות לתאגידים



-מדד השקיפות לרשויות המקומיות  
עיקרי מתודולוגיה

:הנושאים במדד

פרטי התקשרות עם הרשות  . 1
המקומית וראש הרשות 

ארנונה-כספים . 8

חוזים ומכרזים-רכש . 9המועצה/מבקר העירייה. 2

חוזים ומכרזים-כוח אדם . 10שקיפות כנדרש בחוק חופש המידע. 3

רישוי עסקים. 11מענקים ותמיכות. 4

תכנון ובנייה. 12שקיפות כללי. 5

מידע סביבתי. 13מועצהישיבות.6

חברות עירוניות. 14תקציב-כספים.7

השיקוףמידתאתלקדםבמטרהפותחהמקומיותברשויותהשקיפותמדד
מידעשלההנגשההעמקתואתארגוניים-פניםותהליכיםמידעשלוהבהירות

-לבחלוקהקריטריונים57כללהאחרוןהמדד.המקומיותברשויותלציבורזה
שלהאינטרנטבאתריהמידעונגישותשקיפותלבדיקת(נושאים)אשכולות14
.לבדיקהשנבחרובישראלהערים75



-מדד השקיפות לרשויות המקומיות  

2017–2016סיכום ממצאים 

שיפור משמעותי בכל  
מממוצע  :הנושאים
במדד  60%כולל של 

במדד  71%-ל2016
2017 !

העיר עם  –טייבה
:  השיפור הגבוה ביותר

בלבד במדד  13%מציון 
במדד  68%לציון 2016
2017!



–כנס בכנסת בסוגיית השקיפות בשלטון המקומי 

16.7.2018
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ר הכנסת"ליו16.5.2019מכתב מטעם קואליציית השקיפות מיום 

–לחברות ולחברי הכנסת , כ יולי אדלשטיין"ח
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לחברות  , כ יולי אדלשטיין"ר הכנסת ח"ליו16.5.2019-מכתב מ
–ולחברי הכנסת 

קריאה להמשך פעילותה של הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע  
הממשלתי ועקרונות שקיפות לציבור



קואליציית השקיפות



(2)קואליציית השקיפות 



(3)קואליציית השקיפות 



(4)קואליציית השקיפות 



(5)קואליציית השקיפות 


