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 2010אוגוסט 

Who Has Glass Pockets Indicators? 
 ?מדדי שקיפות בקרנותלמי יש 

 
 ארגון המפתח Foundation Center -וה, המקדמים את השקיפות בעולם הפילנתרופיה GLASS POCKETSכלי מבית

 תשתיות ידע 

 מדדים
י האחריות והשקיפות  נהללוגטבק Foundation Centerעוסק ארגון , Glasspockets.orgבאמצעות אתר  

 איורמיוצגים על ידי ,  עד עתהו אשר זיה מדדים23הרשימה שבהמשך משקפת . נותהמקוונת אשר משמשים קר

 סוגים של 6מנהלים בנוסף מעקב אחר הם , לאור הקשר הקיים בין נהלי תקשורת ושקיפות. L "זכוכית המגדלת"

,   ביחד.U "המגאפון"איור רת אלה מיוצגים על ידי אמצעי תקשו. אמצעי תקשורת מקוונת בהם משתמשות קרנות

 . השקיפות של כל קרןשל מדדים אלה מספקים תמונת בזק 

 נים/ה מוזמן/את, מפורטת להלןהת המדדים  על רשימת/בעודך עובר ,  בכלי זה ומיטביעל מנת לעשות שימוש מרבי

  .  לכךבמקום המיועד  X על ידי סימון לבדוק את מידת השקיפות של ארגונך

X 

 קיים  מידע בסיסי
Lכתובת , מספר טלפון: האם זמינות האפשרויות הבאות ליצירת קשר  .................מידע כללי ליצירת קשר 

     ?וכתובת דואר, טופס מקוון/ דואר אלקטרוני  

L האם קיימת וזמינה הצהרת כוונות או ייעוד  ..........................כוונותהצהרת? 

 

 פיקוח בנושאומידע מדיניות כללי 
Lהאם קיימים וזמינים חוקי העזר על פיהם מתנהלת הקרן  ................................... חוקי עזר? 

Lשל ועדות הקרןהצהרות ייסוד ות וזמינותהאם קיימ  ..............  של ועדותהצהרת ייסוד ? 

L ימים וזמינים כללי ההתנהגות המנחים של סגל הקרןהאם קי   קוד התנהגותבנושאכללי מדיניות? 

Lהאם קיימים וזמינים כללי מדיניות בנושא ניגוד אינטרסים  ....  ניגוד אינטרסיםשאכללים בנו? 

Lהאם קיימת וזמינה רשימת הדירקטורים וההשתייכויות שלהם  ..................... רשימת דירקטורים? 
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  איוש ומשאבי אנוש שאכללי מדיניות ומידע בנו
L האם קיים וזמין נוהל מדיניות בנוגע לדיווח על אי סדירויות פיננסיות  ............... העובד המתריענהלי? 

L האם קיים וזמין תיאור של התהליך המשמש לתגמול בכירים  ...............  בכיריםתגמולתהליך? 

Lאו מידע , האם קיים וזמין מידע בנוגע למחויבותה של הקרן לגיוון עובדים  ....................... נהלי גיוון עובדים 

 ?סגל העובדים/ סטטיסטי בנוגע להרכב הדמוגרפי של חברי הדירקטוריון  

L האם קיימים וזמינים שמות הבכירים ואנשי הסגל של התוכנית ............רשימת אנשי מפתח בסגל? 

L האם קיימות וזמינות קורות החיים של הבכירים ושל אנשי הסגל של התוכנית ..קורות חיים של אנשי מפתח בסגל? 

 

 מידע פיננסי
Lחות הכספיים המבוקרים העדכניים ביותר"זמינים הדוקיימים והאם  .............ים  מבוקרחות כספיים"דו? 

L 990 או 990טופס-PF ...............  990 או טופס 990זמינים טופס קיימים והאם-PF  

 ?העדכניים) ח שנתי כספי למס הכנסה"דו( 

L האם קיימות וזמינות הצהרות מדיניות בנוגע לאופן בו הקרן משקיעה את  .......................מדיניות השקעות 

 ?התרומות שהיא מקבלת 

 

  תרומותבנושאמידע 
L תיאור המסביר כיצד הקרן בוחרת את מקבלי התרומות וזמין  קייםהאם  .............תהליך העברת תרומות 

 ?)מראשתהליך הגשת בקשות או בחירה ( 

L סדרי עדיפויות / אסטרטגיה 
האם מותווים בבירור האסטרטגיה המנחה את הקרן או סדרי העדיפויות שלה  ......................בנושא תרומות  

 ?בנושא תרומות

Lבסיס נתונים פתוח לחיפושים 
 ?האם קיים בסיס נתונים של תרומות הארגון בו ניתן לחפש נתונים ................... תרומות קודמות  של

 

L הצהרה האם התנאים 
 הכלכליים העכשוויים משפיעים על 

 של התנאים , במידה וקיימת, השפעהנוגע לב הצהרההאם הקרן פרסמה  ....אופן העברת התרומות של הקרן 

 ?ים על תהליך העברת התרומות של הקרןהכלכליים העכשווי 
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 מדידת ביצועים
L האם קיימת וזמינה הערכה מקיפה של הביצועים והיעילות הכוללים של הקרן הערכת ביצועים כוללים של הקרן , 

 ?אשר מודדת את ההתקדמות כנגד החזון והיעדים של המוסד 

L  ר מרכזי באתר האינטרנט של הקרן אשר מספק מערך של האם קיים אזו ...........................מרכז מידע 

 ?חות הערכה בנוגע לתוכנית הקרן והמסקנות שהוסקו"דו 

L המאפשר למקבלי תרומות לספק לקרן משוב קבועהאם קיים מנגנון מקוון  מנגנון משוב של מקבלי התרומות? 

L י קבוע בקרב מקבלי התרומות ופרסמה את האם הקרן ניהלה סקר תקופת ............סקרים בין מקבלי תרומות

 ?התוצאות בציבור

 

 ערוצי תקשורת
U האם יש לקרן אתר אינטרנט  ............................אתר אינטרנט? 

U ח השנתי העדכני זמין באתר הקרן"האם הדו  ............עדכני ח שנתי מעודכן"דו? 

Uוהאם הציבור יכול להירשם , האם הקרן משתמשת באגרת מידע מקוונת ...... .............................. אגרת מידע 

 ?לקבלת אגרת זו באתר האינטרנט של הקרן 

U האם הקרן מתחזקת בלוג  ........................................בלוג? 

U אתרי מדיה חברתית  
 ?רישות חברתי/ באתרי מדיה חברתית האם הקרן עושה שימוש   .......................רישות חברתי / 

U ערוצי RSS ............................  האם הקרן משתמשת בערוציRSS )לצורך משלוח הודעות ) תקשורת ישירה
 ?ועדכונים אודות העבודה שהיא מבצעת

 

 /org.glasspockets.www://http :בקרו באתר? איזו קרן מקפידה על שקיפות? לאיזו קרן יש כיסי זכוכית

 pdf.indicators_whgp/docs/whgp/inside/org.glasspockets.www://http :כלי המקורי בהלצפיי

 

 . ולהם תודתנו-הארגוניםכמת  תודות להסשיתופיםעבור תורגם מסמך זה 

 ת/להפיץ ולהציג את החומרים לכל דורש, מומלץ להעביר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glasspockets.org/
http://www.glasspockets.org/inside/whgp/docs/whgp_indicators.pdf

