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 בישראלשחיתות בשלטון המקומי 

  ממצאים ראשונים למחקר אמפירי בתחום
 

כשהדבר  ,הנחשפים לעין הציבור השלטונית השחיתות לריבוי מקרי אנו עדיםבשנים האחרונות 

 של יסודהעקרונות ב ותקש יש בכדי לפגועהשחיתות בתופעת  .בולט במיוחד ברשויות המקומיות

מקעקעת את אמון הציבור במוסדות השלטון וב"כללי היא : המדינה המתוקנתשל ו החברה

משבשת את סדרי ו הציבורית , מעוותת את הקצאת המשאביםהדמוקרטיים והכלכליים משחק"ה

 תדירוהעיסוק התקשורתי העל אף התרחבות התופעה . ואולם, שלטון החוקואת מעמד  השלטון

 בה, טרם ננקטו צעדים מערכתיים משמעותיים לטיפול סדור ושיטתי בנושא. 

מתבסס על השערות ועמדות שונות, חלקן בעלות אחיזה המאבק בשחיתות השיח סביב נכון להיום, 

ההחלטות, אך זאת ללא הסתמכות על יסודות אמפיריים וחקירה -איתנה בקרב הציבור ומקבלי

אף לקבלת ו המבוססות על הנחות מוטעותופתרונות  להוביל לניסוח הצעות עלולהשיטתית, דבר 

  מזיקות. החלטות

נבחרי ציבור בכירים  34בעשור האחרון הורשעו  ביותר: המעגותמונת המצב העולה מהמחקר הינה 

נבחרי ציבור  7כתב אישום עומד כנגד ; מועצות מקומיות ואזוריות ברחבי הארץ 7-עיריות ו 22-מ

מתנהל תיק משטרתי פתוח הממתין להחלטת הפרקליטות; ובבחירות המקומיות  10בכירים; כנגד 

 נבחרי ציבור שהורשעו או חשודים בפלילים. 11-הקרובות מתמודדים כ

 

 פרויקט המחקר 

לנוכח היעדר ניתוח כלכלי של תופעת השחיתות בשלטון המקומי בישראל, היקפה והיקף הנזקים 

הכלכליים הנובעים ממנה, נדרש מחקר יסודי ומעמיק בנושא, אשר יהווה תשתית אמפירית לאפיון 

 יל בתופעה. עוטיפול י

בנושא שחיתות בשלטון  וייחודישנה עורך המכון הישראלי לתכנון כלכלי מחקר מקיף מ למעלהזה מ

בשלב ראשון התנועה לאיכות השלטון. , מאוניברסיטת חיפה המקומי, בשיתוף ד"ר דורון נבות

 :מקורות מידע "קשים"ית של מגוון נית וכמותננשען על בחינה איכותבעיריות ו המחקרמתמקד 

של רשויות  כלכלייםו חקירה, דוחות מבקר המדינה, ניתוח משתנים דמוגרפייםפסקי דין, חומרי 

 מקרי שחיתות 20מעל עד כה נסקרו ונבחנו  ראיונות עומק עם גורמים רלוונטיים.כן מקומיות ו

ראשי ערים וסגנים. הפרשות  –נבחרי ציבור בכירים  24, בהם נאשמו עיריות שונות 18-שהתרחשו ב

 ים. חמורות הכוללות לרוב עבירות שוחד ומרמה והפרת אמונ הנבחנות הינן פרשות

עקרונות היסוד עליהם חברתי המערער את  כנגעהשלטונית מטרת הפרויקט למצב את השחיתות 

כן, -כמו. וביעילות הכלכלית בשוויון ההזדמנויות, פוגע ברווחת האזרחיםהו ,החברה מושתתת
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מבלי לפגוע ביעילות השחיתות  שלניכר  םוצמצלהביא ללגיבוש פתרונות שיוכלו  הפרויקט שואף

 שאיפה אף להגדילן.תוך  ,מוסדותההמערכת ובמשילות 

 ראשוניים ממצאים

נה תופעה רחבה שאינה הישחיתות הכי  ם של העיריות מעידיניתוח הנתונים הדמוגרפי .א

-אינה מבדילה בין מגזרים, אשכולות חברתייםהיא  ;עיריות בפרופיל מסוים אפיינתמ

 כלכליים, מיקום גיאוגרפי והחוסן הכלכלי של העיריות. 

 50%-)למעלה מ תכנון ובנייה םה בשחיתות תחומי מנהל השלטון המקומי הנגועים ביותר .ב

 . מימון קמפיינים, התקשרויות ומינויים מהמקרים(,

)הפקידים(, הממונים עולה על זו של עובדי הציבור בשחיתות מעורבותם של נבחרי הציבור  .ג

 ומרבית נבחרי הציבור שהורשעו הינם ראשי ערים. 

עבירות מהמקרים הכוללים . חלק משמעותי העבירה הדומיננטית ביותר הינה שוחד .ד

 .של שוחדפרקטיקה בפועל משקפות  בלבד ולא שוחד מרמה והפרת אמונים

. הציבור המושחתים הינם כלכליים ופוליטייםהתמריצים הבולטים ביותר של נבחרי  .ה

 . רבים מהמקרים כוללים את שניהם

מנבחרי הציבור המעורבים הפיקו תועלת  12מהמקרים כוללים העברות כספים,  14-כ .ו

מנבחרי הציבור  4-מהמקרים כוללים הלוואות כוזבות ו 6כספית מפעילותם המושחתת, 

 ה השחיתות בו הורשעו. הינם בעלי אינטרסים כלכליים הקשורים במקר

 חקירההממוצע משך ניתוח משך תהליך האכיפה מעיד כי  פתי לוקה בחסר:יהטיפול האכ .ז

הליך המשפטי הממוצע ממועד הגשת כתב ה ;שנים 3.1-כעל  גלויה עומדהמשטרתית ה

ביצוע השחיתות מועד מכולה  ופרשה שנים 3.4אישום ועד לקבלת גזר דין סופי עומד על 

 . שנים 10.4-עורכת בממוצע כועד לקבלת גזר דין סופי 

נבחרי הציבור שהורשעו בעבירות שוחד או מרמה  24מבין ניתוח מתחם הענישה מעיד כי  .ח

ממוצע . קיבלו עבודות שירות או שירות לציבור 10-קיבלו עונש מאסר ו 9והפרת אמונים, 

לפני ניכוי תקופת מעצר ושליש על התנהגות שנים,  1.3תקופת המאסר בפועל עומד על 

מסתמן כי יש בסיס לרושם כי . בכל הנוגע לחילוט וקנסות, הנושא בבדיקה, אולם טובה

 ."הפשע משתלם"

טובות ההנאה שניתנו לנבחרי הציבור וההטבות , אומדן ראשוני של היקפי השחיתות .ט

: במקרה טיפוסי, מדובר סכומים משמעותייםבמעיד כי מדובר  , שניתנו ליזמים וקבלנים

מיליונים של והטבות בשווי  לנבחרי הציבור ת אלפי שקליםטובות הנאה בשווי עשרוב

  ליזם/הקבלן.  רבים
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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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תכנון ובנייה מימון מערכות  
בחירות

התקשרויות מינויים ניגודי עניינים הרכבת 
קואליציה

תחומי השחיתות  התפלגות המקרים לפי

 מעורבים לפי תפקידים והעבירה החמורה ביותר
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קדנציה ראשונה

קדנציה שנייה

קדנציה שלישית

התפלגות מורשעים לפי תפקידים והעבירה  –הגבלת קדנציות 
 החמורה ביותר 
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 כלכלי  פוליטי
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 הבולטים של נבחרי הציבור המושחתיםהתמריצים 

 נבחרי ציבור לפי העונש החמור ביותר 
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ממוצע גזרי הדין
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מאסר בפועל

צ"של/ עבודות שירות 

על תנאי

זיכוי

התפלגות נבחרי  ציבור לפי העונש החמור ביותר  


