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 דות, מטרות וממצאים עיקריים שבמסמך זהמנהלים: נקו תקציר

, עשרים השנים 2016עד     1996השחיתות בשלטון המקומי היא תופעה שכיחה בישראל. במרוצת השנים   •

)ולצידם,  ראשי ערים יותר מעשריםשקדמו לשנת תחילת פרויקט המחקר, הורשעו בעבירות שחיתות 

 סביר כי תפוצת התופעה אף גבוהה יותר מכך.  ערים.עשרים  , ביותר מסגני ראשי ערים ובכירים נוספים(

 לה גם משמעויות כלכליותיש בצד המשמעויות הערכיות החמורות של תופעת השחיתות השלטונית,  •

השחיתות גורמת לנזקים כלכליים וכספיים, ויש לה השלכות ממשיות   ובכך, בין היתר, עוסק מסמך זה:

כן ון אספקת שירותים בסיסיים, תנאי תעסוקה וכג –על היבטים בחיי התושבים ברשות הנגועה בה 

 יוקר המחיה.

מסמך זה מסכם פרק ראשון ועיקרי במחקר מקיף ומתמשך על שחיתות בעיריות בישראל, המבוצע  •

השחיתות  גורמיהוא בשאלת  ,ל ממצאיוזה, עמיקודו של פרק  מטעם המכון הישראלי לתכנון כלכלי. 

 ות לאותם גורמים יסודיים וחוזרים.בעיריות, כבסיס להצעת פתרונהנפוצים 

במסגרת זאת, ובהסתמך על הספרות המחקרית הקיימת בנוגע לשחיתות שלטונית ברמה הלאומית  •

והמקומית, גובש מודל תיאורטי לתיאור משתנים עיקריים שנמצאו מתואמים עם שחיתות, תוך הבחנה 

 דיבידואלי.ואינ ;ארגוני-מוסדי ;חברתי-בין שלוש רמות של גורמים: תרבותי

אילו  באופן אמפיריהצד האמפירי של המחקר בוצע לאור המודל התיאורטי. המחקר בוחן לראשונה  •

 לנוכח תפוצתה הרחבה של התופעה.  ,שחיתות בעיריות בישראלמוכחים מניעים גורמים 

המבוסס המתודה האמפירית ששימשה אותנו לבחינת שאלות אלה כללה בנייה של מאגר נתונים מקיף,   •

מתודה זו מבדלת את המחקר שמוצג  הדין הרלוונטיים.-על ניתוח, סקירה שיטתית וקטלוג של פסקי

במסמך זה מרוב המחקרים שנעשו בנושא גורמי השחיתות, בהקשר הכללי ואף יותר מכך בנוגע למקרה 

שנגעו הישראלי ולשלטון המקומי בישראל. עד היום, רפורמות והצעות לרפורמות בשלטון המקומי 

הסדרים נטו להסתמך על השערות שלא עמדו למבחן סדור -לשיפור היעילות ולצמצום השחיתות ואי

 של בחינה תיאורטית או אמפירית.

 במחקר שלפניכם: עד כה השאלות שנבחנו  •

o אקונומיים והדמוגרפיים מתקשרים לשחיתות, אם -כיצד אופי הרשות ומאפייניה הסוציו

 בכלל?
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o ריות, עשייה ומנהל מסוימים שבסמכות הרשות המקומית מועדים האם תחומי פעילות, אח

 לשחיתות יותר מאחרים?

o  האכיפה והענישה בתחום השחיתות מתקשרת לתפוצתה הרחבה של השחיתות בשלטון האם

 ?וכיצד המקומי

 פלילית ומשפטית –משך תהליך האכיפה  ▪

 חומרת ומהות הענישה ▪

o ,ככל שמשך הכהונה שלהם מתארך, מה  האם ראשי ערים נעשים מושחתים יותר, בממוצע

 שעשוי להצדיק הגבלת קדנציות של ראשי ערים?

 ממצאים ומסקנות: •

o  ,השחיתות בשלטון המקומי אינה תלויה במאפייניה המגזריים של הרשות )צביון דתי או לאומי

צריך להתמקד  פתרון לבעיית השחיתותמעמד כלכלי, מעמד פריפריאלי, וכדומה(. לפיכך 

רוחביים התורמים לתפוצת השחיתות, התקפים לגבי כלל הרשויות -ורמים המבנייםבבחינת הג

 ושמקורם איננו במאפיינים פרטיקולריים של ערים מסוימות.

o אלה הם   ,תחומי השחיתות העיקריים הם תכנון ובנייה, מכרזים ומימון מערכות בחירות. על כן

 , כיווני פתרון מוצעים הם:התחומים שבהם כדאי למקד מאמצי רפורמה עתידיים. בהתאם

 צמצום רגולציה והגברת השקיפות של הליכי תכנון ובניה. ▪

 ניסוח מכרזים סטנדרטיים וחיוב במתן פומבי לכל סטייה מהנוסח הכללי של המכרז. ▪

הסרת כשלים בחקיקה המסדירה כיום את תחום מימון הבחירות, וניסוח הצעות  ▪

 להסדר מימון חלופי. 

o  משך הכהונה של נבחרי ציבור ברשויות לבין שחיתות. כלומר יש לסגת בין מוכח אין קשר

 מההצעה להגביל קדנציות, לפחות ככל שהדבר מוצג כאמצעי להתמודדות עם בעיית השחיתות.

o   ועקביות  לבין הצורך להגביר וודאותלרשויות  דעת שלטוני  -שיקול  לאפשרבין הרצון    מתחקיים 

. התוצאה היא ן והבנייהחלטות, בפרט בתחום התכנוה-וליצור בסיס מעודכן ומחייב לקבלת

התמריץ  – וניתן חופש פעולה רב יותר לגורמי הביצוע שככל שהבסיס המחייב רופף ונזיל יותר

 והפיתוי לשחיתות רב יותר.



5 
 

o  כשל אכיפתי בולט עשוי להסביר את היקף השחיתות. כשל זה מתבטא בהליך אכיפה ממושך

-למשל, כ –וענישה קלה  -הדין, בממוצע -יפה ועד למתן גזריותר מעשור מרגע תחילת האכ –

שנות מאסר בממוצע, גם לאותם אלה מבין המואשמים והמורשעים בשחיתות שבסופו של   1.3

דבר אכן נגזר עליהם עונש מאסר. בהתאם יש לשקול אמצעים לקיצור ההליך הפלילי 

ות ההולמים את גובה טובת והמשפטי, לייעולו, ליצירת ענישה כלכלית מרתיעה לרבות קנס

 ההנאה ו/או הנזק שהסב מעשה השחיתות, עדכון כללי של מתחם הענישה, ועוד.

o  פן נוסף של הפתרון שניתן לשקול בהסתמך על המחקר הוא חיזוקה של האופוזיציה במועצת

הרשות, והגברת יכולת הפעולה שלה. ניתן לשקול לעשות זאת באמצעות הקמת מטה מקצועי 

מצומצם, שיסייע לאנשי האופוזיציה במועצת הרשות להשיג נגישות למידע חיוני ולפעול בצורה 

ח ואתגור של החלטות הרשות. יש לציין בהקשר זה כי כיום, חברי מושכלת לבקרה, פיקו

המועצה שאינם נושאים בתיק ביצועי במסגרת הרשות פועלים ללא שכר, וללא מטה מקצועי 

 משמעותי.

בהתאם למסקנותינו אנו מעמיקים כעת בתחומים  בימים אלה מתקדם הפרויקט בכיוונים נוספים. •

 נייה והסדרה של מימון בחירות לרשויות. הבאים: ליקויים בהליכי תכנון וב

 בקרוב עתידים להתפרסם: •

o  ממצאיו של פרק שני לפרויקט, הממחיש ואומד מבחינה כמותית את נזקיה הכלכליים של

 השחיתות בעיריות.

o   המציג בפירוט את הפתרונות המוצעים בתחומים השונים ודרכים ליישומם ומסכם  פרק שלישי

 ולהטמעתם.
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 מבוא. 1

אמונים, -בעבירות שחיתות, מרמה והפרת בישראל ראשי ערים עשריםכהורשעו , 2006בתקופה שהחל משנת  

נדמה שתופעת על רקע זה ם. יהתיובגין עבירות שביצעו בעודם מכהנים בתפקידיהם ותוך ניצול מעמדם וסמכו

בקרב הציבור   קביעה זו ודאי מבטאת תחושה רווחת  .דומאהפכה לנפוצה  פשתה והשחיתות ברשויות המקומיות  

בשנים האחרונות, תחושה המלווה,  ני ראשי הרשויות שנקשרו בשחיתותלנוכח ריבוי שמות ראשי וסג ,בישראל

 תהליכים אלה אינם.  מטבע הדברים, גם במאס ובמידה של אובדן אמון ביחס למערכות הציבוריות והשלטוניות

, שאינם בשלטון המקומי ,כנגד אנשי ציבור בכיריםנוספים, אקום, אלא במעטפת של אישומים ובו יםמתרחש

בשלושת העשורים האחרונים לפחות. כוונתנו במסגרת המחקר, שחלק עיקרי ממנו מוצג במסמך זה, היא 

להפנות מבט ממוקד ושיטתי אל עבר תופעת השחיתות בשלטון המקומי, במטרה לזהות גורמים התורמים 

המצב  ומאפשרים את תפוצתה הרחבה של השחיתות, ולהציע פתרונות מערכתיים ומבניים לשיפור תמונת

 הקיימת.

, אשיתר דרכים עיקריות. בשלוש לידי ביטוי באיםציבור המדינה ומבחינת השחיתות ה נזקיה של

מחליפה אמון בניכור, , כללי המשחקתקפות ובמקעקעת את אמון הציבור במוסדות הציבוריים  שחיתותה

את ולשרת  לייצג    היכולתכלפי  ו  הדמוקרטיתכלפי השיטה  ס  ואיייאוש ומזורעת  ו  פורמת את הלכידות החברתית

 נורמה הבסיסית לפיה יש לציית ולכבד כלליםמחלישה את תוקפה של הו  פוגעתהיא    ,שנית  .נאמנהאזרח הישר  ה

הן מבחינתו של האזרח והן מבחינתו   –  הפרות חוק נוספותלמגבירה את ההסתברות לאי ציות וו  ואת דבר החוק,

של נבחר הציבור, שנאלצים לפעול שניהם במציאות של ציות מוגבל בלבד לחוק, שבה מעמדו של החוק מתערער. 

ופוגע באזרח וברווחתו  , לשחיתות נזק כלכלי כבד ומוחשי שנגרם כתוצאה ממעשי השחיתותשלישית. 

סדרי עדיפויות  לשיבושמביאה השחיתות , קופה הציבוריתל רישיהנזק מעבר ל .החומרית, בעקיפין ובמישרין

, היבטים של השחיתות שלהם השלכות כלכליות ברמת המאקרו )התפקוד משאבים היעילהההקצאת  וציבוריים  

   .הכלכלי של הרשות( והמיקרו )רווחתו האישית של התושב(, שתי רמות שממילא קשורות זו בזו

במקורותיה וגורמיה ו  תמקד בהיבט הכלכלי של השחיתות בשלטון המקומימהמחקר המוצג במסמך זה  

, סברות על אינטואיציות ותהמתבסס  ותספוראדי תשובותלשאלת גורמי השחיתות עד כה הוצעו . הסיבתיים

ושתתו על להציע יהפתרונות שמתעתד פרויקט זה תחת זאת, . אך לא על מחקר סדור –שונות, וניסוי וטעייה 

ניתוח אמפירי של התופעה וסיבותיה. המטרה היא להציע פתרונות שמתמודדים עם מקורות מוכחים לבעיית 

והשחיתות  –שתפר ת ן , כך שיעילות תפקודןכשלים המבניים בעיריות עצמבמענה לעסקו השחיתות ואשר י
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)המצויים כרגע בבדיקה וישולבו  ייםמטרת הפרויקט, בצד אמידה והבנה של נזקי השחיתות הכלכל תצטמצם.

לזהות את הגורמים המוסדיים והמבניים המגבירים את  הינה, (, ואינם מהווים חלק ממסמך זהבדו"ח הסופי

תוך בחינה שיטתית של סברות רווחות )ופחות רווחות( בתחום והעמדתן לבדיקה  שחיתות,ההסתברות ל

לצורך מחקר זה הוכן מאגר מידע  .כשליםאפשריים ל ציע פתרונותאמפירית. על רקע התמונה המתקבלת נ

המתבסס על עשרות מקרים בהם הורשעו בכירים בשלטון המקומי, נחקרו משתנים רוחביים במקרים אלה 

)על כך ועל מידע  , תוך הצלבה למאגרי מידע כמותיים ותקציביים בנוגע לעיריות הרלוונטיותונבחנו בקפידה

 .(4פירטנו בפרק  ןשנבח ףנוס

טווח ורציף, שמנהל המכון הישראלי לתכנון כלכלי -מחקר ארוךכחלק מדו"ח זה מהווה מסמך ביניים 

מטרתו העיקרית של המסמך היא להציג את הרציונל  1.בנושא השחיתות ברשויות המקומיות כשנתייםזה 

יתות ברשויות המקומיות לקיומו של המחקר, את הרקע התיאורטי והאמפירי הקיים ביחס לתופעת השח

בישראל ובעולם, את השערות המחקר והמתודולוגיה הספציפיים של מחקר זה, את הליך העבודה, ואת 

 התוצאות והמסקנות לשאלות שנבחנו עד לשלב זה. 

ראשית, ברורה החשיבות של המאמץ לצמצם המוטיבציה לקיומו של המחקר נובעת ממספר טעמים.  

על חיי היומיום של תושבי הרשויות, כמו גם על לשחיתות השפעה  השחיתות ברשויות המקומיות.את תופעת 

 80%-כן, בהינתן כי כ-תנאי התעסוקה ויוקר המחיה בישובים הנגועים בה, בדרכים ישירות ועקיפות; כמו

ים, ניכר כי ם בערה( 2016עד  1996כאלה שהסתיימו בהרשעה, בשנים  –)שנכללים בפרויקט ממקרי השחיתות 

מעבר לכך, קיים  .)שהרי, מרבית תושבי המדינה מרוכזים בערים( מספר רב יחסית של תושבים מושפעים מהם

מיעוט של מחקרים אמפיריים, העוסקים בתופעת השחיתות ברשויות מקומיות, בארץ ובעולם. במובן זה, מהווה 

 מידה אמפיריות-ן את התופעה באמותובחמבקש להמחקר שבמסמך זה מחקר חלוצי, ראשון מסוגו בארץ, ה

וזהו . בנוסף, אין בנמצא מחקרים הדנים בהיבטים הכלכליים של תופעת השחיתות בשלטון המקומי, שיטתיות

הן בפן המחקרי הטהור,   –צד נוסף שבו פוטנציאל התרומה של המכון ושל המחקר באים לידי ביטוי באופן בולט  

בניגוד  .וממסקנותיו יהיה לגזור מהמחקר ניתןש הישימות הפתרוןוהן מבחינת המלצות המדיניות והצעות 

מסוים לפתרונות שונים שהוצעו לצמצום בעיית השחיתות הציבורית ברבות השנים, כוונתנו היא להעמיד בסיום 

 
אנשי התנועה לאיכות השלטון שלקחו חלק בבניית לולעדן אבריאל, לפרופסור דורון נבות,  בביצוע המחקר נתונותתודות על סיוע  1

 מאגר המידע.
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מחקר זה שורת המלצות מגובות מבחינה אמפירית, נתמכות בנתונים,  ולא כאלה המבוססות על רשמים כלליים 

 או על פתרונות שההיגיון מאחוריהם נובע משיטת ניסוי וטעיה.

 

 :הדברים דרס

 –יכלול סקירת ספרות, שתקיף היבטים של הספרות המחקרית לאחר המבוא  ראשוןהפרק ה 

את  גנציהנוגעת לשחיתות ולשחיתות בשלטון המקומי, בארץ ובעולם. לאחר מכן,  –התיאורטית והאמפירית 

הבדיקות שנעשו ו  השערות המחקר הקשורות בהן. בפרק השלישי, יוצג  ואתזה,    שאלות המחקר שבמוקד פרויקט

נציג בפרקים החמישי ממצאי הביניים של הפרויקט, המשיבים על חלק משאלות המחקר העיקריות. לסיום, ו

 ., בהתאמהכיווני ההמשך של המחקראת הביניים ווהמלצות מסקנות והשישי את 

 

 ואמפירית?סקירת ספרות: מה ידוע על שחיתות בשלטון המקומי מבחינה תיאורטית . 2

 סוגי הסברים ומודלים תיאורטיים להסבר שחיתות שלטונית. 2.1

 ענפה העוסקת בהשערות ובגורמים שונים של תופעת השחיתות השלטונית תיאורטיתקיימת ספרות 

 בניגוד לכך קשה למצוא ספרות אמפירית הדנה בנושא. . ובהשלכותיה האפשריות

, מדע המדינה, יםבדיסציפלינות מגוונות, בהן כלכלה, משפט -ספרות תיאורטית זו מקורותיה של 

 תפוצת מקרילהיווצרות ול הקיימים ההסברים התיאורטייםסוגי את מדיניות ציבורית וקרימינולוגיה. 

מנסים ה,  היחיד  מרמתהסברים הנובעים  יימצאו  ראשית,  ניתוח:  -השחיתות ניתן לחלק למספר שכבות, או רמות

ברמת ניתוח .  השחיתות עצמו, לאור שיקוליו ומאפייניו-להבין את התרחשות התופעה מזווית ראייתו של מחולל

ומביאים בחשבון בעיקר את , או הארגונית הביורוקרטית מהזוויתהסברים הדנים בתופעה נמצא , שניה

התמריצים והחסמים המוסדיים, הלגאליים והפרוצדורליים, כמו גם את התרבות הארגונית הנהוגה במוסדות 

שלטון ספציפיים הנגועים בשחיתות )או במנהל הציבורי של מדינה בכלל(, ואת הנורמות והאתוס של המגזר 

, התרבותי בהקשרההסברים הדנים בשחיתות  מצוייםשלישית, ח ברמת ניתוהציבורי, או חלקים ממנו. 

הגומלין של אופי המערכת והתרבות הפוליטית, הדגם המשטרי, אופי -ובהשפעות –הרחב והחברתי הפוליטי

 . הכלכלה, וגם התרבות הכללית, ערכי החברה והנורמות הרווחות בה, כגורמים בעלי חשיבות בהסבר השחיתות
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היא בין תיאוריות ומודלים של שחיתות במדינות עשירות, בעלות התיאורטית אבחנה נוספת הרווחת בספרות 

כשיקוף של הסברה שמנגנוני השחיתות –הכנסה גבוהה לנפש, לבין תיאוריות של שחיתות במדינות עניות יותר 

 (.De Graaf 2007, 43שונות מהותית ) כלכלי פיתוח רמותוגורמיה הם שונים במדינות בעלות 

מטמיע אלה בצד אלה משתנים ביורוקרטיים, ומשתנים ( 1986נאס ואחרים )של התיאורטי המודל  

 השחיתות עצמו. -הנוגעים לאינדיבידואל, מחולל

)מאפיין של האדם עצמו(, הסבירות   בצע  תאוותפי המודל הם  -, המשתנים הרלוונטיים עלהיחיד  בתחום

 .ורמה אתית ירודה נגדווסנקציה להתגלות ולהליך משפטי 

מידת ו חסמים ביורוקרטיים, השתתפות אזרחית :, המשתנים הרלוונטיים הםהביורוקרטי בתחום

מטרתם העיקרית של החוקרים ערכי האוכלוסייה עצמה. ההלימה בין חוקי המערכת המשפטית במדינה לבין 

להראות, באמצעות המודל, כיצד השחיתות פוגעת ברווחה המצרפית ומונעת את השגת רמות  תהבמקרה זה הי

אפילו אם נקבל את הסברה הקיימת בספרות, ולפיה  –הרווחה האופטימליות האפשריות מבחינת האזרחים 

(. במובן זה, היווה המודל שלב חשוב במסגרת Ibid. 116-117לשחיתות עשויות להיות אף השלכות מועילות )

כן, מחקר זה -של האוכלוסייה. כמו תסביב שאלת נזקי השחיתות, והשפעתה על התועלת המצרפיהוויכוח 

, ההעדפות הערכיות של האוכלוסייה עצמההטמיע בדיון המחקרי את משתנה הפער בין המערכת המשפטית לבין  

 (.Ibid. 109כמשתנה מסביר רלוונטי )

או הגישה  המוסדית הגישהלפרקים עמה מנסה מחקרו של נאס להתמודד מכונה מחקרית הגישה ה 

מאגדת תחתיה מספר ה ,. גישה זוד הבדלים מסוימים הקיימים בין שתי דרכי מסגור אלה()בצ הפונקציונלית

גישה ה (.Mbaku 1996) מדי מרובים ביורוקרטיים חסמיםתוצאה של רואה בשחיתות , תיאוריות וגרסאות

כלל השחיתות, ואף טוענת כי לעתים, מניעיו הבסיסיים  -מניעים האישיים של מחוללעיסוק במתרחקת דווקא מ

אילוצים נוכח כשלים או לזרז תהליכים ולייעלם  המעשים היא אך כוונתשכן אינם מושחתים או עברייניים, 

לעתים, החסמים הביורוקרטיים בעלי ההשפעה השלילית על התנהלות מוסדיים או ביורוקרטיים קיימים. 

המערכת הציבורית אף נובעים מאינרציה, ותו לא: ייתכן כי בעבר מילאו חסמים אלה תפקיד, אך קצב שינוים 

איננו תואם את קצב שינוי נסיבות המציאות, וכעת הם מהווים נטל המונע את ביצועם של צעדים נדרשים 

(Johnson 1982, 22-24 .)השחיתות, בבחינת דוגמה -וללגישה זו רואה, למעשה, בהתנהגות הפרט, ובכלל זה מח

: כלומר, לפי ראייה זו, מעצם העובדה שהשחיתות מתרחשת, הרי שישנם נגלית"-"התנהגותלתפקידה של 

לרוב, פרטים שמעדיפים, גם אם כוונותיהם אינן רווח אישי, לעקוף את המערכת "המסורבלת" ולזרז תהליכים.  
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ב"זירוז וייעול  למציאת חלופות לפונקציות שמשרתת השחיתות, נוגעים זו גישהתומכי הפתרונות שמציעים 

 Thompson, ולא בהכרח להסרתם של חסמים רגולטוריים )תהליכים" שממילא אמורים להיות גמישים יותר

לתפיסה זו קיים גם בספרות המחקרית העוסקת בשחיתות בישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי חלקי  הד    (. 2018

בסט ודהן -בסט, הגורסים כי עודף רגולציה ממשלתית עשויה להגביר את השחיתות )בן-בןאצל מומי דהן ואבי 

 (.4פרק ב; בפרט 2014

 

 ספרות אמפירית על גורמי השחיתות: אתגרים וממצאים .2.2

הספרות המחקרית על תופעת השחיתות סובלת ממגבלה בולטת בכל הנוגע ליכולות מבחינה אמפירית,  

המשתנים המרכזיים, ובפרט של תופעת ומקרי השחיתות עצמם. אמצעי המדידה הנפוץ ביותר המדידה של 

(, לעתים של מדגמים מייצגים מהציבור הרחב, opinion surveysבתחום חקר השחיתות הוא שאלוני דעה )

שק לעתים של גורמים בסקטור העסקי )שנתפסים כבעלי הבנה של אופן התנהלות המשק והמנהל במדינה, וממ

(. Galtung 2006, 102-103עמן(, ולעתים של גורמים בסקטור הציבורי, במדינה שבה נמדדות רמות השחיתות )

מדד זה נפוץ בשימוש גם מבחינת הגופים העיקריים העוסקים בחקר ובבחינת השחיתות, ובהם סוכנויות או"ם 

נתונה לבעיות משמעותיות,  שיטה מחקרית זו ממשלתיים, ממשלות, והבנק העולמי.-שונות, ארגונים לא

הנובעות מהטיות פנימיות )בקרב העונים(, מהיעדר מדד אובייקטיבי לתשובות ולעתים גם מהטיות הנובעות 

 מהבנה שונה של השאלות, מפרשנות והיעדר קנה מידה פשוט וברור וניתן להוכחה למתן התשובות. 

 ליברליות-, מצאו כי דמוקרטיות מחקרים אלה, שבחנו את תופעת השחיתות בעיקר ברמה הלאומית

, שבהן פועלת תקשורת חופשית בעלת תפוצה חות לסחריפתבעלות היסטוריה של ו ותיקות, מפותחות כלכלית

מושחתות פחות, וכי רגולציה פולשנית יותר כלפי ושקיימת בהן השתתפות גבוהה יותר של נשים בממשל,    רחבה,

רמות שחיתות  ותמניב ם תלות של כלכלת המדינה בייצוא נפט,, כמו גהמגזר העסקי ואינפלציה בלתי צפויה

עם זאת, מחקרים אלה התבססו על מדדי שחיתות מבוססי דעה בלבד, להבדיל   (.Treisman 2007גבוהות יותר )

ממדדים המתמקדים בבירור חוויות שחיתות של ממש, שבהן מתבקשים הנשאלים בסקרים להצהיר על מספר 

 משל, לשלם שוחד, או המקרים שבהם הוצע להם שוחד כזה. המקרים שבהם נדרשו, ל

פי טרייזמן, המחקרים שנשענו על המדדים ה"אובייקטיביים" יותר, לעומת מדדי סקרי הדעה -על

בסוף   Transparency International", ושבהפקתם החל הארגון  Perceived corruption surveys)המכונים גם "
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רמות פיתוח  :קורלטיביים עם רמות שחיתות גבוהות יותרכשנות התשעים(, מצאו משתנים מסבירים אחרים 

כלכלי נמוכות, תלות בייצוא נפט, חשיפה מופחתת לסחר, ורגולציות פולשניות. הממצאים השונים אלה מאלה 

סקרי הדעה כמו גם הסקרים  – מדגישים, בעיני טרייזמן, את הבעייתיות שבהסתמכות על שני סוגי הסקרים

 (.Ibid. 211הניסיון )-מבוססי

שילב ככל הנראה המצוטט ביותר מבין המחקרים האמפיריים בנושא,  ,  (2000של טרייזמן )  מחקר נוסף

תימוכין למספר טענות אמפיריות. בפרט,   ומצאנ  במחקר זה  .שימוש במדדי שחיתות ידועים ומדדי סיכון פיננסי

היו מתואמים   –נמצא כי מורשת פרוטסטנטית, עבר תחת שלטון בריטי, כלכלות מפותחות יותר, ויבוא רב יותר  

 . השלישי העולם מדינות בקרב בפרטעם מדינות מושחתות פחות, 

השחיתות בה, טענה רווחת ת על רמות פדרליהשפעת היותה של מדינה  במחקר זהנבדקה בנוסף, 

כמושחתות יותר נובעת מהיותן ריכוזיות פחות, ובעלות יותר דרגי  פדרליות במדינותהסיבה לחשד ) בספרות

 Elazar. החלוקה במחקר זה התבססה על חלוקה שקבע (שלטון עצמאיים שעשויים להוות פתח לשחיתות

-קנדה, שווייץ, אוסטרליה, גרמניה, אוסטריה, ארצותפי קטגוריזציה זו הן -המדינות הפדרליות על(. 1995)

ברית, בלגיה, ספרד, מלזיה, ארגנטינה, מקסיקו, ברזיל, הודו, ונצואלה, רוסיה, פקיסטן וניגריה. מדינות אלה ה

יטניה, צרפת, איטליה, פורטוגל, סינגפור בר, ממדינות לא פדרליות כמו: אכן נמצאו מושחתות יותר, בממוצע

 וישראל.

 במחקרו של טרייזמן, במשוואת הרגרסיה לא נמצא אפקט מובהק טר דמוקרטי באופן כללי יותרלמש 

; כלומר, רמות שחיתות אך חשיפה ממושכת למשטר דמוקרטי, דווקא הביאה לרמות שחיתות נמוכות יותר

 פי ממצא זה בכך שהדמוקרטיה תהיה ותיקה ומבוססת יחסית. משתנה זה נמדד-נמוכות יותר תלויות על

עד  1950כמשתנה דיכוטומי, בהתאם לשאלה האם מדינה חוותה תקופה רציפה של משטר דמוקרטי, בשנים 

1995 (Treisman 2000 .) 

-מדינות, העלה כי פעילות בלתי  51-שהתבסס על נתונים מאחר  ממצא נוסף, כמסקנה ממחקר השוואתי  

שחיתות במדינה. -וקית של גורמים עסקיים שאיננה קשורה לשחיתות, היא המנבא החשוב ביותר של מקריח

 –המשתנה המסביר נמדד במקרה זה באמצעות שיעורי העלמות המס המשוערים במדינה, והמשתנה המוסבר 

מדרכי המדידה המקובלות, בהתאם לאחוז הפירמות  נמדד, באופן התואם את אחת –רמות השחיתות במדינה 



12 
 

מנת לגרום לתוצאות -במדינה נתונה שהעידו שהם מצפות להעביר לפקידי ציבור "תשלומים נוספים", על

 (. Di Nicola & Zanella 2011הרצויות להן להתממש )

ספר גורמים דו"ח עדכני שפרסמה ממשלת בריטניה, בהובלת המשרד לפיתוח בינלאומי בלונדון, מצא מ

 UK governmentמספר השלכות שלה בתחום הכלכלה והחברה, והציע מספר צעדים לפתרון )ולשחיתות 

הדו"ח מתבסס על סקירת ספרות שיטתית של המחקרים האמפיריים הנוגעים להשלכותיה הכלכליות (. 2015

תחום גורמי השחיתות, טענה מרכזית ראשונה בוהחברתיות של השחיתות, כמו גם בנוגע לגורמי השחיתות. 

כלומר, בהתאם   –  בלבד  , ולא אינדיבידואליתקולקטיבית בעיה של פעולה  היא  השחיתותהעולה בדו"ח, היא ש

עוד כתולדה של פעולות יחידים, אלא כשיקוף  מאובחנתלגישות חדשות יותר לחקר השחיתות, התופעה אינה 

דוגמת נורמות, ערכים, מוסדות היסטוריים  –רחב יותר ושל משתנים חברתיים של מצב עניינים חברתי 

. קונקרטית, הכוונה בדו"ח )ובמחקרים עליו הוא ברמת המאקרו –ועכשוויים, צורת משטר ותרבות פוליטית 

יפעלו באופן מושחת בסבירות גבוהה   –ידי ציבור, אנשי עסקים או אזרחים  בין אם פק  –נשען( היא לכך שיחידים  

יותר אם יעריכו כי הסבירות שאחרים ינהגו באופן דומה, היא גבוהה יותר. במילים אחרות, יחידים יבחרו 

עבריינית הופכת, באופן יחסי, -באפיק פעולה עברייני בתחום השחיתות כאשר יידמה שהעלות של פעולה בלתי

השחיתות נראית, (. Ibid. 14עניין אחרים יפעלו באופן מושחת בכל מקרה )-זיקה יותר, בשל ההערכה שבעלילמ

וסביר שתפרח בסביבות שבהן , רחבות יותרחברתית  ולכידותבפריזמה זו, כשיקוף של בעיות משילותיות 

, ישנה מעורבות גבוהה יחסית השקיפות מעטה ,( של עובדי הציבור היא נמוכהaccountabilityאחריותיותם )

יציבות -מדינות מתפתחות הסובלות מאי.  של המדינה במרחב הציבורי, והמוסדות המדינתיים נחשבים לחלשים

 (.  Ibid. 29פוליטי וחברתי נטו לשחיתות, וכך גם מדינות החוות שלב מעבר כלכלי או פוליטי ניכר )

מדינות אין אפקט הכרחי על שחיתות.  כשלעצמה  לדמוקרטיה    כי  היא  הדו"ח  חרף ממצאים אלה, טענת

דמוקרטיות עם מוסדות חלשים, אחרייתיות נמוכה ושקיפות מעטה יסבלו משחיתות על אף היותן דמוקרטיות. 

, וגם, למשל, עם זו של מונטינולה וג'קמן ןבכך, דומים ממצאי הדו"ח ומתלכדים עם ממצאיו של טרייזמ

יקות דמוקרטיות )אך לאו דווקא לעצם תיוג המשטר כדמוקרטי( לבין רמות שחיתות שמוצאים קשר בין פרקט

היא שפרסמה ממשלת בריטניה בדו"ח  השנבחננוספת טענה (. Montinola and Jackman 2002נמוכות יותר )

שמעורבות גבוהה יותר של נשים במערכת הפוליטית, או בתפקידי מפתח בה, מתואמת עם רמות נמוכות יותר 
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ממצאי הדו"ח בנוגע להשלכות ולנזקי  ., טענה שלא נהנתה מתימוכין מספקים לפי מחברי הדו"חל שחיתותש

 הפרק הבא.-השחיתות יפורטו בפתח תת

התרשים הבא מאגד את הגורמים האמפיריים שמצאה הספרות המחקרית כקשורים בשחיתות 

 ביורוקרטית, והאינדיבידואלית.-פי שלוש רמות הניתוח, התרבותית, המוסדית-בחלוקה על –שלטונית 

 

 ספרות אמפירית בנוגע למחיר, נזקי והשלכותיה הכלכליות של השחיתות. 2.3

כי קשה לקבוע  של ממשלת בריטניה , קובע הדו"חהכלכליים בתחום השלכות, או "מחיר" השחיתות

כלכלית. שחיתות לא נמצאה כגורם מרכזי המאט את הצמיחה. -מהו האפקט של השחיתות על צמיחה מאקרו

יש לה, לעומת זאת, אפקט שלילי על השוויון ועל אספקתם של שירותים בסיסיים, כך שניתן לקבוע שהיא 

לשחיתות יש השפעה נמצא כי  .  חברהב  יותר  והחלשות  הנמוכות  השכבות  עלמידתי,  -משפיעה לרעה, באופן בלתי

 . המס תקבולי רמת, ועל , על זרימת השקעות זרות למדינהבמדינה פנימית השקעהשלילית על 
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. שלהם  לגיטימציה נמוכה יותרבמוסדות הציבוריים ול  , השחיתות מביאה לחוסר אמוןהחברתיתברמה  

 גורמים אלה יכולים להוות גם זרזי שחיתות, ומשתנים התורמים לה, ולא רק תולדות שלה. 

כי פתרונות שונים צריכים להיות מותאמים להקשרים שונים. הבריטי ציע הדו"ח ה, הפתרונות בתחום

אפקטיביות בצמצום הטענה הכללית העיקרית היא שרפורמות בתחום ניהול מערכת המימון הציבורית הן 

הכוונה בעניין זה היא לצעדים דוגמת החלת מעקב אפקטיבי יותר אחר הוצאות ציבוריות; רפורמות   השחיתות.

כלל כאשר במרכז מערכת ניהול ותכנון -בתחום הרכש בגופים ציבוריים; ותכנון וניהול מרכזי של התקציב, בדרך

   (.UK Government 2015, 55-60כזאת עומד משרד האוצר המקומי )

גם רשויות ביקורת בעלות סמכויות, מנגנונים לאחריותיות חברתית המחייבת את נבחרי הציבור, 

. כך, למשל, מנגנונים של "תקציבים שחיתותוחברה אזרחית מאורגנת, עשויים להיות אפקטיביים בצמצום 

קציב הציבורי ומגבירים שיתופיים", המאפשרים מעורבות מוגברת של האוכלוסייה האזרחית במעקב אחר הת

הפרקטיקה של חשיפת מידע על פעולותיו לגבי (. Ibid. 69את שקיפותו, נמצאו כמסייעים בחשיפת שחיתויות )

המושחתות של נבחר ציבור מכהן, והשאלה האם היא משפיעה על תוצאות הבחירות לרעתו, הוצגו ממצאים 

ו לנבחר הציבור המושחת ומכך ניתן לשער שעשויה מעורבים אך ככלל, נראה היה שהדבר הביא לתגובות שהזיק

להיות להן תרומה לצמצום השחיתות. הדו"ח מציין כי תקשורת חופשית עולה מחלק מהמחקרים האמפיריים 

כמשתנה מתערב, המגביר את האפקט החיובי )כלומר, האפקט על צמצום השחיתות( שיש למשתנה השקיפות 

 . (Ibid. 72ולמשתנה האחריותיות )

, החל איכותניים-מהמחקרים האמפיריים  מאוחרים יותרשהראשונים בהם פורסמו בשלבים    ,ריםמחק

. מראשית שנות האלפיים, נעזרו בנתונים כמותניים ובמשתנים קשיחים יותר, כמו גם במודלים אקונומטריים

מחקרים אלה הניבו מספר ממצאים בנוגע לגורמי השחיתות ברמה הלאומית. בין המסקנות, עולה שמשתנים 

ת באופן מובהק להפחתת השחיתות ו, תורמםתפוצת עיתוני, ובאותה מדינה רציפות השלטון הדמוקרטיכגון 

(Pellegrini 2011 ,עוד נמצא כי יציבות פוליטית .) וחופש עיתונות מדינהב מערכת פרלמנטריתקיומה של 

. במחקר זה נעשה שימוש בתמהיל של מדדי שחיתות, הלקוחים מסקרי דעה שונים מפחיתים את השחיתות

 (.Lederman 2005) מנת למדוד את משתנה השחיתות-וממדדי סיכון מדינה, על
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 ספרות עיקרית –שחיתות בשלטון המקומי  . 2.4

הספרות העוסקת בשחיתות בשלטון המקומי, עם זאת, מעטה מאוד בהשוואה להיקף הספרות הדן 

עם זאת, הדו"ח שהפיק המשרד לפיתוח בינ"ל הבריטי, בתופעת השחיתות בכללותה ובשחיתות ברמה הלאומית.  

 על מחקרים שעסקו בשלטון המקומי. גם שהוזכר קודם לכן, מתבסס 

יתכנו הבדלים בממצאים בנוגע לשחיתות בשלטון המרכזי לעומת שחיתות ישנם מספר יסודות להניח שי

בשלטון מקומי, למשל העובדה כי אמצעי התקשורת והעין הציבורית, כמו גם מערכות האכיפה והמשפט, 

לב רבה יותר למתרחש בשלטון המרכזי. בנוסף, ייתכן שהשלטון המקומי מפוקח -כלל תשומת-מקדישות בדרך

מספר מחקרים, מבוססים על נתוני דעה, בוצעו מאות רבה יותר, בהשוואה לשלטון המרכזי. פחות, ונושא בעצ

(. הבנק Adeyemi 2012( ובניגריה )Erligsson 2008בשלטון המקומי של מדינות ספציפיות, למשל בשבדיה )

 (. Klitgaard et. Al. 2000העולמי פרסם מדריך והצעות לפתרון לתופעת השחיתות בערים )

מבחינת השלכותיה המזיקות של השחיתות, מספר מחקרים הצביעו על פגיעה מוחשית שלה 

(, ויש שבחנו את ההשלכות הכלכליות המזיקות של השחיתות Seligson 2002בלגיטימיות של מוסדות השלטון )

, ועוד, בינלאומיותועבודה על פרמטרים דוגמת התמ"ג, השקעה, רמות עוני, הוצאות הממשלה, זרימות הון  –

תמ"ג לנפש, שוויון, זרימת  ומצאו כי השחיתות מתואמת, ובמקרים מסוימים מובילה, לרמות נמוכות יותר של

 (.Lambsdorff 2005הון זר, השקעה, ועוד )

 

 מימון קמפיינים, שחיתות, והמקרה הישראלי . 2.5

תחום נוסף העומד במוקד של מספר מחקרים תיאורטיים ואמפיריים, הוא תחום מימון הקמפיינים 

העניין המחקרי במימון קמפיינים כגורם אפשרי וכרכיב בהבנת הפוליטיים, והקשר שלהם לתופעת השחיתות. 

בשל הספרות הנרחבת  (.Evertsson 2008: 4, נתון במגמת עלייה )בפרט תופעת השחיתות ברשויות מקומיות

וכשיקוף של מצב זה, נקדיש גם במסגרת סקירה זו מקום ניכר יחסית לדיון זה יחסית העוסקת בנושא זה, 

)הדבר כולל, בשונה מרוב ספרות השחיתות, גם התייחסות למקרה הישראלי, דבר נוסף שמצדיק התעכבות על 
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עם זאת, שאלות הליבה הנוגעות  בישראל(. מכלול זה, בראי פרויקט המחקר המוצג במסמך, שהתמקדותו היא

לקשר שבין צורכי מימון קמפיינים פוליטיים ברשויות מקומיות לבין שחיתות בשלטון המקומי, טרם נבחנו 

עקרונית טענה  במספר רב של מחקרים, ומסיבות מתודולוגיות ואחרות, העיסוק בהן עדיין נמצא בראשיתו.

-כסף חיצוניים מגיעים אל תוך המערכת הפוליטית, מטרתו היא בדרךהמוצאת ביטוי בספרות היא שכשסכומי 

ת וגם על יכולתן להשפיע על הליך עיצוב המדיניות יוכלל לנסות ולהשפיע על החלטותיהן של מפלגות פוליט

(Nassmacher 2003: 11קבלת סברה זו כהנחת .)- מוצא עומדת בבסיס הדיון העוסק בקשר שבין תרומות

ון קמפיינים פוליטיים בידי גורמים החיצוניים למערכת הציבורית, לבין החלטות המתקבלות פוליטיות או מימ

העלולות להתבסס על רצונו של נבחר הציבור לשרת את האינטרס של האישים,  –בעניינים שונים  –בפועל 

בת תורמים החברות או הגופים המהווים את מקורות המימון שלו. בין ההחלטות שעלולות להיות מושפעות לטו

, ניתן למנות מתן משרות ציבוריות, חקיקה ורגולציה המקדמת את יעדי גמול להם על תרומותיהםבמטרה ל

 (. Key 1963: 382התורמים, מתן זכיה במכרזים או בחוזים שונים, ועוד )

בטרם ניגשים להבנת האפקטיביות של החקיקה המגבילה מימון קמפיינים פוליטיים, יש להבין האם 

מחקר מקיף שנערך באוניברסיטת  ראיות לקשר כלשהו בין מימון קמפיינים פוליטיים לבין שחיתות.ישנן 

פני מספר רב של מדינות ושנים, מצביע על -שטוקהולם משיב על שאלה זו בחיוב, ובאמצעות ניתוח כמותני על

 :Evertsson 2008)  חיתותמיתאם חיובי גבוה בין מימון חיצוני של קמפיינים פוליטיים לבין קיומם של מעשי ש

(. במחקר, היחיד מסוג זה, הבוחן באמצעות מערך מחקר כמותני את הקשר שבין מימון קמפיינים לבין 50

, ונמצא שכאשר היכולת שחיתות לבין לקמפיינים פרטיות תרומות בין ומובהק חיובי קשרשחיתות, נמצא 

(. עוד Ibid. 73גם התרומות הפרטיות פחות נפוצות )להשפיע על מדיניות ציבורית באופן ישיר קטנה יותר, כך 

נמצאו תימוכין לטענה שתרומות פוליטיות או מתנות למחזיקי משרה ציבורית, נועדו להשפיע ברוב המקרים על 

(. ממצאי המחקר מתלכדים עם ממצאיהם של מחקרים ספציפיים יותר שנערכו Ibid. 76ההחלטות )-הליך קבלת

בעלי עסקים תורמים למפלגות מאחר שהם ששם נמצא  Salih &Nordlund 2007: 118)לגבי מקרים באפריקה )

(. ממצא נוסף Suri 2007: 134( ובדרום אסיה )Stajarová et al. 2007מצפים לגמול על כך; במזרח אירופה )

חת שתיתכן לו רלוונטיות למקרה הישראלי, היא שבדמוקרטיות צעירות יותר, כמו גם במדינות בעלות עבר ת

(. מיתאם Evertsson 2008: 74שליטה קולוניאלית, הסבירות למעשי שחיתות פוליטיים היא גבוהה יותר )

(.מחקר שנערך על המערכת הפוליטית .Ibidשלילי נמצא גם בין היקף הכלכלה )תמ"ג( לבין שחיתות פוליטית )
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שוואה לפירמות שלא ביצעו בברזיל מצא שפירמות שתרמו למועמדים פוליטיים, הגדילו שווי מניותיהן בה

(. במחקר שעסק בקשר שבין מימון פוליטי לבין שחיתות Claessens et al. 2007: 11תרומות דומות )

המאפשרים חדירה מאסיבית של אוליגרכים  –באינדונזיה, נטען שהכשלים במערכת המימון הפוליטי במדינה 

. שחיתות הגבוהות במיוחד הקיימות במדינההיא הגורם המרכזי לרמות ה –הון למערכת הציבורית -ובעלי

המחקר מגובה בנתונים מסוימים בנוגע לגובה התרומות למפלגות וגובה המימון הציבורי באינדונזיה, וזוכה 

 (.Mietzner 2015: 587) עם זאת, הוא איננו נשען על ניתוח אמפירי מקיף –לתימוכין 

השונות )פדרלי, מדינתי, מוניציפלי( הן מאורע תדיר הברית, שבה מערכות בחירות ברמות -בארצות

)ועדות לפעולה פוליטית   PACs-במיוחד, התורמים העיקריים למפלגות ולמועמדים פוליטיים הם תאגידים או ה

–Political action committees אין מגבלה על הוצאותיה של מפלגה במסגרת קמפיין, אך יש מגבלות על .)

אף שחלים עליהן -ציפי. גם אין מגבלות על היקף התרומות שמפלגות יכולות לקבל, עלהוצאותיו של מועמד ספ

(. במחקר נוסף, Castberg: 415-416דולר( וכללי מנהל תקין נוספים ) 200כללי שקיפות )לתרומות שעולות על 

אם תרמו  פחות מבדקי פיקוח על מתקניהן,בספציפי יותר, נמצא כי ספקיות אנרגיה גרעינית פרטיות עמדו 

)כזאת שאין לאף גורם שלטוני יכולת  תרומות פוליטיות רבות יותר; ושכאשר נקבעה בדיקת פיקוח מחייבת

 Gordon, נטו לבצע פחות תרומות פוליטיות )כלל זמן רב מראש(-לשנות את עצם קיומה, והיא נקבעת בדרך

and Hafer 2005: 258 ) רפורמה מקיפה באופן מימון  הברית בצורך בביצוע-ככלל, רבות מדובר בארצות

מנת להפריד את ההון מהפוליטיקה, וכן קיימים מחקרים שבדקו תפיסות ציבוריות לגבי -הקמפיינים על

שחיתות והון, והשפעותיהן על משתנים שונים. עם זאת, אין בנמצא מחקרים אמפיריים העוסקים בקשר זה או 

 המציעים דרכי פתרון.

אינן מהוות  –סביב סכומים של כמאה דולר  –קטנות תרומותהיא ש בצד זאת, טענה רווחת בספרות 

 , והדבר זוכה לתימוכין אמפירייםנובעות ממניע אידיאולוגיכי הן תרומות שמטרתן השגת טובות כלשהן, ו

(Evertsson: 51) . 

, לתרומות פוליטיות מקסימום תקרתהיא שיש יתרון בהעמדת טענה נוספת שיש לה חשיבות לענייננו, 

 Eom and Grossשכן הדבר מוביל לכך שמועמדים פוליטיים צריכים להסתמך על מספר רב של תרומות קטנות )
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ולפיכך איננה מביאה בחשבון את  –(. עם זאת, קביעה זו איננה מתבססת על חקירה אמפירית 695 :2007

 דם לכן.הדרכים השונות לעקיפת מגבלת התרומות למועמדים, שהוצגו קו

בכל הנוגע לצעדי מניעה של מעשי שחיתות הקשורים במימון קמפיינים, טענה רווחת בספרות היא  

. כך, אכיפתםשהקושי העיקרי איננו נובע מהיעדרם של מהלכי חקיקה המצמצמים את התופעה, אלא ביכולת 

מימון מועמדויות חרף הרגולציה, וחרף חקיקה שנועדה להגביר את הפיקוח ואת השקיפות בכל הקשור ל

פוליטיות, עדיין קיים קושי מהותי להפוך את הצעדים הללו לאפקטיביים. ראשי מפלגות ומועמדים פוליטיים 

ניתן לטעון שלאתגר הפיקוח על מנגנון מימון הקמפיינים מסוגלים לרוב לחמוק ולעקוף את המגבלות החוקיות.  

לת הוצאות הקמפיינים, וכיבוד החוק בידי הצדדים : הגבלת מקורות המימון, הגבהפוליטיים שלושה רכיבים

 (.  Evertsson: 80-81המעורבים  )

י שנלהתחשב ב אמורהה אתלמימון קמפיינים ככז מגבילה חקיקהככלל, דנה הספרות בסוגיות של  

מנת לפנות לבוחריהן, -תי של המפלגות במקורות מימון, עליהצרכים העומדים על הפרק: מחד, הצורך האמ

ת באופן יעיל, ולמלא את תפקידן במסגרת המערכת הדמוקרטית; ומאידך, ההפרדה בין ההון לבין להתחרו

השלטון והפוליטיקה. טרם נמצא באף דגם קיים האיזון בין שני צרכים אלה שהפך ל"תקן הזהב" של החקיקה 

ל, או קיומן של מגבלות מובן שהיעדר מגבלות כלש(. יצוין כי בעוד  Williams 2000: 199בנושא מימון קמפיינים )

הרי שגם "ייבוש" של  –הון -למעורבות גבוהה של בעלי ופרצהמועטות, על המימון הפוליטי, מהווים פתח 

המערכת הפוליטית מכספים, והשתת מגבלות הדוקות מדי, נתפסים כמהלכים שיש בכוחם להגביר את תלות 

 וך פיקוח ושקיפות מינימליים.המפלגות בהון ואת נטייתן להשיגו באמצעים בלתי חוקיים, ת

כפתרון לבעיה, כך )ללא תרומות( של הקמפיינים הפוליטיים מלא לעתים תכופות, מוזכר מימון ציבורי 

נקייה, באופן יחסי, ממעורבות של  –שתיווצר מערכת שוויונית ותחרותית בין מפלגות ומועמדים, אך בה בשעה 

נלוות אליה. עם זאת, במקרה הישראלי, כפי שצוין, רמות גורמים פרטיים ולפיכך גם מתופעות השחיתות ה

 (. Ibid. 200) מימון אלה הן גבוהות ביותר זה מכבר

ברמה הלאומית, מנהיגה ישראל שיטה נפוצה, שבה מקור מימון עיקרי של המפלגות הפוליטיות הוא 

כלומר, מקופת המדינה. הצידוק לשיטה זו הוא הצורך למנוע או לצמצם את התלות של המפלגות  –ציבורי 

ורך פיננסי, בהתאם בתורמים חיצוניים, פרטיים או תאגידיים, ולמזער ככל הניתן את הסבירות שיפעלו, מתוך צ

 איננה)שווייץ(  אחת מדינה רק, OECD-מדינות ה 34(. ואכן, מתוך Hofnung 1996: 132לרצונותיהם של אלה )
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ולמועמדים  –(. בצד זאת, מותר למפלגות 2015)שפירא  למפלגות ציבורי מימון של כלשהי צורה מנהיגה

ורות חיצוניים, תחת מגבלות המוגדרות בחוק לגייס גם כספים ממק –מפלגתיות -המתמודדים בבחירות פנים

, והתקצוב בעולם המחמירות)שם(. עם זאת, המגבלות על תרומות פרטיות לפעילות פוליטית בישראל הן מ

 (.158, 152: 2011בסט ודהן -)בן נדיב יחסיתהציבורי למפלגות בישראל הוא 

המועמדים, בהתאם לכללים שנקבעו ברמת הפוליטיקה המקומית, מממנת הממשלה גם את רשימות  

 56פי מפתח משתנה, כאשר סכום מסוים )הנע סביב  -(. המימון נקבע על2015בחוק הרשויות המקומיות )שפירא  

שקלים( מוכפל במספר בעלי זכות ההצבעה ברשות שבה נערכות הבחירות. החוק אוסר על תרומה מטעם 

נהלים  שקלים את היקף התרומה המותר ליחידים. 5,000-תאגידים למועמדים בבחירות מקומיות, ומגביל ל

אלה שונים מהנהוג בחלק ממדינות אירופה. בהולנד, למשל, לא קיימת מגבלה על תרומות פרטיות למפלגות, 

סמך מספר הקולות שקיבלה המפלגה )בשונה מהמתרחש בישראל ברמה -ואילו המימון הציבורי מוקצה על

 –יחסית למפלגות, שוב בהסתמך על מספר הקולות, קיימת גם בבריטניה המקומית(. הקצאה ציבורית נמוכה 

ושם גובה התרומות שרשאית מפלגה לקבל איננו מוגבל, אך קיימות מגבלות מסוימות על אופי התרומות )פירוט 

 מגבלתקיימת גם עצמו על הקמפיין בנוסף למגבלה המימונית,  EuroPAM .)2נוסף לפי מדינות מופיע באתר 

(. עם זאת, ישנן דרכים מגוונות שבאמצעותן ניתן לעקוף מגבלות אלה בפועל. אחד 1993)מדינת ישראל  הוצאות

דעת עצמו ובמנותק מהמועמד, לממן קמפיין -הון או תורם מחליט, לכאורה על-האמצעים לכך הוא כאשר בעל

ת( היא קמפיין "נתניהו הסברה או פעילות מסוימת המסייעים למועמד. דוגמה למהלך כזה )אמנם ברמה הלאומי

, לכאורה במנותק מקמפיין הבחירות של נתניהו 1996ידי תורם חיצוני בבחירת -טוב ליהודים", שמומן על

מנת להתגבר על מגבלת התרומות למועמד היא -הממשלה. אמצעי עוקף נוסף שבו ניתן להשתמש על-לראשות

מקור יחיד. אמצעי עוקף שלישי הוא רכישת  פיצול התרומה בין מספר גורמים, כאשר בפועל לכספי התרומה

מודעת פרסום בידי התורם ב"ניוזלטר" או עיתון שמפרסם המועמד או מי מאנשיו )באם יש כזה(, בסכום נדיב, 

)לא  עצמו ואינם מבטאים תשלום על מוצר אמיתי שבו חפץ התורם כאשר בפועל הכספים נועדו לסיוע לקמפיין

איננו נפוץ  –המזכיר את "פרשת העמותות" של אהוד ברק  –ה(. אמצעי רביעי ברור עד כמה פרקטיקה זו נפוצ

בשלטון המקומי, אך עדיין קיים )הכוונה היא למתן תרומה לעמותה שהוקמה לכאורה בנפרד מהקמפיין, אך 

על האכיפה של נהלי מימון הקמפיינים אחראי בפועל משרתת אותו( )שמיר, "המדריך המלא למועמד הפוליטי"(.

 גף מימון מפלגות בחטיבה לביקורת השלטון המקומי שבמרד מבקר המדינה.א

 
 http://europam.eu/?module=overviewניתן לראות בקישור לאתר, בהתאם לפרופילים של מדינות האיחוד האירופי:  2

http://europam.eu/?module=overview


20 
 

 

 

 

 סיכום הסקירה והשערות מרכזיות הנתמכות בספרות. 2.6

מספר השערות ערכנו. מסקנות רלוונטיות לגבי המחקר שתוות כיוונים לננסה לה –מתוך ספרות זו 

 . בדיקה-בנות השערות ששגע לגורמי השחיתות, אותן ניתן לאגד לכדי עולות מהספרות בנו

מניעיו האישיים  את( 1)ולמאפייניו, ניתן לזהות  לאינדיבידואלההשערות הנוגעות  בתחום ▪

התמריצים החלה עליו )מבחינת פוטנציאל הרווח למול סיכויי  מערכת( 2))גרידיות( ואת 

 החשיפה וההליך המשפטי( כשני המשתנים העיקריים העולים מהספרות. 

הלאומית, רציפות  ברמה( 3), עולים מספר משתנים נוספים. נורמטיבי-החברתי בתחום ▪

 רמותורבת דמוקרטית, פתיחות לסחר, עיתונות חופשית חזקה, חברה אזרחית פעילה ומעו

 עבריינות( 4)כן, -כגורמים המנבאים רמות שחיתות נמוכות יותר. כמו זוהופיתוח כלכלי 

, שאינה קשורה לשחיתות, זוהתה כמנבאת רמות שחיתות בהיקף משמעותי נוספת כלכלית

 רחבות  משילות  בבעיותמה שמעיד על כך שמקור תפוצת השחיתות עשוי להיות    –גבוהות יותר  

. עוד נמצא ברמה לאומית או אזורית( –שלטונית  אפקטיביות של)הכוונה היא לרמות נמוכות 

 השחיתות רמות על המשפיע מרכזי גורם הם, בחירות מימון במערכות, וכשלים בחירות( 5)כי 

)הכוונה היא לכך שמקרי שחיתות רבים נמצאו כקשורים בעבירות כלכליות שנעשו  במדינה

, הבחירות מערכות של המימון באופן ששינוי שסביר כך על שמצביע מה, בתקופת בחירות

 השחיתות בעיית עם בהתמודדות לסייע עשויים, קיימים נהלים באכיפת או עליהם בפיקוח

( ליכולתה של 6השערה נוספת העולה מהספרות נוגעת ) .(בכלל כלכלית עבריינות ובצמצום

  השקיפות במערכות הציבוריות לצמצם את נגע השחיתות.

, רוב המחקרים האמפיריים הקיימים מתבססים על שאלוני דעה, ומיעוטם על מתודולוגיתמבחינה 

נשען על  –המשתנה המוסבר  –גם במחקרים הכמותניים, משתנה השחיתות עצמו מערכי מחקר כמותניים. 

לפיכך, תיתכן תרומה מדידה המשלבת סקרי דעה שונים, הערכות מומחים, הערכות סיכונים, וכדומה. 

ותית לידע הקיים בתחום השחיתות מעצם השימוש במתודולוגיות חדשות, שאינן בשימוש פוטנציאלית משמע
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הספרות עולה טענה ברורה, ולפיה המגבלה האמפירית היא  למעשה, מתוך סקירת כלל בידי חוקרים.-בדרך

ג מהותית וניכרת בכל הקשור למחקרים הדנים בתופעת השחיתות השלטונית. נקודה זו רלוונטית למחקר המוצ

 –במסמך זה, שממצאיו נשענים על נתונים כמותניים קשיחים מזה, ועל מאגר מידע חדש שהוכן במסגרתו מזה 

 כך או כך, לא נעשה במסגרתו כל שימוש בסקרי דעה או בתפיסות בנוגע לשחיתות, כי אם במשתנים מדידים.

 :ניתן לאגדן לשלוש עיקריות מספר השערות גם כן.  מהספרות  לות  , עוהכלכליים  השחיתות  נזקי  בתחום

אספקת שירותים   על(  2)חברתי,  -השלכה שלילית של השחיתות על השוויון הכלכלי  נמצאה(  1) ▪

עולה, לפיכך, שהשחיתות פוגעת  .פנימית השקעה ועל( 4)תקבולי המס,  על( 3)בסיסיים, 

  בכלכלה, ובפרט בשכבות החלשות ביותר.

  .כלכלית צמיחה לבין שחיתות רמות ביןמשמעי -חד קשר נמצא לא ▪

במוסדות הציבוריים וללגיטימציה  אמון לחוסר מביאה השחיתות, החברתית ברמה, בנוסף ▪

ואמידת השפעה ההחצנה השלילית הנובעת משחיתות הושאר זה  נושא)שלטונית נמוכה יותר 

 .(זה במסמך המוצג המחקר של טיפולו לתחומי מחוץ

לשאלות המחקר נתייחס במסגרת הפרויקט הפרק הבא, נציג את שאלות המחקר של הפרויקט. -בתת

. מתוך חמש ההשערות שמעלה הספרות שהובאה עד כה בהסתמך על הסקירההעולות מן הספרות,  העיקריות

הנוגעת למאפיינים   –  שאלה נוספתבשאלות המחקר של הפרויקט.    שלושביחס לשאלת גורמי השחיתות, הוטמעו  

, רויקטהיא מחוץ לתחומי טיפולו האפשריים של הפ–לאומיים התורמים או מפחיתים את הסיכוי לשחיתות 

 לא קיימת, כך שברוב המשתנים הרלוונטיים לרמה הלאומית מקומיות ברשויותההתמקדות זו, בשל  ובתצורת

אקונומי של רשות ספציפית, -שונות בין רשויות מקומיות שונות. עם זאת, נציע התייחסות למעמדה הסוציו

, וכך יכסה המחקר גם בחינה המשיק להשערות הנוגעות לקשר שבין מצב כלכלי לאומי לבין רמות שחיתות

של השערה זו המוצגת בספרות, בגרסתה הרלוונטית ליחידת הניתוח, היא הרשויות המקומיות מסויימת 

שאלה מספר ארבע, הנוגעת לקשר שבין תפוצתה של עבריינות כלכלית נוספת לבין שחיתות, נמצאה  .בישראל

 .באופן ספציפי תידון רלוונטית פחות לייעוד היישומי של פרויקט זה, ולכן לא

 

 שאלות המחקר של הפרויקט. 3
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מהן מופיעות  תעל", שתחת כל אח-את שאלות המחקר של הפרויקט ניתן לחלק למספר אשכולות, או "שאלות

 :המשנה-להלן האשכולות ושאלות סדרת שאלות גדורות יותר ביחס לגורמי השחיתות בשלטון המקומי.

 

 

 אופי נבחרי הציבור . 3.1

האם על תפקיד ראש הרשות המקומית מתמודדים אנשים המועדים יותר לשחיתות מאזרח ממוצע  •

הראשונה הנובעת מהספרות הקיימת, כפי )בהלימה לשאלה מבחינת אופיים, ערכיהם ויחסם לחוק?

 שהוצגה קודם לכן, ולפיה מניעים אישיים עומדים מאחורי חלק ממקרי השחיתות(

תפיסה בקרב הציבור לפיה נבחר ציבור מושחת יבצע את התפקיד טוב ורווחת האם קיימת  •

 יותר מנבחר ציבור נקי כפיים?

גם )  ?במסגרת תפקידם הציבורי  פרטי האם נבחרים נכנסים לתפקיד בכוונת תחילה להשיג הון •

 כן בהלימה לשאלת המחקר הראשונה הנובעת מהספרות(

 

 

 אופי מערכת הבחירות . 3.2

, מעודד העניין המימון הפוליטי בהסדרת האם מבנה מערכת הבחירות בשלטון המקומי בכלל, ובפרט  •

, מהספרותה  הלקוח  להשערההחמישית  )בהלימה  את תופעת השחיתות ברשויות המקומיות בישראל?  

 (פוליטיים קמפיינים במימון שמקורן עבירות לבין שחיתות שבין הרווח לקשר בנוגע

האם שיטת המימון בבחירות ברשויות המקומיות היא פתח ליחסי תלות בין המממנים לבין  •

מדים באופן שמעודד שחיתות? )מפלגות אם וקבלני קולות, יזמים וקבלני נדל"ן מקומיים, ועהמ

 ארגוני פשע, תורמים פרטיים( 

מדוע המימון הציבורי הנדיב, באופן יחסי למדינות אחרות, לא הצליח לצמצם את תופעת  •

 השחיתות ברשויות המקומיות בישראל?



23 
 

פעילות גוף זה ביחס לבחירות קר המדינה. האם נכון להיום בקרת הבחירות נעשית על ידי מב •

אחד עם צורכי הבקרה והפיקוח, כפי שאנו מזהים אותם מתוך -בשלטון המקומי עולה בקנה

  ?המחקר

 

 סמכויות תפקיד ראש העיר  .3.3

האם מערך האיזונים ובלמים ברשות המקומית תורם ו/או מאפשר את השחיתות ברשויות המקומיות;  •

 היקף סמכויות ראש הרשות נרחב מדי ומעמדם של שומרי הסף והאופוזיציה חלש מדי?בפרט, האם 

וכד'(  , אישורים חריגיםהאם הרכב הוועדות השונות )תכנון ובנייה, ועדת מכרזים, מינויים •

 ביא לצמצום השחיתות המתרחשת במסגרת ועדות אלה?תורם לשחיתות ושינוי בו עשוי לה

משפיעים על  ,האופוזיציה בפרטשל חברי ו ,והסמכויות של חברי המועצההאם התמריצים  •

 ?הסבירות שמקרי שחיתות יתרחשו ברשות

עשוי להוביל להפחתת של בעלי תפקידים ביצועיים ברשויות האם צמצום סמכויות מסוימות  •

 הפיתויים החומריים העומדים בפני נבחרי ציבור בכירים ובדרך זו למזעור תופעת השחיתות?

בין צמצום שחיתות לפגיעה ביעילות ובייצוגיות כתוצאה מהשינויים  trade-off-מהו ה •

 ה עקרונית ו/או אמפירית?מ, ברהנזכרים לעיל

 משך כהונה ארוך יותר של ראשי רשויות מביא גם לסבירות גבוהה יותר לשחיתות?האם  •

 

 

 אופי הרשות )העיר( . 3.4

 פי רכיבים דמוגרפיים ואחרים המועד לשחיתות יותר מאחרים?-עלהאם ניתן לאפיין פרופיל עיריות  •

האם ניתן להצביע על קשר בולט בין שחיתות בשלטון המקומי לרכיבים הדמוגרפיים של עיריות  •

אקונומית, מיקום גאוגרפי, מגזר וכד' לבין -בישראל? )אוכלוסייה, שטח, צפיפות, רמה סוציו

 שחיתות(

ט בין שחיתות בשלטון המקומי לבין הנתונים התקציביים של האם ניתן להצביע על קשר בול •

עיריות בישראל? )מתאם בין גרעון העיריות השנתי, גרעון מצטבר, הכנסה והוצאה ממוצעת, 

 יחס גביית ארנונה וכד' לבין שחיתות(
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האם ניתן להצביע על קשר בולט בין שחיתות בשלטון המקומי בכלל, ובפרט בתחום התכנון  •

בין נתונים אודות הבנייה בתחום השיפוט של העיריות? )מתאם בין התחלות בנייה והבנייה, ל

 של דירות או מ"ר וגמר בנייה לבין שחיתות(

 

 

 

 

 מבנה הרשות )העירייה( ויחסיה עם השלטון המרכזי. 3.5

ואינם האם גלגלי הביורוקרטיה במנהל השלטון המקומי בכלל, ובפרט תחום התכנון והבנייה, חורקים  •

מאפשרים התנהלות נקייה ויעילה: נוכח עודף רגולטורי מוכרחים נבחרי הציבור לפעול בדרכים לא 

 חוקיות על מנת להגשים את חזונם?

בת ולהרחיב את הביורוקרטיה המבקרת? כלומר, כהאם רצוי לצמצם את הביורוקרטיה המע •

ת שנותנות מבט להחליש את הפונקציות היכולות לעכב הליכים, ולחזק את הפונקציו

 רטרואקטיבי שניתן ללמוד ממנו.

 האם עולה מהמידע שבמחקר כי בעיית שקיפות נמצאת ביסוד מקרי שחיתות? •

 סייע לצמצום השחיתות?צפוי להאם שילוב כלים טכנולוגיים בהליכי הביורוקרטיה ברשות  •

 האם יש לשלב את משרד הפנים כרגולטור בהקשר זה?

 

 מערכת האכיפה. 3.6

האם מערכת אכיפת החוק מהווה הרתעה אפקטיבית מספקת כנגד התנהלות מושחתת של נבחרי ועובדי  •

הנובעת מהספרות, בנוגע למערכת השנייה )מתייחס להשערה הציבור בשלטון המקומי בישראל?

ובפרט סיכויי חשיפת השחיתות וההעמדה לדין  –התמריצים שעומדת בפני מושחתים פוטנציאליים 

 בגינה(

האם זירוז ההליכים, במשטרה, בפרקליטות ובבתי המשפט, צפוי להוביל להפחתה בהיקף  •

 תופעת השחיתות בשלטון המקומי?

 חתה בהיקף תופעת השחיתות בשלטון המקומי?האם החמרת הענישה צפויה להוביל להפ •
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 נזקי השחיתות . 3.7

 מה הן תוצאות השחיתות ברשויות המקומיות והאם יש לשחיתות נזק מוחשי שניתן לכימות? •

 האם התושבים ברשויות השונות משלמים מחיר על השחיתות? )מעבר להשלכות מוסריות(  •

האם ניתן לייצר אומדן כמותי למחיר שמשלם הציבור? )ניתן לבחון קורלציה בין מקרי  •

 השחיתות לבין מצב הרשות לאורך זמן(

רוח האם תרגום תוצאות השחיתות למחיר מוחשי שמשלמים התושבים יסייע בשינוי הלך ה •

 והאופן בו שחיתות ברשויות המקומיות נתפסת בעיני התושבים 

 

 שקיפות . 3.8

 האם השקפה מחמירה יותר של התהליכים השונים ברשות תסייע לצמצום השחיתות?  •

 

שערות העיקריות בנוגע לגורמי השחיתות ההתרשים הבא מאגד את הבכך מתמצים האשכולות השונים. 

 בישראל.ברשויות המקומיות 
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מבין אשכולות אלה, המכלול הרביעי, ובמידה פחותה המכלול השישי והשביעי, זכו כבר להתייחסות 

,כלומר, אופי מערכת 8-ו 7 ,6, 5, 2ולמענה, שיוצג בהמשך. בהמשך הפרויקט, בחרנו להתמקד במכלולים 

 ירות אלה מספר טעמים.הבחירות, מבנה הרשויות, מערכת האכיפה, נזקי השחיתות, ונושא השקיפות. לבח

אחד עם הספרות ועם הטענות העולות בה, יש סיבות להעריך כי משקלם -ראשית, מסיבות אנליטיות ובקנה

הוא רב, ביחס   –ובפרט הביורוקרטיה, האכיפה, והמערכת הפוליטית והאלקטורלית    –הסיבתי של גורמים אלה  

ערכת השלטון המקומי בישראל, ועם ממצאי לתופעת השחיתות. הדבר תואם גם את הידוע מההיכרות עם מ

)שיוצגו בהמשך(. תחומים אלה, בנוסף   2016עד לשנת    סקירת ופילוח מקרי השחיתות בשני העשורים האחרונים

זוהו גם ככאלה בעלי פוטנציאל לתחום התכנון והבנייה )שבו יש השקה משמעותית לתחום הביורוקרטיה(, 

 יחסית, על תופעת השחיתות. השפעה משמעותי, ופוטנציאל שינוי רב

כפי שניתן לראות, שאלות המחקר של פרויקט זה מנסות לבחון מגוון גורמים אפשריים לשחיתות  

השחיתות, כהשערה מרכזית -ברשויות המקומיות בישראל. מערכת התמריצים האישית שחלה על מחוללי
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מערכת העולה מהספרות התיאורטית, תועמד לפיכך לבחינה. בנוסף, בכוונתנו לבחון מספר סוגיות הקשורות ב

הנוגע לתפקידה של  –מימון הבחירות והשפעתה על השחיתות, כפי שהדבר פורט לעיל. האשכול השמיני 

נשען גם הוא על טענות הספרות המחקרית. אשכול השאלות השלישי והחמישי, הנוגעים לסמכויות  –השקיפות  

פרות בהקשר רשויות מקומיות, ראש העירייה וליחסי העירייה עם השלטון המרכזי, לא נבחנו בצורה שיטתית בס

  ניהם האשכול החמישי ייבחן במסגרת מחקר זה לראשונה.יגם אם הועלו והוזכרו כאפשרויות תיאורטיות, ומב

 הסוגיותלעיתים קיימת חפיפה מסוימת בין תתי התחומים, שכן לסיום פרק זה, נעיר הערה לסדר: 

, אנליטיות  מסיבות  הן,  הספרות  מסקירת  שעלו  הנקודותידי  -על  הן  מונחית  השאלות  בחירת.  באלה  אלה  ותשזור

 ועל  המחקר  שאלות  על  כי  הקובע  המנחה  לעקרון  בהתאם  והן,  בישראל  המקומי  השלטון  סביבת  עם  מהיכרות  הן

מדיניות. לאחר הצגת -מוכווני, ישימים פתרונות של לגיבושם אפשרית תרומה בעלות להיות עליהן התשובות

הביניים של המחקר, ובאילו -יות, יפורט אילו מהן קיבלו כבר מענה, שיוצג בפרק ממצאישאלות המחקר העיקר

 .סיומן לקראתיתמקד המחקר 

 

 הביניים-ממצאימערך המחקר ו .4

, ובסיום השלב הראשון של הניתוח האמפירי )המבוסס על ניתוח כמותני של נתוני רשויות 2019 ליונינכון 

השחיתות עצמם(, ניתן להצביע -הדין שהסתיימו בהרשעה, כמו גם השוואה בין מקרי-פסקימקומיות, וניתוח של  

 המחקר שעלו בראשיתו.-ביניים, המשיבים על חלק משאלות-על מספר ממצאי

 :מבחינה מתודולוגית, מתבססים הנתונים שיוצגו לעיל על שני מערכי מחקר עיקריים

המבחן של -בוסס על מאגר מידע שביסודו מקרי, הייחודי לפרויקט זה, מהראשון המחקר מערך 

העיריות המושחתות, שהוכן בידי המכון הישראלי לתכנון כלכלי בשיתוף התנועה לאיכות השלטון. המאגר הוזן 

אלה שהסתיימו בהרשעה  של פקיד ציבור בכיר או   –בעקבות סקירה מעמיקה של כלל מקרי השחיתות בעיריות  

ידי שני -דין של מקרה שחיתות כזה נסקר על-. כל פסק2016-ל 1996בין השנים ושחלו  –של נבחר ציבור בכיר 

חוקרים שונים, שעבדו בנפרד, והזינו את נתוני המקרה בהתאם לשאלון מפורט שהוכן מראש. השאלון כלל 

הדין, זהות המעורבים, הקשרים שהתקיימו בין -התייחסות לסוגיות כמו סוג השחיתות שתוארה בפסק

משך ההליך המשפטי, אופי הענישה, ערעורים, עסקות טיעון, תפקידם של שומרי הסף במסגרת המעורבים, 

לאחר הזנת הנתונים בידי שני חוקרים, אוחדו הנתונים המתייחסים לכל מקרה בידי  פרשת השחיתות, ועוד.
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ם, כולל המבחן, במטרה לזהות פערים בין שני הניתוחים הקיימי-חוקר שלישי לכדי ניתוח סופי של מקרה

כך גושרו פערים, תוקנו טעויות אפשריות בקיטלוג   הבדלים חריגים הדורשים בדיקה חוזרת, במידה ועלו כאלה.  

המבחן עצמם -הזנת נתונים אלה מתוך סקירת מקרי  המשתנים, והוגברו דייקנות ואובייקטיביות מסד הנתונים.

האמפירית שעליה נשענים פרקי המחקר אל השאלונים, ומשם אל מסד הנתונים עצמו, מהווה את התשתית 

 אתדין כזה נסקר בנפרד בידי שני חוקרים מגבירה -המוצגים במסמך זה, והממצאים. העובדה שכל פסק

אובייקטיביות קטלוגם של הנתונים. השאלונים המקוריים, כפי שמולאו בידי החוקרים, קיימים במלואם 

 ברשות המכון.

כלל שימוש בנתונים כמותניים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  השניהמחקר  מערך

-)למ"ס( מדי שנה בנוגע לרשויות המקומיות בישראל. כך נעשה שימוש בנתונים המתייחסים למעמד הסוציו

אקונומי של הרשות, לתנאיה הכלכליים, לגודלה, לסיווגה )עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, וכן הלאה(, 

 , אפקט השחיתות, ועוד.בפרט, נבדק הקשר בין פרמטרים אלה לבין תפוצת השחיתות ועוד.

שיסייעו בהשלמת הממצאים נטיים וויכלול ראיונות עם אנשי מפתח רל השלישי המחקר מערך

מערכי המחקר הקודמים. כך למשל, מחקר שיטתי של פסקי דין מתמקד במקרים והתרומה המחקרית של 

, וחשוב לאבחן אם הדבר נובע ממדיניות מכוונת של העמדה לדין ,ת להביא לדיןשבחרו גורמי הפרקליטו

שמא הדבר משקף או  ידינו,-המשפיעה באופן טבעי על מדגם המקרים שבסופו של דבר נמצא זמין לעיבוד על

ראיונות נועד אף לבחון ולתקף הממצאי מקרי החקירה שהובאו בפני גורמים אלה. מכלול באופן ישיר את 

לוגיה שעמדה וממצאי ביניים העולים מן המחקר ולבחון אפשרויות שונות באשר למקורם, כמו גם חיזוק המתוד

 הממצאים הקיימים.ביסוד 

 

 . ממצאים עיקריים4.1

  במאפיינים  תלות ללא, ויותהרש סוגי בכל קיימת המקומי בשלטון השחיתות •

 הישוב בסוג אואקונומיים, -סוציו, מגזריים, גיאוגרפיים , דמוגרפיים

הנחת יסוד רווחת בשיח השחיתות בישראל נוטה לייחס את השחיתות למגזרים, לשכבות כלכליות, 

אקונומי נמוך; ישובים דתיים; -סוציולקבוצות אוכלוסייה או לאזורים ספציפיים )מיעוטים; ישובים ממעמד 
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יישובי פריפריה; וכדומה(. מצב עניינים כזה מצריך פתרונות של הגברת הפיקוח, הרגולציה או האכיפה באותם 

 ישובים, או, לחלופין, שיפור תנאי המשילות ו/או התנאים הכלכליים של הרשויות הנגועות ביותר בשחיתות.

אחד עם השערות -ממחיש כי מאפייני השחיתות ופריסתה איננה עולה בקנהעל בנתונים -בפועל, עם זאת, מבט

מגזרי, עדתי, דתי, כלכלי, גיאוגרפי,   –נפוצה יותר ברשויות מפלח מסוים    איננהאלה. במילים אחרות, השחיתות  

 פני ישובים מקטגוריות שונות. -וכן הלאה. בפועל, מקרי השחיתות שנסקרו מתפרסים בצורה אחידה למדי על

 

 

-פי סולם סוציו-מציג את מספר העיריות שבהן התרחשה הרשעה בשל שחיתות, עלשלעיל   התרשים 

קונומי. זאת, בהשוואה למספר העיריות הקיימות בכל אשכול, וביחס למספר העיריות שלא הורשעו. הנתון א

באחוזים מעל לכל אשכול, משקף את אחוז העיריות המורשעות בשחיתות מסך כל העיריות באשכול. ניתן 

, 7עד  2כי יש דמיון באחוז העיריות המורשעות מסך העיריות באשכולות השונים, ובפרט באשכולות לראות 

 כולל. 

כלומר, שוטח את כמות  –מציג נתונים דומים ביחס למידת הפריפריאליות של העיריות  הבאהתרשים 

-ת מסך העיריות, עלמורשעו-מורשעות, מסך העיריות, ואת אחוז הלא-העיריות המורשעות וכמות העיריות הלא

פי מידת הפריפריאליות שלהן. גם במקרה זה לא ניתן לתאר קשר )שלילי או חיובי( בין מידת פריפריאליות לבין 

 אחוז העיריות המורשעות.
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 2015כלכלי, -התפלגות העיריות לפי קבוצות ואשכול חברתי
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מסקנה שניתן לגזור מהדיון לעיל, היא שהממצאים הללו משמשים אינדיקציה לכך שהשחיתות  

מערכתיים, ולא ממאפיינים מקומיים, נקודתיים, או שנוגעים למגזר -נובעת מכשלים רוחביים, כללברשויות 

ולא כעונים על מערכתיים, -לכן גם הפתרונות המוצעים יכילו רכיבים כלל.  אקונומית מסוימים-או לרמה סוציו

 מאפיינים ספציפיים של רשות כזאת או אחרת.

ליה משיב ממצא זה משתייכת לאשכול שאלות המחקר הרביעי, הנוגע לאופי הרשות עהשאלה 

אף שגזירת דיון זה מהנאמר בספרות לגבי -על המקומית ולקשר של מאפיינים שלה לסבירות לשחיתות בה.

 הספרות דנה במאפיינים כלכליים ברמה הלאומית, ולא ברמה המקומית, כגורם  –גורמי השחיתות היא חלקית  

אחד עם הנטען בספרות. -ניתן לומר כי בקווים כלליים, ממצאינו אינם עולים בקנה –המסביר שונות בשחיתות 

 3שונות ברמת השחיתות בהן.בהכרח קונומית של הרשויות איננה תואמת א-כלומר, שונות ברמה הסוציו

 
אקונומיים -ונובעת מכך שהפערים הסוציולכאורה זו בין הממצאים שכאן לבין ממצאי הספרות ייתכן  -עם זאת, ניתן לטעון,  שסתירה 3

בין הרשויות עדיין אינם רחבים מספיק בכדי לייצר שונות ברמות השחיתות. הפערים הכלכליים שנמצאו כרלוונטיים להסבר שחיתות 
לה הם בידי חוקרים הם פערים כלכליים בין מדינות, ובפרט בין מדינות מתפתחות לבין מדינות מפותחות. הפערים בין מדינות א

 גדולים יותר, ומבני המשקים המפותחים לעומת המתפתחים נוטים להיות שונים מהותית.
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  ובנייה  תכנון הם, השחיתות מקרי רוב מתרכזים שבהם, העיקריים השחיתות תחומי •

 , ומכרזים והתקשרויותבחירות מערכות מימון

לאור התמונה המצטיירת כי הכשלים העומדים בבסיס הישנות מקרי השחיתות ברשויות המקומיות 

פי -הם רוחביים, ולא ספציפיים לסוג רשויות או ישובים מסוימים, ניתן לבחון את מקור הכשלים לא על

לות מבין כלל תחומי הפעי –גורמים סביבתיים, אלא דווקא בהתאם לתחומים שבהם מבוצעות העבירות 

ידינו, ושנמצאו ככאלה שבהם -של הרשויות שעשויים להיקשר בעבירות שחיתות. התחומים שסומנו על

שהסתיימה בהרשעה, מפורטים בתרשים  2016עד  2006בשנים התגלתה לפחות עבירת שחיתות אחת 

ימון שלהלן. התחומים שנמצאו כקרקע הפורייה ביותר למקרי שחיתות הם תחום התכנון והבנייה, תחום מ

מהמקרים.   50%-. בפרט, בתחום התכנון והבנייה מרוכזים יותר מותחום המכרזים וההתקשרויות  הבחירות

מאופיין גם כן בריבוי יחסי של מקרי שחיתות. בתרשים הבא ניתן לראות את חלוקת   בנוסף, תחום המינויים

-ם התכנון והבנייה. בממקרי השחיתות שהסתיימו בהרשעה, העבירה הייתה קשורה בתחו 11-המקרים: ב

במכרזים והתקשרויות. מסקנה הנובעת מהדברים היא כי בחינה מעמיקה   –  5-, במימון מערכת בחירות, וב7

של מכלולים אלה ושל הכשלים הקיימים בהם, עשויה לספק מענה לשאלה מה הם הכשלים הרוחביים 

יהיה להסיק גם באילו סוגי כך. מכאן, ניתן -והמערכתיים שהופכים את מקרי השחיתות לנפוצים כל

 פתרונות מוטב להתמקד.
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מסקנה הנובעת מהנתונים היא כי התחומים המערכתיים והרוחביים, שבהם מוטב למקד את מאמצי הפתרון, 

ותחום המכרזים  תחום מימון מערכות הבחירות ברשויות המקומיות, תחומי התכנון והבנייההם 

 .וההתקשרויות

במקרי שחיתות הדבר הולם בחלקו את הטענה העולה מהספרות, כי תחום מימון הקמפיינים מעורב  

 רבים וכי התמריצים הכרוכים בצרכים האלקטורליים מהווים פתח אפשרי למעשי שחיתות.

 

המשפטיים בתחום השחיתות ברשויות הם  ההליכיםקיים כשל אכיפתי בולט:  •

 בגין  שניתן הממוצע המאסר עונש)  וקלים קצרים –ממושכים ביותר, ועונשי הענישה 

מאזן ההרתעה מול עבירות    - (. התוצאה  שנים  1.3-כ  על  עומד  ברשויות  שחיתות   עבירות

 אלה הוא חסר במובהק. 

בהמשך לממצאי הספרות המחקרית, ולהשערות המחקר שהוצגו במסגרת מסמך זה, בחנו את סוגיית הענישה 

מערכתית, -מתוך ההבנה שתופעת השחיתות היא רוחבית וכללוהאכיפה בתחום עבירות השחיתות ברשויות. 

ידי נבחרי ציבור, מוטב להבין על בוריה את מערכת -ר מעשי השחיתות המסתיימים בהרשעה מתבצעים עלושעיק

לרבות סיכויי ההעמדה לדין,  –התמריצים החלה על אותם נבחרי ציבור. ניכר, כי בנושא האכיפה והענישה 

לוקות המערכות בחסר. הן סוגי העונשים הניתנים, והן   –חומרת הענישה, ומשך הזמן של ההליכים המשפטיים  

משכי זמן המאסר במקרים שבהם ניתן עונש מאסר בגין עבירות שחיתות, נראים מעטים, קצרים ובלתי 

 . מחמירים

בתרשים הבא, מוצגים משכי הזמן הממוצעים והחציוניים של ההליכים המשפטיים. ניכר כי משך הזמן  

שנים וחצי. משך ההליך   10-עשה השחיתות עצמו ועד למתן גזר הדין, עומד על קרוב להממוצע שחולף מביצוע מ

ניתוח שנים.  3.1-שנים וחצי. משך החקירה הממוצעת עומד על יותר מ 3-המשפטי הממוצע עומד על קרוב ל

לו עונש קיב  9נבחרי הציבור שהורשעו בעבירות שוחד או מרמה והפרת אמונים,    24מתחם הענישה מעיד כי מבין  

שנים, לפני ניכוי   1.3קיבלו עבודות שירות או שירות לציבור. ממוצע תקופת המאסר בפועל עומד על    10-מאסר ו

תקופת מעצר ושליש על התנהגות טובה. בכל הנוגע לחילוט וקנסות, הנושא בבדיקה, אולם מסתמן כי יש בסיס 

אין דרך לבחון באופן שיטתי את השפעתו של עם זאת, חשוב להדגיש כי בשלב זה  ".הפשע משתלם"לרושם כי 

אלא רק לתאר את המצב הקיים כרגע בתחום הענישה והאכיפה,  –גורם זה על שיקוליהם של המושחתים 
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ולנסות להסתמך על השערותיה של הספרות המחקרית, הקובעת כי צפויה להיות לדבר השפעה על שיקוליהם. 

חת החקירה הגלויה ועד הגשת כתב האישום. משך ההליך בתרשים שלהלן, משך החקירה נמדד ממועד פתי

 המשפטי נמדד ממועד הגשת כתב אישום ועד למתן גזר דין סופי.

 

 

 

3.46 3.08

9.83

3.11 3.42

10.44

0

2

4

6

8

10

12

חקירה הליך משפטי   מביצוע השחיתות ועד  
למתן גזר דין

ממוצעי וחציוני משכי הזמן

חציון ממוצע

9

10

4
1

התפלגות העונשים בעקבות עבירות שחיתות

מאסר בפועל
צ"של/ עבודות שירות 

על תנאי
זיכוי



34 
 

 

ההליכים המשפטיים נוטים, מטבע הדברים, להיות קצרים יותר, כאשר במהלכם נחתם הסדר טיעון 

ההליך המשפטי הממוצע עם הסדר טיעון הוא עם הנאשמים, כפי שעולה מהתרשים הבא. ניתן לראות כי משך 

בממוצע כולל של ההליכים. ניתן לראות שקיצור משך  3.4-ללא הסדר טיעון, ו 3.8-שנים, בהשוואה לכ 2.1-כ

כלומר, רובו של ההליך מגיע לכדי מיצוי, ויש יסוד להאמין בשל כך שאותם  – מספיק ההליך איננו משמעותי

טיעון מקבלים החלטה זו בשלב בהליך שבו הרשעתם נראית סבירה מאוד  נאשמים הבוחרים לחתום על הסדר

הדבר   ואף ודאית. עם זאת, בממוצע, עונשי המורשעים בהליכים שכללו חתימה על הסדר טיעון אכן קלים יותר.

בנוסף, קבלתו של   מחזק את ההתרשמות כי הליך האכיפה, בכללו של דבר, הוא מקל באופן יחסי עם הנאשמים.

משמעותי של קיצור  –טיעון במקרה זה איננה משיגה את מטרת הסדר הטיעון מבחינת מערכת המשפט  הסדר

ההליך המשפטי ולפיכך יעילות וחסכון בעלויות עבור המערכת. כך, בתוצאה הסופית, נמנעת הן ההרתעה 

ייעול  –דר והענישה החריפה יותר שאמורה הייתה להתקבל אלמלא היה נחתם הסדר הטיעון, והן מטרת ההס

 וזירוז משמעותי של ההליכים.

1.3

0.5

0.1

0.7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

מאסר בפועל עבודות שירות צ"של מאסר על תנאי

סוגי העונשים ומשכיהם הממוצעים



35 
 

 

מה ששופך אור   –האכיפה והענישה על עבירות שחיתות ברשויות לוקה בחסר  מסקנה עקרונית היא ש

 על מערך התמריצים שעומד בפני מחוללי השחיתות, ועשוי להוות אחד מגורמי השחיתות ותפוצתה.

 

 תוסיםיניפוץ מ. 4.2

במספר נושאים שבהם קיימות סברות רווחות נפוצות בנוגע לגורמי השחיתות, עולים ממצאים 

טואיטיבי ביחס לגורמי השחיתות. כך, עולה נהמצביעים דווקא על מסקנות הפוכות, מנוגדות להיגיון שהפך לאי

, ולא בקדנציות העריםמהנתונים שרוב מקרי השחיתות מתרחשים דווקא בקדנציות המוקדמות של ראשי 

מה שמרמז שהצעות להגבלת מספר הקדנציות אינן צפויות לסייע בצמצום השחיתות. עוד  –המאוחרות יותר 

סגני ראשי ערים ובעיקר ראשי   –ים מקרב נבחרי הציבור הבכירים  מצאנו כי רוב העוברים עבירות שחיתות מגיע

ולא פקידים בכירים או זוטרים )מובן שהממצא מושפע גם מכך שסיכויי הגילוי של מקרי  –הערים עצמם 

שחיתות ככל הנראה עולים ככל שהמעורבים בהם הם בכירים יותר. עם זאת, בממצאים ניכרת בולטות ברורה 

רי ציבור בכירים, מה שמרמז בכל זאת על נטייה מוגברת מצידם למעורבות במקרי למעורבותם של נבח

 השחיתות הגדולים, בהשוואה לפקידים הבכירים(. להלן פירוט ממצאים אלה.

של הגבלת משך   המוצע  הפתרון  –ממושכות יותר אינן מביאות לריבוי מקרי שחיתות    כהונות •

 ת השחיתות, איננו זוכה לתימוכין מהנתוניםמה שיצמצם א-הקדנציות של ראשי רשויות כדבר

מספר סברות רווחות ופתרונות מוצעים בתחום צמצום השחיתות אינם זוכים לתימוכין מהנתונים 

שנבחנו במחקר. הישענות על סברות אלה, ללא התבססות על תימוכין אמפיריים, עלול להוביל להמלצות 

גזלו עלויות ונכונות לשינוי מצד מערכות שונות מבלי להביא רלוונטיים, שי-מדיניות ואף ליישום מהלכים בלתי

ממצאי המחקר מצביעים על תחומים הדורשים טיפול, כמו גם על כאלה שאינם. על מנת לתוצאות המצופות. 
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ו/או  לפעול באופן ממוקד וישים בנושא יש להתמקד בכשלים הרלוונטיים ולהימנע מתיקונים מסרבלים

 אינם נוגעים לשורש הבעיה ועל כן אינם צפויים להוות פתרון ממשי.פופוליסטיים אשר 

דוגמה לפתרון רווח מסוג זה היא ההמלצה בדבר הגבלת קדנציות של נבחרי הציבור. מבדיקת מקרי 

 –עולה כי דווקא אין קשר בין כהונות ממושכות לבין ריבוי מקרי שחיתות  2016-ל 2006שבין השחיתות בעשור 

ר הציבור. כפי מקרי השחיתות אירעו בקדנציות המוקדמות יותר, הראשונות והשניות, של נבחודווקא מרבית 

ראשי ערים מורשעים, השחיתות התבצעה בקדנציה הראשונה או השנייה  15, מתוך שלהלןשמראה התרשים 

אחד התבצעה במהלך הקדנציה הראשונה. במקרה של נבחר ציבור  –( 60%מהם ) 9, ושל 87%-כ –מהם  13של 

פני הקדנציה השנייה, השלישית והרביעית. ייתכן והתפיסה לפיה יש להגביל -השחיתות מתפרשת על  –צבי בר    –

כאמור, בבחינה שיטתית,   .קדנציות נשענת על מקרה זה בשל התהודה הציבורית הרבה שלה זכתה פרשת צבי בר

הגבלת הקדנציות של ראשי הערים יש גם  יש לציין כי לרעיון .נוספיםתימוכין מ נהניתנראה כי סברה זו אינה 

מחירים פוטנציאליים, בדמות אובדן ידע ארגוני ברשויות שנצבר במהלך הקדנציות וקושי ביישום תוכניות 

טווח, כאשר ראש העיר מודע לכך שתקופת כהונתו קצובה. גם מבחינת שיקולים אלה, נגזרת תועלת -ארוכות

א איננה פתרון רצוי במיוחד, גם מזווית הראייה של הרצון בצמצום מסוימת מהתובנה שהגבלת הקדנציות ממיל

 השחיתות. 
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. 

  וסגני  ערים  ראשי בפרט, נבחרים ציבור עובדי בידי  מבוצעות השחיתות עבירות רוב •

 הפקידות  אנשי  בידי  ולא, ערים ראשי

לשפוך אור על מקור השחיתות ותפוצתה הרחבה היא מי הם עובדי הציבור  שאלה שהמענה עליה עשוי

המעורבים ביותר בשחיתות: האם מדובר בנבחרי הציבור, או דווקא בדרג הפקידותי? אם התשובה לשאלה 

שמקור השחיתות הוא איננו זו היא שהפקידים הם האחראים למרבית מקרי השחיתות, הדבר יעיד על כך 

בתמריצים או באופיים של נבחרי הציבור, ומאפיין דווקא את עובדי הציבור שאינם תלויים בשיקולים 

אלקטורליים, ושבקיאותם במבנה המערכות ברשויות היא רבה יותר. מאידך, אם יתברר שנבחרי הציבור 

בין היתר קשר   –מריצים שחלים אליהם  הם האחראים לרוב מקרי השחיתות, הדבר יפנה זרקור אל סוג הת

כאל  –ואל סוג הסמכויות שעומדות לרשותם  –עם תורמים, צרכים אלקטורליים, ושיקולים נוספים 

 מקורות שחיתות אפשריים.

94

2

הקדנציה  ' התפלגות ראשי הערים המורשעים לפי מס
בה התבצעה השחיתות

קדנציה ראשונה

קדנציה שנייה

קדנציה שלישית
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מועצות מקומיות  7-עיריות ו 22-נבחרי ציבור בכירים מ 32הורשעו  2016ועד  1996בשנים שבין הכול, -בסך

-נבחרי ציבורי נוספים ב  22, התנהלו הליכים משפטיים נגד  בלבד  2017-ו  2016. בשנתיים  ואזוריות ברחבי הארץ

ראשי ערים  12, התמודדו בבחירות 2018אוקטובר בבחירות שבמועצות מקומיות ואזוריות.  9-עיריות וב 11

 שהורשעו בפלילים או שהיו חשודים בפלילים.

סגנים,  8-ראשי ערים ו 14 –ה על זו של עובדי הציבורמעורבותם של נבחרי ציבור עולהנתונים מראים כי 

שהדבר קשור לעובדה יש לסייג ממצא ביניים זה משום שייתכן עובדי ציבור ממונים בלבד. עם זאת,  7לעומת 

לדין דווקא בנבחרים, יותר מאשר בממונים, -שגורמי אכיפת החוק ממקדים את מאמצי החקירה וההעמדה

 ואף מסתיימות בהעמדה לדין ובהרשעה.  –בות יותר בקרב נבחרי הציבור ולפיכך מתגלות שחיתויות ר

חלק מעבירות המרמה והפרת מניתוח פרטני של המקרים עולה כי העבירה הדומיננטית ביותר הינה שוחד. 

 אמונים משקפות פרקטיקה של שוחד.

 

 

14

8

7

נושאי התפקידים שהורשעו בשחיתות

ראשי ערים

סגנים

עובדי ציבור ממונים
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הכוללים,  –מסקנה הנובעת מהדיון במבצעי העבירות היא שמסתמן שהתמריצים החלים על נבחרי הציבור  

בין היתר, צורך להיבחר מחדש, לממן את מערכות הבחירות שלהם, ולקיים קשרי תלות עם גורמים פוליטיים 

וצת מעשי השחיתות ושאינם חלים על עובדי ציבור ממונים, עשויים להסביר את תפ –וכלכליים חיצוניים 

כן, הדבר מצביע ומחזק את האפשרות שהסמכויות הרבות הנמצאות בידי נבחרי הציבור, לעומת -הרחבה. כמו

 אלה של העובדים הממונים, מגבירות את נטייתם לשחיתות ומאפשרות אותה. 

בהתכתבות עם השערות המחקר המקוריות, ועם הספרות, הדבר מחזק את הסברה כי מערכת 

בין אם סמכויותיו ועצמאותו ביחס לפקידים, בין אם צרכיו  –ים שחלה על הפוליטיקאי הנבחר התמריצ

מה, מאפייניו ומניעיו הבסיסיים בהצטרפות לחיים הציבוריים, השונים ממניעיו -האלקטורליים, ואולי, במידת

ם של הסברים אם כי יש להישמר מהפרזה במידת מבוססות –של פקיד הציבור, קשורים בתפוצת השחיתות 

אלה, ולפי שעה, קשה לברור ביניהם מי ההולם ביותר את הממצאים האמפיריים. כך או אחרת, הממצאים כן 

מחזקים את ההשערה התיאורטית שבספרות, כי חלק לא מבוטל מהסבר תופעת השחיתות נוגע לרמת היחיד, 

 ישיים, סמכויות, ומערכת תמריצים.מאפייניו א –ולאחד או יותר מהגורמים המבדלים נבחרי ציבור מפקידים 

 

 

8

6
1

1

6

2

נושאי התפקידים והעבירות שבהן הורשעו

שוחד-ראש עיר 

מרמה והפרת אמונים-ראש עיר 

עבירות אחרות-ראש עיר 

זיכוי-ראש עיר 

שוחד-סגן 

מרמה והפרת אמונים-סגן 
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 סיכום ממצאי הביניים של המחקר .5

הביניים שהוצגו לשניים: "ניפוץ מיתוסים", ו"ממצאים לכיווני פתרון". -לסיכום פרק זה, נחלק את ממצאי

בתחום ניפוץ המיתוסים, הוצגו נתונים התורמים להחלשת סברות רווחות בתחום ההסברים לשחיתות, 

תות. בפרט, עולה כלל מוצעים כדרכים לצמצום השחי-והמעידים כי מוטב להימנע מפתרונות מסוימים שבדרך

חברתיים בין רשויות שונות בישראל אינם מביאים -מהנתונים כי הבדלים דמוגרפיים, מגזריים או כלכליים

לשונות ברמות השחיתות שבהן, מה שמרמז על בעיה מערכתית, רוחבית, שנעוצה בין היתר במנגנונים 

קיום הבחירות לרשויות( ובמאפיינים הביורוקרטיים )בין אם במבנה העיריות, בדפוסי עבודתן, או באופן 

קבוצה או לשכבה כלכלית מסוימת. הדבר מצביע על כיוון -ארציים, ללא קשר לתת-תרבותיים ונורמטיביים כלל

 רוחבי, כולל ומערכתי.–הפתרונות האפשריים ועל אופן ההסתכלות הרצוי על הבעיה 

אורך הקדנציה של נבחר הציבור לבין עוד בתחום "ניפוץ המיתוסים", בולט הממצא כי הקשר בין  

כלל. דווקא ראשי ערים הנמצאים בשלבים -הסבירות שיעבור עבירת שחיתות הוא הפוך מהמצופה בדרך

המוקדמים של כהונותיהם מועדים יותר למעשי שחיתות מאשר ראשי ערים המכהנים תקופה ממושכת זה 

ערים עשויה להוות פתרון שיפחית את תדירות מכבר. הדבר מחליש את הטענה כי הגבלת קדנציות של ראשי 

 והיקף מקרי השחיתות.

עולים תחילה בתחום הממצאים המעידים על מקור ואופי הבעיה, ועל כיווני פתרון אפשריים לה,  

בפרט תחום התכנון והבנייה, הקמפיינים הפוליטיים,   –התחומים הבולטים שבהם מתבצעות עבירות השחיתות  

יע, כמובן, על התחומים שבהם יש למקד את המשך המחקר ואת הפתרונות העתידיים, והמכרזים. הדבר מצב

והן על סוג הבעיות שמאפשרות ותורמות להישנות מקרי השחיתות: כאלה שמקורן בסמכויות העיריות ובאופן 

י ביורוקרטיים ובסוג התמריצים החלים על נבחרי הציבור )המועדים למעששאלה מיושמות בפועל, בתהליכים 

 נבחרים(.-שחיתות יותר מאשר עובדי הציבור הלא

אחד עם הספרות התיאורטית -ממצא נוסף מצביע על הבעייתיות שבמתווה האכיפה הקיים. בקנה 

במונחי סיכויי גילוי השחיתות וההעמדה   –והאמפירית מהעולם, ניכר כי העונש הפוטנציאלי על מעשי השחיתות  

 מהווה שיקול מבחינתם של מבצעי השחיתות, עוד בטרם ובמהלך מעשה –לדין, הסבירות לעונש מאסר ומשכו 

. בהינתן ממצאים אמפיריים וטיעונים תיאורטיים אלה, ניתן להבין את משמעותם של נתוני האכיפה השחיתות

הבלתי מספקים בישראל, ואת חומרת נתונים אלה ביחס לתפוצתם הרבה של מקרי השחיתות. המלצה מסתמנת 
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ברת האכיפה והחמרת הענישה, הן באופי העונשים והן במשכי המאסר, כמו גם זירוז משמעותי ברורה היא שהג

 מבוטל מכל פתרון עתידי, כפי שיפורט בפרק הבא.-יא חלק לאה –של ההליכים המשפטיים 

ככלל, רוב ההשערות שעלו מהספרות המחקרית הקיימת זכו לתמיכה מהממצאים, ככל שיש השקה  

-. בדומה לנטען בספרות, עולה מהנתונים כי יש משקל לתמריצים ולפעולות שמבצע מחוללונגיעה בין השניים

כן, עולה כי מערכת האכיפה בישראל מקלה על המושחתים. בנוסף מתבהר כי תחום -השחיתות היחיד. כמו

 הקמפיינים הפוליטיים )בצד תחומים נוספים( הוא כר פורה יחסית למקרי שחיתות.

 

 וכיווני המשך למחקרכיווני פתרון  .6

כוונתנו לעבות את החלק האמפירי הקיים בניתוחים כמותניים נוספים בהתבסס על נתונים ב,  זה  בהמשך מחקר

מנת לבחון חלק מהשערות המחקר שעלו ושהוצגו במסמך. בנוסף, בכוונתנו לקיים סדרה -כלכליים זמינים, על

מנת לבחון חלק מההשערות ולעבות את הממצאים -תפקידים ומומחים, עלמקיפה של ראיונות עומק עם בעלי 

. ההתמקדות תהיה , ובפרט ביחס למנגנונים הסיבתיים המסבירים את השחיתותביחס להשערות אחרות

מימון הקמפיינים הפוליטיים והמכרזים. לאחר  התכנון והבנייה, בתחומי :בשאלות המחקר שסומנו כעיקריות

מנת לבחון את סוגיית -בנוסף, ייעשה שימוש בנתונים כלכליים כמותניים על לפתרון. מכן, נציע המלצות

השלכותיה ונזקיה הכלכליים של השחיתות, כנדבך השני של הפרויקט, העומד בצד הדיון בגורמי השחיתות, 

 ושממצאיו ודיון מעמיק בו יפורסמו בנפרד.

 

 קווים כלליים – כיווני פתרון. 6.1

מאחר שהמחקר המוצג באשר לכיווני הפתרון שעליהם ניתן להמליץ עד כה, ראשית יש להעלות סייג. 

במסמך זה עדיין נמצא במחציתו, כיווני הפתרון המוצעים לפי שעה הם עדיין ראשוניים. מפאת הרצון להציג 

ה, בוודאי בישראל פתרונות מגובים אמפירית, בתחום שנעדר, באופן יחסי, בחינה אמפירית שיטתית וסדור

ובשלטון המקומי שלה, יש להימנע מהצגת מסקנות או הצעות פתרון בוסריות או כאלה שטרם זכו לגיבוי 

 אמפירי מספק.
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כי כיווני הפתרון המסתמנים נוגעים יותר לצורך לפתור את הכשלים המערכתיים עם זאת, ניכר,  

ולאו דווקא חיזוקם של שומרי הסף או עיבוי   –המאפשרים את תפוצתה הרחבה של השחיתות בשלטון המקומי  

להלן שתי דוגמאות לכיווני פתרון מוצעים, המהוות חלק המערכות הביורוקרטיות, כפי שהוצע לא אחת. 

 מהמכלול השלם.

 

 האכיפה והענישה -. כיווני פתרון 6.2

לתרום לצמצום השחיתות. לשינוי שיכול  עולה כי בתחום האכיפה והענישה על מעשי שחיתות יש מקום   

שנים בלבד, וזאת רק  1.3במציאות שבה ממוצע תקופות המאסר בפועל הניתנות למורשעי שחיתות עומד על 

שההרתעה החלה על המושחתים  יימים בהעמדה לדין, ובהרשעה, ניתן להניחמבין המקרים שמתגלים, מסת

חומרת הענישה. גם משכי ההליכים המשפטיים איננה מספקת וניתן להגבירה משמעותית באמצעות שינוי אופי ו

 הממושכים, העומדים על למעלה מעשור בממוצע, מפחיתים במידה ניכרת מכוחה של ההרתעה.

 מי, ובוודאי דורש התייחסות והצעה לפתרון.ומצב זה מגביר את הסיכויים לשחיתות בשלטון המק

בגין  להחמרת הענישהל ההליך המשפטי ולאופן ניהו, נוגעות בעיקרן סתמנות בהקשר מכלול זההמלצות מ

פי מנגנון ידוע בעולם -על), ניתן להציע שמשפטם של נבחרי הציבור יתנהל מיום ליום ראשית. עבירות שחיתות

ושמתחייב גם כיום לפי החוק בישראל, אך איננו מתבצע בפועל(, דבר שיקצר את ההליך המשפטי, ייעל את 

, ניתן להציע קביעתם נוסףב  את ההרתעה כלפי עבריינים פוטנציאליים.  עבודתה של המערכת המשפטית, ויגביר

לקבוע  –בכל הקשור לקנסות כספיים  –של עונשי מאסר מינימליים לעבירות מעל מדרגת חומרה מסוימת, וכן 

או שהיקפו יהיה כהיקף  כי גובה הקנס יעמוד, לכל הפחות, על גובה הרווח שהפיק מבצע השחיתות מן העבירה

 מצב שאיננו מתקיים כיום. – טובת ההנאה שקיבל

 

 מכרזים והתקשרויות  –. כיווני פתרון 6.3

באופן פרטני בתחום המרכזים וההתקשרויות, גובשה הצעה המבוססת על המחקר במהלך ביצועו, וכבר 

באשר למקרי נעשו צעדים לקידומה מול הגורמים הרלוונטיים, על כן יש מקום להתייחס בקצרה לפרטיה. 

, בפרט בידי גורמים שונים , הועלו בעבר מספר הצעות להתמודדות עם התופעהבתחום זהשחיתות הקשורים 

ההליך המכרזי מטרתו לאפשר לרשות המקומית בהצעת חוק שהגיש בעבר חה"כ רועי פולקמן )"כולנו"(. 
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להתקשר בעסקה כלכלית מיטבית תוך שמירה על עקרון השוויון. מניתוח מקרי השחיתות שהגיעו עד כדי הליך 

של חה"כ פולקמן הנגועים בשחיתות. הצעת החוק  פלילי עולה כי קיימים בשלטון המקומי תהליכי התקשרות

לטפל בסוגיה זו באמצעות שינויים בהרכבה ובאופן התנהלותה של ועדת המכרזים. ואולם, מניתוח  ביקשה

לב הבעיה מצוי וועדה עצמה אלא במעטפת התנהלותה. הרכב ההמקרים עולה כי שורשי הבעיה אינם נעוצים ב

ידי חידוש והרחבה של -את הצורך להעלות נושאים לדיון בפני הוועדה על בניסיונות מצד בעלי עניין לעקוף

ידי תפירת המכרז מראש כך שיתאים לגוף המעוניין לזכות בו ולחפצים ביקרו מתוך -מכרזים קיימים, כמו גם על

 הרשות. הצעתנו ביחס לתחום המכרזים שואפת, לפיכך, להתמודד עם בעיה זו, והיא מבוססת על מספר אדנים:

ידי מומחים בתחומים -ניסוח מכרזים סטנדרטיים לשימוש הרשות המקומית. מכרזים אלה ינוסחו על •

הרשות המקומית. חריגה שאינה טכנית מנוסח ההסכם הסטנדרטי וגודל הרלוונטיים ובהתאם למבנה 

 הגזבר והיועמ"ש ותעלה לאתר האינטרנט של הרשותמנכ"ל העיריה,  בהסכמת ובחתימת  אך ורק  תעשה  

. מעבר למאבק בשחיתות, אופן שהציבור )לרבות חברי המועצה( יוכל להתייחס לשינוי המבוקשב

 .מכרזים סטנדרטיים אלה יסייעו לייעל את התנהלותה הכלכלית של הרשות

במעמד החתימה יחתמו חברי ועדת המכרזים והזוכה במכרז על תצהיר לפיו לא נעשו במהלך המכרז  •

 .ויים במצב של ניגוד עניינים בהקשרה של התקשרות זופניות שלא כחוק וכן שאינם מצ

מכרזים תפורים  ם,הקמת "משטרת מכרזים" שתכלול צוות חקירות לאיתור מקרים של תיאום מכרזי •

ועבירות אחרות בתחום זה. ניתן לבחון הקמה של צוות זה באמצעות הקצאה של יחידות קיימות בעלות 

 .433אופי מתאים כגון יח"א או לה"ב 

יכומו של דבר, בתחום המכרזים וההתקשרויות עולה כי קיים קושי בעצם הליך בניית המכרז, כפי שהליך זה לס

ולא ניסיון להוסיף נדבכים נוספים ושלבי פיקוח   –מתבצע כיום. כיוון הפתרון עיקרו טיפול בשורש הבעיה עצמה  

סף וחסמים יביאו לצמצום השחיתות -מרובים יותר לתהליך הקיים, בשאיפה לכך שחיזוק או הוספה של שומרי

 בענף זה, או באחרים.
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 . סיכום כיווני הפתרון6.4

 התרשים הבא מציג את כיווני הפתרון העיקריים שעלו עד כה מהמחקר.

  

מתבססים, בקווים כלליים, על ייעול המערכת  ,המסכמים פרק זהוונות המוצגים בתרשים הפתר

הביורוקרטית בשלטון המקומי; על הגברת השקיפות במערכות, בפרט בתחומי התכנון והבנייה והמכרזים )כולל 

דשת של הרפורמה המוצעת בתחום המכרזים הסטנדרטיים(; על חיזוק האופוזיציה בתוך הרשות, ובחינה מחו

העיר; על שינוי במערך התמריצים שבפני עובדי -חלוקת הסמכויות ויחסי ההשפעה של האופוזיציה למול ראש

תוך הגברת הענישה וההרתעה על עבירות שחיתות; על נדבך טכנולוגי ושל שילוב מערוכת  –הציבור הבכירים 
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נושי היכן שהדבר ניתן כמו גם הגברת טכנולוגיות זמינות בעבודת הרשות, להפחתת שרירותיות ותלות בגורם א

 יעילות; ולייעול חקיקת ומערכת מימון הבחירות המקומיות.


