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 קינלו עויסבישואל 12
בשקיפות %םםו ציון  עכו, העמק, מגדל סבא, כפר חולון, הרצליה, אשדוד, יהודה, אור הן הערים

 השרון והוד אביב תל ■ ומודיעין רעננה לציון, ראשון ביאליק, קריית עפולה,
ובירושלים בחיפה נרשמה השקיפות בציון ירידה ■ 99% ציון עם השני במקום

וסרמן מתן
 בינלאומית (שקיפות שבי״ל עמותת
 מדד את אתמול פרסמה בישראל)
 הרשויות של האינטרנט באתרי השקיפות

בישראל. המקומיות
 במדד הראשון למקום הגיעו ערים 12
 יהודה, אור :100% של ציון וקיבלו 2021

 מגדל סבא, כפר חולון, הרצליה, אשדוד,
 ראשון ביאליק, קריית עפולה, עכו, העמק,
 והוד אביב תל ומודיעין. רעננה לציון,
.99% ציון עם השני למקום הגיעו השרון

 בציון ירידה נמצאה ובירושלים בחיפה
 .2019 במדד הציון לעומת 2021 במדד
 במדד 89% לציון 95% מציון ירדה חיפה
 2019 במדד 93%מ־ ירדה וירושלים 2021
 נרשם חד שיפור .2021 במדד 81% לציון

 טמרה קאסם: וכפר טמרה הערים בציוני
 2021 במדד 98% ביותר, הגבוה הזינוק עם

 בציון קאסם וכפר ,2017 במדד 20% לעומת
 במדד 23% ציון לעומת 2021 במדד 73%

2017.
 בנהריה נמצא במיוחד משמעותי שיפור

 במדד 55% לעומת 2021 במדד 98% עם
 2021ב־ 96% ציון עם שמונה בקריית ,2017

 88% ציון עם באלעד ,2017ב־ 52% לעומת
2017 במדד 50% לעומת 2021 במדד

 אמרה: ישראל, בינלאומית שקיפות עמותת
 מודעות את להגביר נועדו המדד "דרישות

 המידע שיתוף לחשיבות המקומית הרשות
 של התנהלותם תחומי למכלול הנוגע

 מתוקף ומטעמה, בשמה והבאים נבחריה
 בשמו הפועלים הציבור משרתי היותם

 ישיר באופן מקשר המידע שיתוף ולמענו.
 לבין המקום ותושבות תושבי בין וענייני
 הענייני השקוף, המידע המקומית. הרשות

 הציבור אמון להגברת תורם והמשתף
 בקידום הפעילה ולהשתתפותו ברשות

הציבורי". האינטרס
 את שנה 13 מזה מקיימת שבי״ל עמותת

 המקומיות. הרשויות באתרי השקיפות מדד
 הדו״ח וכתיבת במדד הממצאים ניתוח
אבידר. גלית ד״ר ידי על נעשים השנתי
 המידע שקיפות את בוחן 2021 מדד

 76 של הדיגיטליים באתרים המתפרסם
 קריטריונים 109 כולל המדד בישראל. ערים

 לציבור, המידע שקיפות נבחנת במסגרתם
 ובנייה, תכנון של בתחומים היתר, בין

 רכש, תקציב, מכרזים, עסקים, רישוי
 של שקיפות נדרשת כן, כמו וחירום. סביבה
 המועצה, ישיבות של בפרוטוקולים המידע

 ובנייה תכנון ועדות של בפרוטוקולים
 חברות של פעילותן תחומי על ומידע

עירוניות. ועמותות

המודעות" את "להגביר ארד. היו״ר

 לעומת 2021 ב־ 85% ציון עם ובכרמיאל
.2017ב־ 58%

יו״ר ארד, נילי (בדימוס) השופטת


