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 בוא א. מ
  השחיתות   בתפוצת  ,משפט וענישהלרבות  יפה,  אכהלאים מנגנוני  תפקיד שממלבחון את המטרת פרק זה היא  

תיבחן השאלה אם מנגנוני וכלי האכיפה כפי שהם מופעלים בנושא זה ממלאים  .  בשלטון המקומי בישראל

שחיתות.   מפני  מרתיע  כגורם  העולים    הפרק  במסגרתתפקידם  מהכשלים  לחלק  פתרון  כיווני  גם  יוצעו 

כי    נראה, על סמך הניסיוןש פתרונות  ומאישושן,  בנושא זה  שערות הנבחנות  מהה יכול    יישומםהמצטבר, 

 .  ע בצמצום השחיתות בשלטון המקומילסיי 

מערך  אכיפתי, היא שלמכלול זה חשיבות רבה בעיצוב  -ההנחה העומדת בבסיס בחינתנו את המכלול המשפטי

, בבואם לשקול את  השיקולים העומדים בפני עברייני שחיתות פוטנציאלייםמכלול  ו   והסיכונים  התמריצים

להבדיל מהעיסוק במאפייני המאקרו של הרשויות המקומיות, או מהעיסוק בתפקידיהן  כי  נציין  .  מעשיהם

הביורוקרטיים המרכזי  ובכשליהן  השלטון  עם  שלהן  "השחקן  ובממשק  של  הניתוח  לרמת  נוגע  זה  פרק   ,

התמריצים "מטריצת  נראית  כיצד  ובוחן  שבפני  והסיכונים  היחיד",  )לרוב  "  התפקידים    ( בכיריםממלאי 

ה   המקומיות.  ברשויות  במיפוי  נתמקד  באותבפרט  מטריצהמאפיינים,  להחלטת  ה  שתורמים  עברייני  ", 

משחקים תפקיד  תועלת והפיתויים האישיים  -שיקולי העלותכפי שנראה,  .  שחיתותלבצע עבירות    "השחיתות

 ההחלטה.-בזמן קבלתמרכזי 
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רשויות המקומיות,  בנקטים אמצעי חקירה משמעותיים בנושא השחיתות  בעוד שנראה כי נמסקנתנו היא ש

ש בהרי  בשחיתות  המורשעים  כלפי  בהענישה  זה  וגם  היא  ישראל  מגזר  אבסולוטי  באופן  גם  מדי,  מקלה 

מבנה התהליך האכיפתי בישראל  בבחינה השוואתית למול הענישה הקבועה בחוק במדינות אחרות. בנוסף,  

ב הליכים משפמתבטא  ארוך מאוד,  משך  כי  טיים  נראה  בנוסף,  לכדאיות העבירה.  במישרין  דבר התורם 

בעבירות שחיתות אלה נעשית באופן החוטא ליעילות ההרתעה: עסקאות טיעון  החתימה על עסקות טיעון  

. זאת,  דיה  ת את ההליכים במידה משמעותית ומקצר  ןאינ נחתמות בשלב מאוחר יחסית בהליך המשפטי ו

ג )מבין  דול של המואשמים בשחיתות לבסוף אכן מורשעים בעבירות המיוחסות לחרף העובדה שרוב  הם 

. מבין התיקים שנסגרו, רק קומץ  הסתיימו בהרשעה  92%-האישום שהוגשו ושהגיעו לידי הכרעה, כ -כתבי

בכמעט כל המקרים שמנותחים במחקר, טובת ההנאה  ,  לבסוף  (.הסתיימו ללא הרשעה בשל חוסר אשמה

מהיקף הקנס הכספי שנגזר עליו כעונש על מעשיו, זאת    יותר  גבוהההחומרית שהשיג מבצע עבירת השחיתות  

למת  בחוקבניגוד  את    חייב  מאוד  המגדילה  מציאות  של  היא  הנוצרת  התמונה  אחרות.  מפתח  במדינות 

ע לנצל את  ברשויות  הבכירים  של  חוקיים,    השפעתםמדת  פיתוייהם  ובלתי  בלתי תקינים  לביצוע מעשים 

 . ביותר ההרתעה של מערכת האכיפה, המשפט והענישה כלפי הבכירים נמוךממד כאשר 

 ובמיוחד צירוף הגורמים האלה:  נסיבות ה צירוף 

להשפיע     - כוחו הרב של ראש העירייה, לעיתים מזומנות בחתימתו הישירה ולעתים בלעדיה   •

 החלטה במרחב העירוני המצומצם ללא דרגי ביניים;על כל 

  לנקוט  שופטים  של  נטייתם,  הנמוכים  הקנסות,  מאסר  תקופות  במונחי  המקלה  הענישה •

כשמדובר    ,בחוק  הקבוע  הענישה   טווח   בתוך  גם  המורשעים  כלפי  מקלה  גישה בפרט 

   ;"בקהילתם"מכובדים ל  לכן קודם חשבובעברייני צווארון לבן שנ

במקרה שבו נתפסו, הואשמו,   גםשל המושחתים ממעשי השחיתות    הגדול  האישי   הרווח •

ההחלטה על השתתפותם  -)שאיננו ודאי או נתון בפניהם בעת קבלתהועמדו לדין והורשעו  

 בעבירה(,  

מסורבלותם, האפשרות לנהל הליך ולסיימו בעסקאות  הזמן הארוכים של ההליכים,    ומשכי •

   -ממעשה העבירה  טיעון מקלות כעבור זמן רב מאד

  לצמיחתה   פורה  כרתנאים שמהווים, כמכלול, וכאשר הם מוצבים אלה לצד אלה,    ים יוצרכל אלה  

כדי  הקיימות, קביעות אלה במסגרת הפרק, ובסופו נציע דרכים לשינוי הנסיבות נמחיש אנו . השחיתות של

 שחיתות. ל  את התמריצים למזער
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  בענישה   העוסקת  המחקרית  הספרותרקע קצר, המבוסס על הידוע מתוך  נפרוש  הפרק הבא  -תתב 

עבירות  כאשר מדובר בהעונש    מתןכי ישנה תועלת הרתעתית מעצם  . במסגרתו נראה  עבריינית  ובהרתעה

פרק זה נתייחס גם לשאלת האפקטיביות של  -בתתעבירות שחיתות.  ב  פרט כאשר מדוברוב  ,"צווארון לבן"

חלק מההמלצות שנציע    דבר שיהווה ,  ליום" כאמצעי לקיצור ההליכים המשפטייםהחלת "משפטים מיום  

,  העוסקות בגורמי השחיתות  נציג את שאלות והשערות המחקר של הפרק  הפרק שלאחריו,-בתת  .בהמשך

בסיום הפרק, נציג סיכום  .  לאותן שאלותפרקים המבקשים להכריע בנוגע  -שלושה תתיברצף  נציג  ובהמשך  

   יישומיות.והצעות פתרון 

שקיבלו המושחתים,    ההנאה  טובות  גובה   של  החישוב נספח א', נוגע לדרך    :נספחים  ארבעה  זה  לפרק

- שחיתות בביתה  מורשעי  ערעורי   של  תוצאותיהםפרק ה'. נספח ב' מציג בקצרה את  - ומתקשר ישירות לתת

דבר    –עליון  בית המשפט ה תמריצי המורשעים בשחיתות הם, באופן כללי, לערער לנראה כי  המשפט העליון.  

ומחזק את הטענה כי יש לפעול לקיצורם  עוד יותר,    – הארוך ממילא  שמאריך את משך ההליכים המשפטיים,  

 מוקדמים יותר של ההליך המשפטי. בשלבים אחרים, 

אישום או הרשעה( שהתרחשו לאחר שנת  -נספח ג' מציג דגימה של מקרי שחיתות )בשלבי חקירה, כתב

תקופה שנמצאת מבחינה מתודולוגית מחוץ לתקופת המחקר, אך מספקת תמונת    –  2020ת  , ועד לשנ2016

  הישנות מצב עדכנית בנוגע למציאות השחיתות ברשויות בישראל. מצאנו טעם בהוספת נספח זה, המעיד על  

בנספח    מנת להמחיש את שכיחותה הגבוהה של התופעה, גם בשנים האחרונות.-, על שחיתות  מקרי  של  ניכרת

הפרקים  -תם ממצאים המוצגים באחת מתתיאו' מופיעה טבלה מפורטת יותר, להרחבת היריעה, על בסיס  ד

 פרק ה'. -שבפרק, תת

 רקע ועובדות: הקשר שבין ענישה והרתעה ב. 
 

זה  -תת מן  סוקר  פרק  בנוגע לאפקטים של מאפיינים שונים של    ההשוואתיתהספרות המחקרית  עיקרים 

על תפוצתה של השחיתות. לצרכים אנליטיים נאמר כי מכלול הענישה  במדינה  מערכת הענישה והאכיפה  

 :  בעלת השפעה על מידת ההרתעה , כל אחת מהן בגין עבירות שחיתות מורכב משלוש רגליים

 ( הסיכוי של אדם שעבר עבירות שחיתות להיתפס, לעמוד לדין, ולספוג עונש;  1)

 - ו; ונענש נתפס אכן באם, המוטל העונש חומרת(  2)

 ( משך ההליך המשפטי הכולל. 3)
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כפי שמעלה סקירת המחקרים שלהלן, כל שלוש הרגליים נמצאו כתורמות להרתעה ביחס לעבירות שחיתות.  

נוסף לשלוש רגליים אלה,    להרתעה.  במיוחדהגדלת הסיכוי להיתפסות ולהרשעה, תורמים  ו קיצור ההליכים  

גם העו  נתייחס  נוספות  מרכזיות  ליתרון לנקודות  מהספרות,  בתחום    שופטים  בהתמקצעותהגלום    לות 

ה ובתחום  השחיתות  והענישהעבירות  האכיפה  למכלול  המקומי,  בתי  שלטון  עבודת  המשפט  -וליעילות 

 הפרק בצורה של נקודות, המציגות את הממצאים.-לצורכי נוחות, מאורגן תת .אלה  מיםבתחו

 הפרק:-ממצאי תתתמצות  ( 1)

 

ביחס לעבירות    נמצא קשר משמעותי בין עצם הסיכוי להיתפס ולהיות מורשע לבין יצירת הרתעה •

 . הליכים משפטיים מהירים יותר מגבירים את ההרתעהנמצא כי  כן  -, וכמושחיתות

 .בין חומרת הענישה לבין הרתעה בעבירות שחיתותמחקרים מסוימים מצביעים גם על קשר  •

ביחס לעבריינות כלכלית )קטגוריה כללית יותר משחיתות, שהרציונל לגביה איננו בהכרח זהה(,   •

. עם זאת, ניתן להעלות  לבין הרתעה  -נמצא קשר חלש בין חומרת העונשים )בפרט משך המאסר(  

)לאו דווקא    הכלכליובפרט כאשר העונש    ק מההיבטים האמפיריים במחקרים אלהביקורות על חל

ביותרמאסר(   משמעותי  בתחום    1.הוא  מאד  בולטת  הכלכלית  הענישה  חולשת  כי  כאן  כבר  נגיד 

 עבירות השחיתות בישראל. 

ביא ליעילות רבה  צפויה להבתחום זה    שופטים  של  התמקצעותעוד נמצא מהספרות ההשוואתית כי   •

למצוא   אפשר  לכך  תמיכה  האכיפה.  תהליך  של  בארצותביותר  דין  -מחקרים  בתי  לפיהם  הברית 

במהלך טיפול בתיקים,    במשכי זמן קצרים יותר, דבר המתבטא בין היתר  יעילים יותרייעודיים  

הדין(.  -ובמספר ערעורים קטן יותר )אלה הם המדדים העיקריים שנבחנו להצלחה/יעילות של בתי

)כפי שנראה בהמשך(, שבו נמצאו    "הישראלי "למקרה  במיוחד  הדבר רלוונטי   ולטיפול בשחיתות 

 משכי זמן ארוכים במיוחד בטיפול בתיקי שחיתות, דבר הפוגם בהרתעה. 

הברית מכונה הליך זה  -מאפשרים לקצר את משך ההליך המשפטי. בארצות   "ליום  יוםמ"  משפטים •

. ביקורת המושמעת  דווקא  ", ומעוגן בחוקה האמריקנית כזכות של הנאשם Speedy Trialבשם "

מחקרים   אך  זירוזם.  בעקבות  בתיקים,  הטיפול  ובאיכות  ביעילות  לפגיעה  נוגעת  זה  הליך  כלפי 

   תקףמה שמ  – 2זים איכותיים כמו תיקים שטופלו בהליך ממושך יותר מראים כי גם משפטים מזור 

 
הברית בלבד, שם הקנסות גבוהים יחסית ממילא, וההרתעה  -למשל, בחלק מהמחקרים הבחינה האמפירית בוצעה בארצות  1

הכלכלית נחשבת לגבוהה ולאפקטיבית. בתוך ההקשר האמריקני, ייתכן שהאפקט של הגדלה מצומצמת יחסית בגובה הקנסות  
-ף בהכרח את המציאות בהקשרים אחרים, והממצאים אינם בריעל עבירות צווארון לבן איננו משמעותי, אך הדבר איננו משק

  – הכללה בהכרח. בעיה מתודולוגית נוספת במחקרים, הקשורה בבעיה הראשונה ומוסיפה לה, היא שהשונות במשתנה המסביר  
 כלל קטנה, ובפרט קטנה ביחס לגובה הקנסות הכולל הממוצע. - היא בדרך –גובה הקנסות עצמם 

 . Samuels (20 ,Dandurand (2009), pp. 16, 29(00ראו:  2



5 
 

המלצה לאמץ את מנגנון ה"משפטים מיום ליום", כדרך לקיצור ההליכים המשפטיים מבלי  את ה

חוק סדר הדין  פי  -בישראל "משפטים מיום ליום" מתחייבים עלחשוב לציין כי  לפגוע באיכותם.  

 . בפועל  מיושמים אינם, אך 3"רציפות המשפט" הדן ב,  125הפלילי, פרק ה', סעיף 

גם בישראל, מקרים שבהם הוחלט לבצע משפטים מהירים זכורים ככאלה שבהם מהירות ההליך  

- . כך למשל המשפט שעסק בפרשת הדיבידנדים בחברת איי.די.בי בסיום מהיר של ההליךסייעה ב

כאחד  לנהל את המשפט בשישה מועדים בתוך שבועיים  ינה החלטת השופטת רות רונן  , שבו צו 2018

 4. כמעט באופן מיידי הגורמים שתרמו להגעה להסדר הפשרה

 ענישה, חומרת ענישה והרתעה בעבירות כלכליות ( 2)

 

בין חומרת הענישה המושתת על    עקבי-בלתים קשר  וקי   מסוימים מצביעים על מחקרים אמפיריים •

הסברה הרווחת  עבריינים המורשעים בעבירות כלכליות, לבין ההרתעה הנוצרת בעקבות הענישה.  

בוחנים את    עם זאת, מחקרים אלה   5. קיים  בכלל  אם  ,חלש מאודקשר  ה היא כי  במחקרים אלה  

כלל או  -הטענות בהתבסס על פערים קטנים מאוד בחומרת העונשים, וכאשר העונשים הם בדרך

מאוד   גבוהים  או  למדי,  של    –קטנים  זו  לעומת  קלים  עונשים  של  ההרתעתית  התרומה  את  ולא 

 עונשים בינוניים וכבדים. 

ועדה הציבורית לבחינת  דו"ח "ה יצויין כי בתיק מאפיות דוידוביץ הסתייג כבוד השופט דנציגר מ

)להלן: דו"ח דורנר(, המטיל ספק באשר לכך   2015מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים" מנובמבר  

הרתעה מקדמת  אכן  בענישה  דנציגר:  שהחמרה  השופט  לדעת  אודות  .  לעיל  האמור  "נוכח 

אותן,   העוברים  הלבן"  "הצווארון  עברייני  ושל  הכלכליות  העבירות  של  הייחודיים  המאפיינים 

ההרתעה.   של  יעילותה  לחוסר  באשר  דורנר  דו"ח  מסקנות  את  בעניינן  להחיל  יש  אם  מסופקני 

שבה תחילה,  במח   – עבירות כלכליות נעברות לרוב על ידי נאשמים רציונאליים המחשבים  כאמור,  

שכר עבירה כנגד הפסדה. מטעם זה, לא   –שלא בלהט הרגע ושלא תחת השפעת סמים ואלכוהול  

ויבצעו את  מופרך להניח כי עבריינים מסוג זה דווקא מודעים לחומרת העונש הצפוי להם היה 

ון  . לבסוף, מרבית עברייני "הצוואר)הדגשה אינה במקור(  העבירה, יואשמו בביצועה ויורשעו בדין

כלכלי בו עונש מאסר נתפס כחלק "אינטגרלי" משגרת החיים.  -הלבן" אינם מגיעים מרקע חברתי

להיפך, יש להניח כי מדובר בעונש הזר לסביבה החברתית בה מצויים עבריינים אלו, שיש בו משום  

 
 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm#hed212: 125 סעיף,  הפלילי הדין  סדר בחוק ראו  3
 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001221051ראו:  4
ראו עוד בדו"ח מטעם אחת האוניברסיטאות בארה"ב:   5

https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=lawfrp 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm#hed212
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001221051
https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=lawfrp
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כתם או אות קלון על מצחם. שיקולים אלו יילקחו מן הסתם בחשבון על ידי מי ששוקלים לבצע  

הנה כי כן, דומני כי בבואנו לבחון את שאלת יעילותה והצלחתה של ההרתעה, יש    רות דומות.עבי

ורציונליות   אינסטרומנטליות  עבירות  בין  כלכליות    –להבחין  עבירות  זה  עבירות    – ובכלל  לבין 

תוך   שכזו,  חלוקה  המחקרית  בספרות  למצוא  ניתן  ואכן,  הרגע.  בלהט  הנעברות  אימפולסיביות 

 6.עילותה של ההרתעה בעבירות כלכליות דווקאעמידה על י 

בארצות • יחסיהברי-שופטים  כבדים  עונשים  להטיל  נוטים  ונוהגים    תת  כלכליות,  עבירות  בגין 

  פו של תוק את   הדבר מעמיד סימן שאלה    להצדיק את הענישה המחמירה בצורך ביצירת הרתעה. 

חומרת העבירות איננה תורמת להרתעה במחקרים שבוצעו בארה"ב,   כי  ייתכן  הממצא הקודם: 

מאוד מחמירה  כבר  היא  כלכליות  עבירות  בגין  שהענישה  המקרים  מאחר  מייצרת  ברוב  וכבר   ,

של   מסוימת  לרמה  מעל  ייתכן  הרתעה.  וממילא,  פוחת;  ההרתעתי  האפקט  ענישה,  חומרת 

נה יחסית הקיימת בין עונשים שונים שניתנים בגין עבירות דומות  שבמציאות כזאת ה"שונות" הקט

אמפירית   בדיקה  ביצוע  על  מקשה  נמוכה(  ביניהם  השונות  ולכן  יחסית,  מחמירים  העונשים  )כל 

 תוקף.-בעלת

אך הוודאות  )באותה "תקופת  זמן"(,    להימצא אפקט הרתעתי בטווח המיידילהחמרת הענישה עשוי   •

 7.פי כלל המחקרים-על יא בכל מקרה גורם מרתיע משמעותי יותרלגבי עצם קבלת העונש ה

להיתפסות   • נמוך  סיכוי  בהינתן  כי  והעלו  אלה,  קביעות  מחזקים  נוספים  ממחקרים  ממצאים 

)הדבר תואם את    בלבד   העבריינים, החמרת הענישה על עבירות כלכליות היא בעלת השפעה קטנה

ההיגיון הבריא: אם עבריין פוטנציאלי יודע שלא ייתפס ושלא יועמד לדין, גם עונשים חמורים יותר  

 . כמעט ולא יוסיפו להרתעה(

ע-כמו • תגובת  של  שיטתית  בבחינה  על  ברייני  כן,  השפיע  לא  הענישה  משך  כי  נמצא  מס,  העלמת 

 8הסיכוי להיתפס. שיקולי העבריינים, לעומת השפעה שכן הייתה להערכת  

 
)חיבור לשם קבלת תואר דוקטור    היבטים כלכליים וכמותיים למדיניות אכיפת חוק של עבירות צווארון לבן בישראל  ,רגב    6

בירושלים   העברית  האוניברסיטה  למשפטים,    –לפילוסופיה,  עמ'  2008הפקולטה  הרבים    148-ו  34-32,  15-14(,  והמחקרים 

 המובאים שם.

 encedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176512004235https://www.sciלהרחבה:  7
 https://psycnet.apa.org/record/1998-002-02084ראו:  8

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176512004235
https://psycnet.apa.org/record/1998-02084-002
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בהקשר לעונשי המאסר בעקבות עבירות צווארון לבן, טען השופט ריצ'רד פוזנר כי קנסות גדולים   •

  –יכולים לייצר אפקט הרתעתי, וכי עלותם מבחינת המערכת נמוכה יותר מעלותו של עונש מאסר  

 9מאסרים )זוהי גישה קיימת בארה"ב(.  חלףים קנסות כבדים ללכן מוט

ש • בפשיעה  בתקופות  ירידה  נרשמה  הרשויות,  מצד  מוגברים  אכיפה  מאמצי  המיוחס    –ל  אפקט 

בנוגע לחשיבות של סיכויי גילוי השחיתות   לעלייה בהרתעה, ממצא המצטרף גם כן לקביעות שלעיל

 . וההעמדה לדין כתורמים להרתעה

 ענישה, חומרת ענישה והרתעה בעבירות שחיתות ( 3)

 

בין חומרת הענישה ובין הסיכוי להיתפס, לבין הרתעה של עבירות  הספרות המחקרית מוצאת קשר   •

 10שחיתות. 

( שבין חומרת עונשי המאסר על המורשעים בשחיתות  Trade-offמחקר נוסף, שבחן את החליפיות ) •

ולקבל   עונשים חמורים מאוד, הסיכוי להיתפס  גם בהינתן  כי  להיתפסות, מצא  לבין ההסתברות 

 11טר שמשפיע במידה רבה יותר על שיקולי העבריינים הפוטנציאליים. עונש כלשהו הוא עדיין פרמ 

מנת לאתר מקרי שחיתות, הומלץ כי מערכת המשפט תמצא דרכים להבטיח לאלה המסגירים  -על •

במקרים שבהם היו צד למעשה העבירה. הדבר יוצר   – את המושחתים הקלה בטיפול המשפטי בהם  

מתח מסוים בין שני שיקולים הרתעתיים: הסיכוי לגלות את מקרי השחיתות מגביר הרתעה, אך  

 12תורמת לה. גם חומרת העונשים 

עוד נמצא כי שכר נמוך מדי במערכת הציבורית )בהשוואה לקיים במגזר הפרטי(, כמו גם שיעור   •

)הדבר מחזק את הסברה שלפחות חלק משיקולי המושחתים    13אבטלה גבוה, תורמים לשחיתות 

  אישיים, ושהתנהגותם היא בין היתר תגובה למצבם-מעוגנים גם בחישובים "רציונליים", כלכליים

 הכלכלי ולשיקולים מסוג זה(.

 
למאמרו של פוזנר:   9

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/amcrimlr17&div=27&id=&page= 
:  Ackerman-Rose. קישור למאמרה של Ackerman 2002, 7-Rose ;Goel and Rich, 1989 ;Becker 1968ראו:  10

https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/corruption_criminal_law.pdf 
 /Wang 2018 .https://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI10792724ראו:  11
12 ckerman 2002, 7A-Rose . 
13 -26 (2013): 152 China Economic ReviewB. Dong and B. Torgler, “Causes of Corruption: Evidence from China,” 

169. 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/amcrimlr17&div=27&id=&page=
https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/corruption_criminal_law.pdf
https://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI10792724/
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או   • שווים,  להיות  הכספיים  הקנסות  גובה  על  כי  הטענה  את  מגבה  המחקרית  , גבוהיםהספרות 

אחרת, הדבר יוצר תמריץ עבורו לדרוש    14טובת ההנאה שהפיק מבצע עבירת השחיתות מהעבירה. מ

 ות.טובת הנאה גדולה יותר במסגרת פרשת השחיתות ולעצמה מגדיל את היקף העביר

חשוב להבחין בהבדלים שבין אכיפה וענישה בגין עבירות כלכליות ועבירות צווארון לבן באופן כללי,   •

נובע מכך שעברייני   לבין הגורמים המבדלים באופן פרטני טיפול בעבירות שחיתות. הבדל עיקרי 

עשויים    עשירים באופן חריג, ולכן קנסות כספייםשאינם  שחיתות מהמגזר הציבורי הם לרוב אנשים  

להשפיע עליהם במידה גדולה יותר מאשר על בעלי הון, עברייני הצווארון הלבן הטיפוסיים יותר.  

)כולל החשש    בנוסף, בשל השיקולים הפוליטיים המנחים את עובדי הציבור המעורבים בשחיתות 

  שלחשדות נגדם, להעמדתם לדין ו/או להרשעתם יהיו משמעויות ציבוריות ואלקטורליות, לרבות 

, הם עשויים להיות  עונש המכיל סעיף קלון המונע התמודדות בבחירות ומילוי תפקידים ציבוריים(

הרשעות, ומשכי  ל רגישים יותר למשמעויות הפומביות של חשדות, אישומים, והעמדה לדין, כמו גם  

בפרט, עונשי קלון ומאסר הם בעלי פוטנציאל לפגוע בהמשך הדרך הציבורית  הזמן של המשפטים.  

ואנשי  ש הון  בעלי  למול  שתהיה  מזו  יותר  )לבטח  משמעותית  במידה  ולתרום  אישים,  אותם  ל 

 הקהילה העסקית( להרתעה מפני עבירות שחיתות. 

  ענישה  של  השפעתה  –הפרק, ניתן להסיק ארבע מסקנות עיקריות ביחס לנושאי ההמשך  - לסיכום תת

ראשית, ניכר כי עצם הסבירות המוגברת להרשעה    .ליום  מיום  משפטים  החלת  גם  כמו,  שחיתות  על  ואכיפה

תהליכים   כי  ניכר  שנית,  עליו.  שתחול  ההרתעה  את  תגביר  שחיתות,  עבירות  שביצע  לאדם  עונש  ולמתן 

תתרום   יותר,  מזורזים  היא  משפטיים  לקיצור  אף  מביאים  ליום"  "מיום  משפטים  שלישית,  זה.  לאפקט 

המשפטיים   לההליכים  אף  הטיפ ותורמים  בתיקיםיעילות  בניגוד    .ול  שחיתות,  לעבירות  ביחס  רביעית, 

- לעבירות כלכליות כלליות יותר, החמרת הענישה יכולה לתרום להרתעת העבריינים הפוטנציאליים. תת 

 הפרק הבא יציג את שאלות והשערות המחקר. 

 

 

 

 

 
14 Ackerman 2002, 8-Rose 
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 שאלות המחקר ג. 
 

התמריצים הקיים ביחס לעברייני שחיתות  מנת לגבש בסופו של דבר פתרונות האמורים לשנות את מערך  -על

יש לבחון מספר שאלות להלן שאלות המחקר העיקריות    מפתח. פוטנציאליים בצמרת השלטון המקומי, 

, על מכלול הענישה  ולאור ממצאי המחקר שבצענושנרצה לברר את התשובה אליהן, בראי הידוע, מהספרות  

 חיתות:והאכיפה ועל השפעתו האפשרית על תמריצי מבצעי הש

שחיתות   (1 בעבירות  המשפטיים  ההליכים  משך  ראשימהו  כי  בישראל?  ערים  -של  ההבנה  לאור 

ההחלטה, יש מקום  -משפטים ממושכים מקלים על עברייני השחיתות ופוגעים בהרתעה בזמן קבלת

אם יימצאו    ההליכים המשפטיים סביב תיקי שחיתות בישראל ממושכים או קצרים.   לבחון האם

 יוחד, הדבר יהווה אינדיקציה לכך שקיצורם יתרום להרתעה. ארוכים באופן מ

חרף הממצא הקיים    ?ערים-של ראשי  מהי חומרת העונשים הניתנת בישראל בגין עבירות שחיתות (2

את   המפחית  גורם  בהכרח  מהווה  איננו  לבן  צווארון  עבירות  בגין  העונשים  משך  ולפיו  בספרות, 

במיוחד עלולים לשדר מסר מערכתי המקל עם חומרתן של עבירות    קליםההרתעה, ברי כי עונשים  

ופוטנ נראים    ציאלית, לפגוע בהרתעה.שחיתות,  במיוחד, החמרתם    קליםאם יימצא כי העונשים 

 יכולה להגביר את ההרתעה. 

את שאלת משך העונשים    מהו משך העונשים בגין שחיתות בישראל, בהשוואה לידוע מן העולם? (3

ייה השוואתית, ובכך לקבל גם מבט בנוגע לשאלה מהו יחסן של מערכות משפט  יש לבחון גם ברא

 במדינות מפתח אחרות לנושא השחיתות, ומהו המסר המונהג בהן ביחס לעבירות אלה. 

שהם   (4 בעונשים  להתמקם  בישראל  שופטים  בוחרים  היכן  בחוק,  המותר  הענישה  טווח  מתוך 

להמחיש מהו יחסם של שופטים, ומהו  הינה  מטרת בדיקת שאלה זו    קובעים בגין עבירות שחיתות?

אם יתברר כי    לה במקרי שחיתות המסתיימים בהרשעה.ופ יהמסר שמשדרת מערכת המשפט, בט

השופטים בוחרים לנקוט גישה מקלה מתוך הטווח שמאפשר החוק באופן שיטתי, הדבר מעיד על  

עבירות אלה, ולהתחשב במידה רבה בנסיבות מקלות  נטייתם להקל ראש, באופן יחסי, בחומרת  

 שונות. במקרה כזה, ייתכן מאוד כי הדבר פוגע בכוחה ההרתעתי של מערכת האכיפה.

כלומר, מביאות ליעילות מוגברת של מערכת    – האם עסקות טיעון בתיקי שחיתות משיגות את יעדן   (5

 המשפט בניהול התיקים המונחים לפתחה? 

ההנא (6 טובת  להיקף  עשויים ביחס  סופגים  שהם  הקנסות  האם  המושחתים,  נהנים  שממנה  ה 

נדרשים   15המורשעים בשחיתות ש  הסכומיםכאן יש לבדוק האם    לשמש כגורם המגביר הרתעה?

 
 שכן לא כל המבצעים נתפסים ומועמדים לדין.  –קבוצה חלקית בלבד של מבצעי עבירות השחיתות  15
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. מובן, כי  במישרין או בעקיפיןהם בהיקף גדול יותר מטובת ההנאה שקיבלו,    )כולל קנסות(  לשלם

נפגעת במידה    – אם המורשעים בשחיתות "מרוויחים" מדבר העבירה שביצעו   ההרתעה כלפיהם 

 משמעותית ביותר.

הנגזר   (7 לבין הקנס  בין היקף הכספים המעורבים במקרה שחיתות,  במדינות אחרות  מהו היחס 

אל בראייה  יש טעם, בהקשר שאלה זו, לבחון את המצב בישרלבסוף על עובדי הציבור המורשעים?  

בפועל    השוואתית. שנגזר  הקנס  אתהאם  הפחות  לכל  ההנאה  מאיין  המעורבים    טובת  שקיבלו 

 ? בשחיתות

נשיב באמצעות נתונים כמותיים המבוססים על מאגר הנתונים של הפרויקט, ובדיקות    5-ו   2,  1על שאלות  

פרקים  -בתתי  7-ו  6,  4,  3ת  הפרק הבא. לאחר מכן, נפנה למענה על שאלו-ומסקנות בנוגע אליהן ירוכזו בתת

 נפרדים. 

 נתונים: שחיתות והליכי האכיפה והענישה ברשויות מקומיות בישראל ד. 
 

המחקר שהוצגו במסגרת מסמך זה, בחנו את סוגיית הענישה    שאלותבהמשך לממצאי הספרות המחקרית, ול

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

ידי נבחרי ציבור, מוטב להבין על בוריה את  -ושעיקר מעשי השחיתות המסתיימים בהרשעה מתבצעים על

ניכר  מערכת התמריצים החלה על אותם   –, כי בנושא האכיפה והענישה  מהנתונים הבאים  נבחרי ציבור. 

המשפטיים   ההליכים  של  הזמן  ומשך  הענישה,  חומרת  לדין,  ההעמדה  סיכויי  המערכות    –לרבות  לוקות 

בגין עבירות   עונש מאסר  ניתן  זמן המאסר במקרים שבהם  והן משכי  סוגי העונשים הניתנים,  בחסר. הן 

 קצרים ובלתי מחמירים.   שחיתות, נראים מעטים,

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

שנים וחצי.    10-הזמן הממוצע שחולף מביצוע מעשה השחיתות עצמו ועד למתן גזר הדין, עומד על קרוב ל

  3.1-ירה הממוצעת עומד על יותר משנים וחצי. משך החק 3-משך ההליך המשפטי הממוצע עומד על קרוב ל

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

קיבלו עבודות שירות או שירות לציבור. ממוצע תקופת המאסר בפועל    10-קיבלו עונש מאסר ו  9אמונים,  

עומדת  ובפועל תקופת המאסר בפועל    על התנהגות טובהשנים, לפני ניכוי תקופת מעצר ושליש    1.3עומד על  

". עם זאת,  הפשע משתלם"בכל הנוגע לחילוט וקנסות, מסתמן כי יש בסיס לרושם כי  חודשים בלבד.    8-על כ

של   שיקוליהם  על  זה  גורם  של  השפעתו  את  שיטתי  באופן  לבחון  דרך  אין  זה  בשלב  כי  להדגיש  חשוב 

המצב    –המושחתים   את  לתאר  רק  על  אלא  להסתמך  ולנסות  והאכיפה,  הענישה  בתחום  כרגע  הקיים 



11 
 

השערותיה של הספרות המחקרית, הקובעת כי צפויה להיות לדבר השפעה על שיקוליהם. בתרשים שלהלן,  

משך החקירה נמדד ממועד פתיחת החקירה הגלויה ועד הגשת כתב האישום. משך ההליך המשפטי נמדד  

 דין סופי.  ממועד הגשת כתב אישום ועד למתן גזר 
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הסדר   נחתם  במהלכם  כאשר  יותר,  קצרים  להיות  הדברים,  מטבע  נוטים,  המשפטיים  ההליכים 

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

נים  עולה מנתו בממוצע כולל של ההליכים.    3.4-ללא הסדר טיעון, ו  3.8- שנים, בהשוואה לכ  2.1-טיעון הוא כ

מספיק    אלו משמעותי  איננו  ההליך  משך  יסוד    –שקיצור  ויש  מיצוי,  לכדי  מגיע  ההליך  של  רובו  כלומר, 

להאמין בשל כך שאותם נאשמים הבוחרים לחתום על הסדר טיעון מקבלים החלטה זו בשלב בהליך שבו  

מאוד   סבירה  נראית  שכללו  תלוודאיוקרובה  הרשעתם  בהליכים  המורשעים  עונשי  בממוצע,  זאת,  עם   .

חתימה על הסדר טיעון אכן קלים יותר. הדבר מחזק את ההתרשמות כי הליך האכיפה, בכללו של דבר, הוא  

קבלתו של הסדר טיעון במקרה זה איננה משיגה  חשוב להדגיש כי  מקל באופן יחסי עם הנאשמים. בנוסף,  

קיצור משמעותי של ההליך המשפטי ולפיכך יעילות    – ערכת המשפט  את מטרת הסדר הטיעון מבחינת מ

וחסכון בעלויות עבור המערכת. כך, בתוצאה הסופית, נמנעת הן ההרתעה והענישה החריפה יותר שאמורה  

 ייעול וזירוז משמעותי של ההליכים.   –הייתה להתקבל אלמלא היה נחתם הסדר הטיעון, והן מטרת ההסדר  
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מה ששופך    – האכיפה והענישה על עבירות שחיתות ברשויות לוקה בחסר  עקרונית היא שמסקנה  

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

  קצרים   – המשפטיים בתחום השחיתות ברשויות הם ממושכים ביותר, ועונשי הענישה    ההליכיםלסיכום,  

ובפועל תקופת    שנים  1.3-כ  על  עומד  ברשויות  שחיתות  עבירות  בגין  שניתן  הממוצע  המאסר  עונש)   וקלים

הממוצעת   בלבד  ה הייתהמאסר  חודשים  התוצאה  כשמונה  חסר    - (.  אלה  עבירות  מול  ההרתעה  מאזן 

 במובהק. 

בחן את גובה הקנסות המוטלים על נבחרי הציבור המורשעים, בהשוואה לגובה  הפרק הבא י-תת 

, הוא שבכל  6הפרק, שנועד להשיב על שאלה מספר  -טובת ההנאה שקיבלו. הממצא המרכזי העולה מתת

מקרי השחיתות למעט אחד, המורשע בשחיתות "הרוויח" מהעבירה: גובה טובת ההנאה שקיבל או שתרם  

שהורשע. זאת, כפי שנראה בהמשך, בניגוד חד  לאחר  מהקנס שנדרש לשלם, וזאת  ה  גבוהלהעברתה הייתה  

 לגובה הקנסות המונהג בחו"ל.

 מורשעי שחיתות, היקף עבירת השחיתות והיקף העונשיםראשי ערים ה. 
 

 טבלה מסכמת 

את פירוט המקרים המציג כיצד הוסקו המספרים שבטבלה בנוגע לכל תיק משפטי ניתן למצוא בנספח  

מציגה, עבור    את הטבלה המלאה, בפירוט רב מעט יותר, ניתן למצוא בנספח ד'. הטבלה שבנספח ד'  '.א

ראש של  תיק  הועבר  -כל  לא  הכסף  כאשר  )או,  קיבל  כסף  כמה  בשחיתות,  בהרשעה  שהסתיים  עיר 

במישרין לכיסו, מה היה היקף טובת ההנאה שהחליפה ידיים במסגרת הפרשה(, מה היה גובה הקנס  

(( או האם המורשע  -)-"רווח" הכספי שבטובת ההנאה )יסומן ב - עליו, האם הקנס היה גבוה מה  שנגזר

)+((. בנוסף, מצוין בטבלה האם ריצה  -"הרוויח", כלומר, טובת ההנאה הייתה גדולה מהקנס )יסומן ב 
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בפועל  מאסר  עונש  בגזר  המורשע  שנפסק  המאסר  עונש  היה  מציגה    .הדין-ומה  שלהלן    גרסה הטבלה 

מקוצרת של פרטים אלה, ומתמקדת בשאלת מאזן הרווח/הפסד של המורשעים בשחיתות, תוך שהיא  

כספי.  ברווח  יצאו  המורשעים  של  הגדול  שרובם  טובת    מראה  הנסקרים  המקרים  כל  לגבי  כי  יצויין 

ההנאה מחושבת לא רק לפי טובת ההנאה האישית שלקח המורשע לכיסו או למימון צרכיו הפוליטיים  

פעל    אלא  – שעבורם  לאישים/גופים/יעדים  השחיתות,  מעשה/י  באמצעות  שהועברו,  כספים  לפי  גם 

 ושעמם עמד בקשר.  

 משך בשנים  –מאסר בפועל  מאזן רווח/הפסד מבחינת המורשע שם המורשע

 --  )+( אלגריסי 

 9 )+( תיק שני –אלגריסי 

 4.5 )+( לחיאני 

 4.5 )+( סדן

 9 )+( בר

 --  ( -) ברביבאי

 6 )+( המאירי

 3.5 לא ניתן לקבוע גפסו 

 --  לא ניתן לקבוע ארז

 --  לא ניתן לקבוע מלכה

 --  )+( פורר

 1 )+( רגב

 --  )+( רוכברגר

 4 )+( שמעוני 

 --  )+( פרומר

 1.66 )+( חדיג'ה 

 

 . 4לכמת/לקבוע לא ניתן  ;1; המורשע הפסיד כספית: 21; המורשע "הרוויח" כספית: 16סה"כ מקרים: 

המקרים של ראשי ערים מורשעים בעבירות שחיתות    מוחלט של  כפי שניתן לראות בטבלה שלעיל, ברוב

הכול: גובה טובת ההנאה המעורבת במקרה  -בשנים הרלבנטיות למחקר, הרוויחו המורשעים בסך

 השחיתות עולה על גובה הקנס.

נאה שקיבלו מורשעי השחיתות עולה על גובה  פרק ה', ניכר כי באופן גורף גובה טובת הה-לסיכום תת 

הקנס שנגזר עליהם בסיום ההליך המשפטי. זאת, בניגוד להיגיון הבריא, המכתיב כי אל למערכת המשפטית  

ברווח  והאכיפתית לאפשר למורשעים בשחיתות לסיים את הפרשה כולה, גם כאשר הם נתפסים ומורשעים,  

. הדבר מעיד על רפיון באופן תגובת המערכת לעבירות שחיתות, הפוגעת במרקם ההרתעה.  כספי משמעותי

הכספיים ביחס לקנסות הנהוגים בחוק בגין עבירות  הפרק הבא יציג בחינה השוואתית של גובה הקנסות  -תת
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מינימום   קנסות  מונהגים  אחרות  במדינות  האם  בשאלה  וידון  אחרות,  במדינות  לקיים    –שוחד  בניגוד 

בגין עבירות שחיתות. נראה, כי ברוב המדינות הנבחנות מונהגים קנסות מינימום בגין שוחד,    –בישראל  

עבירת השוחד עצמה. בכך, משיב  ב  הטובת ההנא הנקבעים כמכפלה כלשהי, השקולה לכל הפחות, להיקף  

 . 7-ו  3הפרק הבא על שאלות מספר -תת

 במבט השוואתי  מדינות נוספותו על מקרי שחיתות שלטונית: ישראלכספיים  קנסות ו. 
 

היא שהקנסות הכספיים הניתנים בישראל בגין הרשעה  הפרק הקודם,  -, כפי שראינו בתתנויאחת מטענות 

במעשה שחיתות שלטוני נמוכים מדי, ואינם מייצרים הרתעה כלכלית מספקת כלפי עובדי ונבחרי הציבור  

העלולים להיות מעורבים, ליזום או לבצע מעשי שחיתות. בפרט, ניכר כי אין הקנסות הנגזרים על המורשעים  

  מצטיירים  או היקף מעשה השחיתות המקורי, ואינם  שקיבלו  ובת ההנאהלגובה טאף  בשחיתות מגיעים  

ניכרת  כמשפיעים במידה  שיקוליהם  מורשעים    על  על  שהושתו  הקנסות  גובה  את  המציג  א',  נספח  )ראו 

בישראל(.   עבריינים  שערה  ההבשחיתות  על  יותר  נמוך  הרתעתי  אפקט  יש  יותר  נמוכים  לקנסות  כי 

ב  פוטנציאליים מהמחקריםמגובה  עבריינות    חלק  בתחומי  והרתעה,  ענישה  כספיים,  לקנסות  הנוגעים 

ידוע, כי בנסיבות המתאימות, קנסות כספיים    , בארץ ובעולם.כלכלית בכלל ובנוגע לעבירות שחיתות בפרט

יותר עשויים   נוספות להגביר הרתעה  גבוהים  )ישנן אמנם דרכים  ולצמצם שחיתות  להגביר את ההרתעה 

שראינו,   כפי  ענישה,  שינויי  בנפרד ובאמצעות  הישראלי  שיידונו  למקרה  ההרתעתי,  ביחס  לפן  מעבר   .)

כגובה טובת ההנאה   לראייתנו השתתם של קנסות ברף מינימלי קבוע או של קנסות מינימליים שגובהם 

בשחיתות ממעשה השחיתות, היא גם בעלת יתרונות ערכיים ונורמטיביים. ישנו מן ההיגיון  שקיבל המורשע  

הרשעה,   של  שבמקרה  לכך  ער  יהיה  שאדם  הבריא,  שהעקרוני  רק  כספית  לא  להרוויח  באפשרותו  אין 

. הדבר משדר מסר חברתי נכון, מעבר לתועלת  אלא הוא יהיה חשוף להפסד כספי ניכר  מהשחיתות שביצע 

 שלו בפגיעה בתמריציהם של אנשי ציבור לבצע עבירות.  המעשית

הקנסות  -תתמטרת   בקביעת  ישראל,  שאינן  אחרות,  מדינות  נוהגות  כיצד  לבחון  היא  זה  פרק 

הכספיים שהן משיתות בגין עבירות כלכליות ובכללן עבירות שחיתות. ההשוואה הנערכת כאן מתבססת על  

והיא דומות שנעשו בחו"ל,    נתונים שפורסמו במאגרי מידע קיימים,  מאגדת מספר מצומצם של סקירות 

על הקנסות.  נתוני  והצגת  עיבוד  דליית,  החקיקה  -לצורך  אופי  של  הניתן  ככל  מדויקת  תמונה  לקבל  מנת 

במדינות, נדרשת השוואה וסינתזה בין המקורות. בין מדינות שונות אין זהות מוחלטת באופן שבו בנויה  

מגמתי או מוסדר מראש,  -פירוט קצר על מספר מדינות נבחרות, באופן לאהחקיקה, ולכן יש מקום וטעם ל

של   עיצובה  בדרך  הקיימים  בסיס מדגמי, את מאפייני השוני  ועל  במידה חלקית  לפחות  האמורה לשקף, 

פי חוק ולאופיים, במדינות  -חקיקת עונשי השחיתות, אך גם לספק אינדיקציה לגובה העונשים הניתנים על
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חלקן דומות יותר לישראל בגודלן או בצביונן התרבותי ואחרות, פחות. לאחר הפירוט על    מרכזיות שונות,

דוגמאות   ולערכים  אינדוקטיביותמספר  בעולם  ענישת השחיתות  למצב  ביחס  כללית  , המספקות תחושה 

המבוטאים בה, נפנה לטבלה כללית יותר, המסכמת את המציאות החקיקתית במספר רב יותר של מדינות,  

ידינו, ובהשוואה לישראל. מסיבות של קלות ההשוואה וגם  - אלה המפורטות, בהתאם למידע הנאסף על  כולל

של זמינות המידע, תתמקד ההשוואה )אלא אם מצוין אחרת, ביחס לטענה או לפריט מידע כזה או אחר(  

. עבירות  בענישה ביחס לעבירות שוחד, שהגדרתן פחות או יותר אחידה בין המדינות הנידונות בהשוואה

 השוחד מהוות מקרה פרטי, מרכזי, של עבירות השחיתות.

שחיתות  -בארצות  הברית.-ארצות לעבירות  ביחס  וההרתעה  הענישה  החקיקה,  נתפסות  הברית 

כחלק חשוב במערך החקיקה הנוגע לפשיעה כלכלית, ומיוחסת להן חשיבות רבה בראי מידת האטרקטיביות  

האמריקניים  העסקית  והסביבה  המשק  שחיתות    של  עבירות  בנוסף,  וזרים.  אמריקניים  משקיעים  עבור 

ההליך   את  המשבשים  גורמים  מאותם  כחלק  האמריקניים,  והציבור  הפוליטית  התרבות  בראי  נתפסות, 

הפוליטי הדמוקרטי, נוטלים את ההשפעה הפוליטית מידי הציבור הרחב ומרכזים אותה בידי בעלי כוח והון  

הברית איננה נוטה להקל ראש בעבירות שחיתות, ובפרט בעבירות שוחד,  -יחידים. משכך, החקיקה בארצות

שהוזכרו.   השחיתות  לבלימת  הפוליטית  למוטיבציה  והן  הכלכלית  למוטיבציה  הן  ישיר  באופן  הנוגעות 

מבחינת חומרת הענישה עצמה, הממשלה הפדראלית קבעה עבור עובדיה המקבלים שוחד ועבור המשחדים  

, ו/או קנס עד גובה של  שנות מאסר  15העונש בגין קבלת/מתן שוחד עומד על עד    אותם מקרב הציבור, כי 

עד    250 על  או  דולר,  שלושה אלף  עבור    פי  הקנס  הסכומים.  שני  מבין  הגבוה  שהתקבל,  השוחד  מגובה 

ארגונים/פירמות ששיחדו עובד ציבור בממשלה הפדראלית מגיע עד חצי מיליון דולר. עבור עבירות שוחד  

, ונוגעות למתן טובת הנאה קטנה יותר ומשמעותית פחות, באופן פחות ישיר  Gratuityקטנות יותר )המכונות  

אלף דולר של קנס )או חצי    250למי מהצדדים(, יכולות להיגזר עד שנתיים מאסר, ועד    ובבהירות פחותה,

אחרים   שוחד  ענישת  חוקי  נהוגים  ארה"ב,  בתוך  מדינות  במספר  ארגונים/פירמות(.  עבור  דולר,  מיליון 

ם  )החלים על מקרי שוחד למול עובדי הציבור שלהן(. לרוב חקיקה מדינתית זו עוסקת במקרי שוחד בסכומי

 או בנסיבות מקלות יותר, אך אינה שונה במהותה או סותרת את החקיקה הפדראלית. 

הפרטיים  הולנד.   ולגורמים  שוחד,  המקבלים  ציבור  לעובדי  זהים  עונשים  קובע  ההולנדי  החוק 

שנות מאסר; מניעת    6אלף שקלים( או עד    400-אלף אירו )כ  82- המשחדים אותם. גובה הקנס מגיע עד ל

במקצו  פירמות שהיו  עבודה  עבור  או הממון שהושגו באמצעות העבירה.  והחרמת הרכוש  עות מסוימים; 

מהמחזור השנתי שלהן, והחרמת הרכוש ו/או    10%- מעורבות במעשה שוחד, גובה הקנס יכול להגיע עד ל

הממון שהושגו באמצעות מעשה השוחד. ניכר, כי גם במקרה ההולנדי, המקל ביותר מבחינת חומרת הענישה  

ין המקרים שמוצגים כדוגמאות במסמך זה, קיים קנס מינימום הקובע כי על המורשעים בשחיתות יהיה  מב
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לשלם את גובה טובת ההנאה שקיבלו ושהרוויחו מהעבירה. כלומר, גם במקרה זה, שאיננו מצטייר כמחמיר,  

ת מצדיקה שלילה  משקף החוק הבנה כי תנאי בסיסי להרתעה וגם להתוויית חקיקה הוגנת מבחינה נורמטיבי

 של רווחי העבירה מידיהם של המורשעים. 

פירמות  אוסטריה כלפי  ענישה  שלמעט  בכך  ייחודית  באוסטריה  שחיתות  מעשי  בגין  הענישה   .

מנת לחפות על עובדה זאת ואף יותר  -המעורבות בשחיתות, היא איננה כוללת השתת קנסות. עם זאת, על 

האוסטרי   בחוק  הקבועים  המאסר  עונשי  מרחיקימכך,  בהשוואה  - הם  רק  לא  במיוחד,  ומחמירים  לכת 

לישראל אלא גם בהשוואה למדינות אירופיות נוספות. בעבור מקרה שוחד כלשהו, מכל סוג, עונש המאסר  

אירו )סכום נמוך יחסית(, יחול המאסר    3,000שנים; אך אם עלו רווחיו האישיים של המורשע על    3יהיה עד  

  30,000שנים, אם רווחי המושחת מהשחיתות עלו על    10אסר יעמוד על עד  שנים; והמ  5על תקופה של עד  

אירו. מיותר לציין, כי רובם הגדול של מקרי השחיתות הנחקרים במסגרת פרויקט זה, ושהתבצעו בשלטון  

, הם בהיקפי טובות הנאה גדולים בהרבה לעומת סכומי המינימום  2016עד    1996המקומי בישראל בשנים  

אלף שקלים(, ולכל הפחות    140-אירו )כ  30,000-ורובם כוללים טובת הנאה גבוהה בהרבה מ  –האמורים כאן  

אירו, ומתקרבים יותר לסכום האחרון. עונשי   30,000אלף שקלים( לבין  14-אירו )כ 3,000נעים בטווח שבין 

שניתנו   הממוצעים  הם  בישראל  המאסר  אלה  שחיתות  מקרי  בסך  1.3בגין  ממ- שנים  פחות  חצית  הכול, 

מהעונש המרבי שקובע החוק האוסטרי בגין עבירות השחיתות הקלות ביותר, שהיקף טובת ההנאה בהן נופל  

שנים בגין שוחד    10אירו. החוק הישראלי, כמוזכר מוקדם יותר במסמך, קובע עונש מאסר של עד    3,000-מ

לגובה טובת ההנאה,  אך מאחר שאיננו מפרט טווחי ענישה הנמצאים בהלי   – שנים(    7, עד  2010)ועד   מה 

מידה כלשהי להלימה בין היקפן של עבירות לבין חומרת הענישה,  -ואיננו קובע עונשי מינימום או מספק אמת

החוק   שמאפשר  מאלה  משמעותית  במידה  נמוכים  להיות  נוטים  בפועל  והמיושמים  הניתנים  המאסרים 

הים יותר, כאשר טובות ההנאה חוצות  האוסטרי, המרמז על ציפייה מהשופט להשתמש בטווחי הענישה הגבו 

הנידונות   האחרות  המערביות  המדינות  לרוב  גם  אופיינית  המחוקקים  בקרב  זו  נטייה  מסוים.  כספי  רף 

בחיבור זה. במקרה האוסטרי, בנוסף, אם שימש איש הציבור כ"צד שלישי" בעבירת שוחד )כלומר, כמתווך  

ורי אחר(, עונשי המאסר מופחתים לעד שנתיים, עד שלוש,  בין שני גורמים פרטיים, או בין גורם פרטי לציב

 בהלימה להיקפי טובות ההנאה שבמקרה, כפי שתואר קודם לכן.  –ועד חמש שנים 

. בניגוד לחוק האוסטרי, החוק בבריטניה איננו מבדל באופן פורמלי  הממלכה המאוחדת )בריטניה(

. החוק בבריטניה קובע עונש מאסר מרבי  וקבוע מראש את חומרת הענישה בהתאם להיקף מעשה השחיתות

שנים בגין מעשי שוחד, או, לחילופין, קנס בלתי מוגבל שיושת על המורשע. הקריטריונים שקובע    10של  

( במעשה  המורשע  של  המעורבות  מידת  הם  הענישה  לחומרת  שבמעשה  Culpabilityהחוק  הנזק  ומידת   )

(Harm( למערכת הציבורית הרלוונטית ובכלל )Black et. al. 2019  העבירות שבהן מעורבים המורשעים .)
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במקרי השחיתות שעליהם מתבסס מחקר זה ושבוצעו בישראל כוללות כולן את איש הציבור המורשע כאחד  

הצדדים למעשה השחיתות עצמו, ולכן מעורבות המורשע היא גבוהה; וכולם מתרחשים במסגרת המערכת  

)להבדיל מה  ובתפקידים בכירים  ובמקרי שחיתות  הציבורית  חוק הבריטי, הדן במקרי שחיתות שלטונית 

המתרחשים במגזר הפרטי בלבד, בכפיפה אחת. ואכן, הבריטים מתייחסים לשחיתות של עובדי ציבור כאחד  

[(, ולכן ניתן לשער גם כי מידת החומרה  Pickworth and Dimmock 2020מסוגי העבירות החמורות יותר ]

נזק רב. עד לשנת  -דונים במחקרנו, על שתיוחס למקרי השחיתות הני פי אמת המידה הבריטית, הם בעלי 

עונש המאסר המרבי המותר בבריטניה כ2010 שנים, בצד אפשרות לקנס כספי בלתי מוגבל, אך    7- , היה 

לעד   מעלה  כלפי  עודכנו  האפשריים  המרביים  המאסר  ב  10עונשי  על 2010-שנים  כללי,  באופן  שלא  -.  אף 

הש נתונים  גבוהים  קיימים  להיות  נוטים  הכספיים  הקנסות  בבריטניה,  המתרחש  על  סדורים  וואתיים 

מיליארד ליש"ט )!( כנגד חברת איירבוס, בעוון מה    3, נפסק קנס כספי בגובה  2020בפסיקה בפועל. בינואר  

בית  )-שכינה  זה  The Guardian 2020המשפט בבריטניה "שחיתות אנדמית"  גם אם מקרה  ( של החברה. 

ייצג, ונתפס כחריג גם בהקשר מהות השחיתות שנעשתה בפועל וגם בהקשר הענישה )שמגיעה לקנס  איננו מ

משפט בבריטניה את החומרה הערכית  - מיליארד שקלים(, הרי שהוא מעיד על תפיסתם של בתי  18-של כ

 ואת הצורך בהרתעה מאסיבית ביחס לעבירות שחיתות. 

כולל הדמוקרטיות, בגין עבירות שחיתות, נראית    הענישה במדינות מזרח אסיה,  קוריאה הדרומית.

כחריפה, בוודאי בהשוואה לענישה במדינות מערביות. הדבר משקף, ככל הנראה, את גישתן של מדינות אלה  

מידות.  -כלפי ענישה פלילית באופן כללי, וכן את ערכיהן הייחודיים ביחס לעבירות שחיתות שלטונית וטוהר

דוגמ מהווה  הדרומית  בקוריאה  קוריאה  שלטונית  שחיתות  בגין  כזאת.  למדינה  יחסית,  קיצונית  אף  ה, 

עונש הנע בין "הקפאת מעמד" למשך עשור, לבין מאסר ממושך, כולל אפשרות למאסר   הדרומית, ייתכן 

"(  Suspension of Qualificationsעולם עקב עבירות של שחיתות בהיקף גבוה במיוחד. "הקפאת מעמד" )"

היא בבחינת גזירה שאין לה מקבילה בקרב דמוקרטיות מערביות, וכוללת איסור למילוי תפקידים ציבוריים,  

איסור לאיוש משרות בכירות )לרבות משרות ניהול ופיקוח( במגזר העסקי, ואף שלילת זכויות פוליטיות. גם  

ונטית להשוואה בין סוגי ענישה  אם נתעלם מאפשרות קיצונית זו )בראי סולם הערכים המערבי, ושאינה רלו 

כאשר מושא ההשוואה הוא מדינות מערביות(, הרי שבקוריאה הדרומית נהוגים עונשי מאסר ממושכים.  

)כ  25,000-מעשה שוחד בהיקף של יותר מכ אלף שקלים(    90-מיליון וון קוריאניים, או כ  30-אלף דולרים 

  5כום נמוך מזה, עשוי להינתן עונש מאסר של עד  עשוי להביא לעונש מאסר של עד מאסר עולם; עבור כל ס

שנים. בנוסף, מנחה החוק הקוריאני ליטול מהמעורב במעשה השוחד את רווחי מעשה השוחד באופן מלא.  

שנים, או של קנס עד    5עבור הצד המשחד, שאיננו עובד ציבור, העונש בגין מתן שוחד נע בין מאסר של עד  

אם    –עבור משחד ומשוחד    –מיליון וון קוריאניים(. בשני המקרים    20-כאלף דולרים )  16,000- גובה של כ
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.  150%נרשמו לחובתו של המורשע מספר הפרות דומות בעבר, חומרת העונש המרבי המותר יכולה לגדול בעד  

היבט נוסף של החוק קובע כי גם אם עובד ציבור לא קיבל בפועל את סכומי השוחד, אלא רק הסכים לקבלם,  

וון קוריאניים( במקרה יחיד או של כ  800-בור סכום שוחד של כהרי שבע   2,400-דולרים או יותר )מיליון 

דולרים. סכומי    25,000במשך  שנה פיסקאלית אחת, ייתכן עונש מאסר של עד שלוש שנים, או קנס של עד  

עולה בסדרי   כן, גובה הקנס האפשרי-פי-על- העבירה נמוכים במקרה זה באופן יחסי למתרחש בישראל, ואף

 גודל על גובה טובת ההנאה, וכך גם נראה עונש המאסר כמחמיר בהרבה מזה הניתן בפועל בישראל. 

פי קריטריונים של  -על  –כעת נעבור לטבלה כללית יותר, המציגה את חומרת הענישה הקבועה בחוק  

בחוק   מינימום  קנס  של  וקיומו  הקנסות,  גובה  המאסר,  לאלה   –עונשי  נוספות  שבדוגמאות,    במדינות 

 הברית, כל זאת בהשוואה לישראל. - ובתוספת ארצות

בחוק  מדינה  מאסר  עונשי 

עבירות   בגין  )מקסימלי( 

 שוחד

)מקסימלי(   בחוק  קנסות 

 בגין עבירות שוחד

קנס   קיים  האם 

בהלימה   מינימום 

טובת   להיקף 

 ההנאה/השוחד 

)עד    7 ישראל    10(,  2010שנים 

)מ בפועל    ;(2010-שנים 

כ  1.3 בגין  בממוצע,  ולל 

בהיקפים   שוחד  עבירות 

באופן   גדולים  כספיים 

שבהם   לסכומים  יחסי 

 נוקבת החקיקה בחו"ל 

 לא 

פי   שנים  15 הברית -ארצות או  דולר  מיליון  רבע 

השוחד מגובה   שלושה 

שניהם(;  מבין  )הגבוה 

מניעה בכהונה בכל תפקיד  

 פדראלי 

 כן

מאסר;    10 אוסטרליה  עבור    5שנות 

ניסיון )ניסיון = הצעה או  

דולרים    8 מיליון 

אלף    54אוסטרלים;  

עבור   אוסטרלים  דולרים 

 לא
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מתן טובות הנאה לעובד  

 ציבור ללא הוכחת שוחד( 

)כ  או    18-ניסיון  מיליון 

שקלים    120 אלף 

 בהתאמה( 

)כ  2.5 שנות מאסר  3 יפן  יפניים  יין  - מיליון 

 אלף שקלים(  82

 לא

סינגפורי    100 שנות מאסר  7 ור סינגפ  דולר  אלף 

שקלים(;   2.5-)כ מיליון 

רווחי   של  והחרמה 

 העבירות 

 כן

הונג שנות מאסר  10 קונג -הונג  דולר  מיליון  - כחצי 

מיליון   )כרבע  קונגי 

של   החרמה  שקלים(; 

איסור   העבירות;  רווחי 

דירקטור   במשרת  לשמש 

 למשך שבע שנים

 כן

בלתי  לא   בלתי מוגבל  שנה  14 קנדה  קנס  )אך 

 מוגבל בחוק( 

תעסוקתיות   שנה  12 ארגנטינה  הגבלות 

תקופת   לכל  מסוימות 

 החיים 

 לא

לא    –ליחידים   שנה  12 ברזיל  אך  קיים 

 מוגדר בחוק גובהו 

בלתי   קנס  )אך  לא 

 מוגבל בחוק( 

או    18שנה,    5עד   דרום אפריקה  שנה, 

עולם   בהתאם    – מאסר 

 לחומרת העבירה 

קנסות גבוהים, בנוסף או  

במקום קנס בגובה של פי  

ההנאה   מטובת  חמישה 

 שהתקבלה 

 כן

עובדי    8 פרו  )לא  שנים 

)עובדי    15ציבור(;   שנה 

 ציבור( 

קנסות אפשריים ומגבלות  

תעסוקתיות  

בלתי   קנס  )אך  לא 

 מוגבל בחוק( 
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ואלקטורליות  

 משמעותיות 

האמירויות   איחוד 

 הערביות 

הנאה   שנים  5 טובת  בגובה  קנס 

טובת   להחרמת  בנוסף 

 נאה עצמה הה

 כן

 

 לסיכום, שלוש מסקנות עולות מהבחינה ההשוואתית שלעיל.  

המינימום  • קנסות  עובד  -בדרך  –  פרקטיקת  לידי  שהתקבלו  ההנאה  טובת  כספי  בגובה  כלל 

זה   ולרוב אף מכפלה כלשהי של סכום  כולל בקרב מדינות  מאוד  נפוצה  –הציבור המורשע,   ,

הנחשבות למפותחות פחות מישראל, ובכאלה שנחשבות למקלות יחסית לאחרות בכל הקשור  

 לענישה בתחום עבירות השוחד. 

ענישה בחומרה שונה עבור באופן כללי ביחס לעבירות שוחד, רוב המחוקקים מקפידים להגדיר   •

מה שמוביל לכך שהשופטים מעניקים בסופו של דבר עונשים חמורים   – עבירות בחומרה שונה

יותר )מתוך טווח הענישה הכללי( בגין עבירות שוחד, בהשוואה לנעשה בישראל, וגם בהלימה  

 רתן של העבירות עצמן.  גבוהה יותר לחומ

  0.7  -ו  שלוש מאסר בפועל    1.3-באופן כללי, מאחר שבישראל מסתכם עונש המאסר הממוצע ב •

נידונים לעונש מאסר(, והקנסות נמוכים  שנים לאחר הקלות שונות   )לאותם מורשעים שאכן 

טיירים  העונשים בישראל מצבאופן יחסי )אבסולוטית, וגם בראי גובה העבירה(, ניתן לקבוע כי  

לא באופן  במהותן -כנמוכים  דומות  עבירות  בגין  בחו"ל  הניתנים  לעונשים  ביחס  מבוטל 

קובע    ובחומרתן. מסוימת,  חומרה  ובמידת  כספי  בהיקף  עבירות  עבור  שראינו,  כפי  שהרי, 

המחוקק ברוב המדינות שנבחנו עונשי מינימום )בין אם בדמות קנסות, בין אם בדמות זמני  

יותר, מהעונשים  מאסר( שהם לכל הפח  גבוהים  דומים, אם לא  אף  -ניתנים בישראל. עלהות 

שאין ברשותנו נתונים בנוגע לענישה הניתנת בחו"ל בפועל, כבר מעצם המבט בעונשי המינימום  

 האפשריים בחו"ל, ניכר כי אלה אינם נופלים, ולרוב עולים, על הענישה הניתנת בישראל.

 

 



22 
 

 סיכום, מסקנות והמלצות מדיניותז. 
 

מהנדון במסגרת פרק זה, עולות מספר מסקנות מחקריות ביחס לממשק שבין מערכת האכיפה לבין עבירות  

 השחיתות, ובעקבותיהן נעלה מספר המלצות מדיניות. המסקנות העיקריות הן: 

עונשי המאסר בישראל בגין עבירות שחיתות נראים קצרים מדי, ואף מסתמנים כקצרים מאוד   •

 ;ופן הפוגע בהרתעת עברייני השחיתותבראייה השוואתית, בא 

 ; בתוך טווחי הענישה, בוחרים השופטים להעניק עונשים מקלים יחסית למורשעי השחיתות •

 ; משכי הזמן של ההליכים המשפטיים ארוכים מאוד •

נראה כי גם    – עסקות הטיעון בישראל אינן ממלאות את תפקידן בתרומה ליעילות המערכת   •

ון אינם קצרים משמעותית מתיקים אחרים. במובן זה, נראה  מקרים שהסתיימו בעסקות טיע

 ;שהעומדים לדין בוחרים לקבל עסקת טיעון כאשר גורל התיק נעשה ברור )ולכיוון הרשעה(

שבישראל   • העובדה  לרבות  בחסר  לוקה  הכלכלית  בגין  הענישה  מינימום  קנסות  קיימים  לא 

 ; עבירות שוחד, כנהוג במדינות לא מעטות בעולם

גובה    .כלכליים מגבירים את יעילות מערכת המשפט, והשימוש בהם גובר ברחבי העולם  דין-בתי •

עבירת   להיקף  בהשוואה  נמוך  תמיד  כמעט  הוא  השחיתות  מורשעי  על  הנגזרים  הקנסות 

 השחיתות 

 מתוך ממצאים אלה, אנו מציעים את ההמלצות הבאות: 

באופן אבסולוטי וגם יחסית מתוך  החמרה בעונשי המאסר הניתנים למורשעי השחיתות, גם   •

 ורף הרשעה מעודכן. ום עונשי מינימ קביעת  בחקיקה.  טווח הענישה המותר

מינימום על עבירות שחיתות, השקולות לכל הפחות לגובה טובת ההנאה שניתנה  קנסות  קביעת   •

קביעה כי קנס שאינו מכפלה של טובת  במקביל,    .או למכפלות שלה  במסגרת מעשה השחיתות

 ההנאה דורשת הנמקה מיוחדת.

 . תוך הטמעת פרקטיקת משפטים "מיום ליום"  קיצור משמעותי של משכי ההליכים המשפטיים •

בין היתר לצורך    –לאור הצורך להגדיר היטב את טובת ההנאה הכלכלית של מקבל השוחד   •

מתאימים   קנסות  וקביעת  הולמת  בעלי    -ענישה  שופטים  אלו  למשפטים  לצוות  מקום  יש 

כלכלית והכשרה מתאימה לטיפול בתיקי שחיתות ברשויות מקומיות. כך, גם יחול    ה אוריינטצי

 ייעול וקיצור משכי ההליכים המשפטיים ותוצאות המשפט יחזקו את מימד ההרתעה. 
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 ודרך החישוב המקרים : פירוט נספח א'
 

לצורכי הצגת החישוב העומד מאחורי הנתונים שבטבלה, מפורטים המקרים שנכללו בה והיבטים עיקריים  

 הדין. - באופן חישוב טובת ההנאה שקיבלו. סכומי הקנס שנגזרו על המורשעים נלקחו ישירות מגזרי

ש"ח, או שני חודשי   015,00עונש של שישה חודשי מאסר על תנאי וכן קנס בסך   –  1אלגריסי   (1

 מאסר במקום הקנס. 

 אלף שקלים.   190  היקף טובת ההנאה: 

 זוכה.   – מאישום שחיתות נוסף  

תשעה חודשי מאסר בפועל; תשעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים  עונש:    –   2אלגריסי   (2

או  ש"ח    25,000שלא יעבור את העבירות בהן הורשע או כל עבירה אחרת מסוג פשע; וקנס בסך  

 .שלושה חודשי מאסר תמורתו

אלף שקלים לחשבונה של הפועל אילת, וערבות    570-אלף ₪ לכיסו הפרטי, עוד כ  282  היקף טובת ההנאה:

 של העירייה )שלבסוף נעשה בה או בחלקה שימוש( בהיקף כולל של חמישה מיליון שקלים. 

 אלף שקלים.  250של תנאי, קנס -חודשי מאסר על 6חודשי מאסר בפועל,  8עונש:  – לחיאני (3

 אלף שקלים. ]דרוש בירור נוסף לגבי סכומים שהחזיר, מתוך ההלוואות[   900- כ היקף טובת ההנאה:

 אלף שקלים. 60חודשי מאסר על תנאי, קנס של  8חודשי מאסר בפועל,   8עונש:  – סדן (4

 אלף שקלים ]סיוע לקבלת הלוואה[  64עד היקף טובת ההנאה: 

 ₪.  4,000חודשים מאסר על תנאי, קנס בסך    3שעות לטובת הציבור,  400עונש:   – אלברט ארז (5

בעקבות פעולותיו ייתכן שהצליח להטות חלק מקולות הבוחרים לצידו. אף על פי כן,  היקף טובת ההנאה:  

 לא זכה בבחירות לראשות העיר.** 

חודשי    ₪8 או    800,000חודשים מאסר על תנאי; קנס בסך    12שנות מאסר בפועל,    3עונש:    –  צבי בר (6

 ש"ח, קלון. 1,000,000; חילוט בסך מאסר בפועל תמורתו

 ממניות חברה. 20%- מיליון שקל, ו 1.9היקף טובת ההנאה: 
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 , קלון. ורתו₪ או מאסר תמ 250,000חודשים מאסר על תנאי, קנס בסך   12עונש:  – חיים ברביבאי (7

 אלף שקלים.  70- כהיקף טובת ההנאה: 

ש"ח,    20,000חודשים מאסר על תנאי, קנס בסך    12חודשים מאסר בפועל,    6עונש:    –שמעון גפסו   (8

 קלון 

 היקף טובת ההנאה: אין טובה מוחשית.** 

 ₪.  500,000חודשים עבודות שירות, קנס בסך  6עונש:  – לופוליאנסקי  (9

 היקף טובת ההנאה:  

 אולמרט:   (10

 ₪  150,000חודשים מאסר על תנאי, קנס בסך   10חודשים מאסר בפועל,  8עונש:  – עודד המאירי  (11

הטבות בנייה בשווי משמעותי )ניתן לאמידה במיליוני שקלים, לא הכול מומש    היקף טובת ההנאה:

 בפועל( 

שנים(, קנס   3חודשים למשך  8נאי )חודשים(, מאסר על ת 20עונש: מאסר בפועל ) – מוחמד חדיג'ה  (12

 .  מתוך גזר הדין: ₪( 100,000כספי )

 חודשי מאסר בניכוי ימי מעצרו.  20 .א

תשלומים שווים    20  –חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב    ₪6 או    100,000קנס בסך   .ב

ישולם תשלום אחד,    1  –ובכל  ה    1.6.16ורצופים החל מתאריך   לחודש שלאחריו. לא 

 כולה לפירעון מידי.   תעמוד היתרה

ממאסר   1שנים מיום שחרורו של הנאשם    3חודשים משך    8מאסר על תנאי לתקופה של   .ג

 והתנאי הוא שלא יעבור עבירה בה הורשע.

  90אלפים דולרים באישום השני, מערכות אבטחה לביתו ללא אישור בשווי    5-כ  היקף טובת ההנאה:

אלף שקלים באישום השלישי. האישום הראשון נוגע לטובות הנאה בדמות תמיכה פוליטית, בעקבות  

 עבירות סחיטה באיומים, ולא ניתן לכמתן כספית. 

חודשים מאסר על תנאי, קנס פיצוי בסך  שישה    שעות לטובת הציבור,    250    עונש:  –מוטי מלכה    (13

 ש"ח  60,000
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פורר   (14 )עונש:    –שוקי  על תנאי    220שירות לתועלת הציבור  ) חודשים(, קנס כספי  5שעות(, מאסר 

 ₪(,קלון  75,000)

 ₪  35,000חודשים מאסר על תנאי, קנס בסך   20עונש:  –פרומר  (15

 חודשים מאסר על תנאי, קלון  12מאסר בפועל, חודשים   18עונש:   –בני רגב  (16

חודשים    6חודשים באתר ההנצחה יהוד(, מאסר על תנאי )  6עבודות שירות )  עונש:  – יצחק רוכברגר   (17

 חודשי מאסר(, קלון  3ש"ח או   40,000שנים(, כנס כספי ) 2למשך 
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שערערו לעליון ותוצאות  נספח ב': רשימת בכירי הרשויות המורשעים בשחיתות  

 הערעורים
 

 אין הוצאות משפט. בעליון,אין שינוי בעונש  –  1אלגריסי  (1

 כנ"ל. עליון. –  2אלגריסי  (2

 דחה את זכותו לערער.  העליוןהמחוזי החמיר בעונשו,  –לחיאני  (3

 . ]עליון[נדחו ערעוריהם של אברהם בלדב ושל חבר המועצה יואל יהושע סדן,בתיק  (4

- לטענת בית  –ד, דחיית הערעורים, למעט הפחתת הקנס שהוטל על דודי אפל  בלו  בני רגבבתיק   (5

אלף שקלים היא לנוכח טעות בחישוב הקנס שביצע    678- משפט, ההקלה בקנס ממיליון שקלים לה

 ]מחוזי[ המשפט קמא. -בית

  6דחיית ערעורו של גפסו, והחמרה של עונשו )הוספת קלון, וריצוי עונש המאסר כולו,    –  1גפסו   (6

 בעליון.ודשים, מאחורי סורג ובריח(. ח

אלף    800-מיליון שקלים ל  1.5- דחיית הערעור, אך הפחתה משמעותית של הקנס, מ  – צבי בר, ר"ג   (7

 ]עליון[שקלים. 

 המחוזי.דחיית הערעור בידי  – שוקי פורר (8

 ]מחוזי[ דחיית הערעור.  –ארז  (9

חודשים.   6-חודשים ל 8- ערעור ראשון: דחיית הערעור על פסק הדין אך הורדת העונש מ – המאירי (10

 ]מחוזי[ 

 ]עליון[ ערעור שני: נדחה.   – המאירי (11

- נשארו כל סעיפי העונש על כנם, למעט הפחתה של עונש המאסר בפועל מ  לעליון,בערעור    –מליק   (12

 חודשי מאסר. 30-חודשי מאסר ל 36

 ]מחוזי[   ערעור של המדינה, המבקש להטיל על המורשע קלון.התקבל  –)ת"א(  וולוך (13

 , שנדחה. למחוזיערעור  –יצחק רוכברגר  (14

 )לאחר ערעור( נוסף לעונשו קלון.  במחוזיבדיון  – משיח עמר (15

 שנדחה. לעליון ירושלים. ערעור   –אטיאס  (16

 .8סה"כ מקרים שערעורם בעליון התקיים: 

 . 5ללא שינוי בעונש: 

 בר ומליק(. )צבי  2הקלה בעונש: 

 . 1החמרה בעונש: 

- המשפט המחוזי אך לאחר מכן זוכה בעקבות ערעורו לבית - בפרשת הולילנד, הורשע אהוד אולמרט בבית

 . המשפט העליון

 מלאכי(, טרנו )חיפה(. -, מוטי מלכה )קריית 2עסקות טיעון: רועי בר )ראשל"צ(, סיני גלבוע )פ"ת(, גפסו 

 , קאסם )טירה(. 2, עובד 1חיים ברביבאי, פרומר והירש )נהרייה(, עובד : ניתן לקטלג באופן מהימן לא 

 לא ערער: חדיג'ה. 
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לאחר סיום   –  2020עד  2016 –נספח ג': מדגם מקרי שחיתות בולטים ברשויות 

 תקופת המחקר
 

ועוד  2019ספטמבר   (1 בכיר  ציבור  נבחר  נעצרו.    3:  בשומרון  מקומית  ברשות  עובדים 

717233-https://www.maariv.co.il/news/israel/Article 

- אישום בידי המשטרה, אך סגירת התיק ב-שת כתב המלצה להג  –אילן שוחט, ראש עיריית צפת   (2

 . חוסר ראיות. 2018

 , חוסר אשמה. 2018 –שמונה -סגירת התיק של ניסים מלכה, ראש עיריית קריית  (3

נגזר עליו מאסר של כשנתיים וחצי בגין עבירות מין, בדצמבר    –ראש עיריית אור יהודה, דוד יוסף   (4

 (.2019)שוחרר באוקטובר   2016

סבא, התפטר מתפקידו בעקבות הגשת כתב אישום  -חמו, ראש עיריית כפר - יהודה בן  –  2018פברואר   (5

 נגדו באישומי מרמה והפרת אמונים. 

עובדים נחקרים, בחשד לשוחד,   10- שלושה ראשי מועצות ברחבי הארץ נעצרים, ועוד כ –  2020יוני  (6

 https://news.walla.co.il/item/3367253מרמה והפרת אמונים. 

מונד.    –  2019נובמבר   (7 ותל  אתא  קריית  נעצרו.  רשויות  ראשי  שני 

https://www.israelhayom.co.il/article/704189 

 

-%AA%D7%A8%D7%94%D7%95%D7-https://www.srugim.co.il/386121

-D%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9

-D7%A8%D7%90%D7%A9%

-D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%

-%D7%90%D7%AA%D7%90-D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%

%D7%94-D7%A0%D7%A2%D7%A6%D7%A8% 

 

 ר שמעוני. הרשעת איתמ –  2019נובמבר  (8

נעצר נבחר ציבור במרכז הארץ וחשודים נוספים בפרשת שוחד, מרמה והפרת אמונים.    –  2020יוני   (9

https://www.kikar.co.il/364843.html 

 מונוסון.  -דוד, ראש עיריית נווה- הרשעת יוסי בן – 2019מאי  (10

שוחד   (11 באשמת  אישום  כתב  ירושלים,  עיריית  ראש  נדל"ן.    –סגן  פרויקטי  קידום 

3840839,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 

 https://news.walla.co.il/item/3251667שלושה עובדים בעיריית ירושלים.  (12

 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001248893אביב. -בכיר בעיריית תל (13

 [ 9]אותה פרשה כמו סעיף  https://news.walla.co.il/item/3369008ראש העין.  – 2020ביוני  23 (14

שוחד.    –   2019יוני   (15 קיבלו  אלעד  בעיריית  בכירים 

https://www.israelhayom.co.il/article/665863 

ראשל"צ(.    –  2020ינואר   (16 עיריית  ראש  כסגן  לפעילות  )בקשר  ביטן  דודו  ח"כ  נגד  אישום  כתב 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001316212 

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-717233
https://news.walla.co.il/item/3367253
https://www.israelhayom.co.il/article/704189
https://www.srugim.co.il/386121-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94
https://www.srugim.co.il/386121-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94
https://www.srugim.co.il/386121-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94
https://www.srugim.co.il/386121-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94
https://www.srugim.co.il/386121-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94
https://www.srugim.co.il/386121-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94
https://www.kikar.co.il/364843.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3840839,00.html
https://news.walla.co.il/item/3251667
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001248893
https://news.walla.co.il/item/3369008
https://www.israelhayom.co.il/article/665863
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001316212
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ובפתח   –   2019יוני   (17 בטבריה  שוחד  פרשות  תקווה.  -חקירת 

54163https://www.kan.org.il/item/?itemid= 

מאפריל   (18 אישום  כתב  אשדוד,  עיריית  ראש  מ"מ  כנפו,  .  2017עמרם 

/www.bizportal.co.il/realestates/news/article/775947https:/ 

 https://posta.co.il/article/986745-/2. 2019דצמבר  –פקח בנייה בעיריית ירושלים  (19

לפרשה(   (20 בקשר  אסייג  שלום  הבדרן  של  )חקירה  הארץ  בצפון  .  2019נובמבר    –עירייה 

-north-corruption-law/crime/artist-https://13news.co.il/item/news/domestic/crime

946401/ 

צורי   (21 שוחד.    –חיים  באשמת  לדין  להעמיד  משטרתית  המלצה  מוצקין,  קריית  עיריית  ראש 

https://news.walla.co.il/item/3380891 

 צבי גנלדמן.  - 2018יוני  (22

 . 2020שמש. אוגוסט -בית (23

 סיכום: 

 אישום סטטוס  ישוב תאריך  םש
+    ציבור   נבחר

 עובדים 3
 שוחד, מרמה והפרת אמונים  נעצרו ונחקרו  ישוב בשומרון  2019ספטמבר 

שוחט,   אילן 
 עיר  אשר

נסגר   צפת 2018 התיק 
ראיות   מחוסר 
המלצה   לאחר 
כתב   להגשת 

 אישום 

שוחד, מרמה, הפרת אמונים, 
 העלמת הכנסות 

מלכה,   ניסים 
 ראש עיר 

התיק   שמונה -קריית 2018 סגירת 
 מחוסר אשמה 

מרמה, הפרת אמונים שוחד,  
 ושיבוש הליכי חקירה 

דוד יוסף, ראש  
 עיר 

  2016דצמבר  
 דין( -)גזר

ממאסר   אור יהודה  שוחרר 
כשנתיים   של 
באוקטובר   וחצי 

2019 

 עבירות מין 

בן חמו,  -יהודה 
 ראש עיר 

התפטר   סבא -כפר 2018פברואר 
מתפקידו  

הגשת   בעקבות 
 כתב אישום 

 מרמה והפרת אמונים: 

ראשי   שלושה 
  + מועצות 
 כעשרה עובדים 

מעצרים   רחבי הארץ  2020יוני 
 וחקירות 

 פרשת שוחד גדולה 

המועצה,   ראש 
 שמואל סיסו 

קידום  מעצר וחקירות  תל מונד  2019נובמבר  תמורת  שקיבל  שוחד 
 עסקים 

פקידים   מספר 
 בעירייה 

שימוע לפני כתב   ירושלים  2019דצמבר 
 אישום 

שוחד, מרמה, הפרת אמונים 
 ועוד 

העיר,  ראש  
 יעקב פרץ 

קידום  מעצר וחקירות  קריית אתא  2019נובמבר  תמורת  שקיבל  שוחד 
 עסקים 

איתמר  
ראש   שמעוני, 

 עיר 

  2019נובמבר  
 דין( -)גזר

שוחד, מרמה, הפרת אמונים  הרשעה  אשקלון 
 והלבנת הון 

סגן ראש העיר,  
 מיכאל מלמד 

שוחד, מרמה, הפרת אמונים,  חקירה  ראש העין  2020יוני 
 דבר במרמה, ועוד קבלת 

בן דוד,  -יוסי 
 ראש עיר 

- )גזר  2019מאי  
 ין( ד

) מונוסון -נווה   7הרשעה 
מאסר   חודשי 
ועבודות שירות;  

 הסדר טיעון( 

 מרמה והפרת אמונים 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=54163
https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/775947
https://posta.co.il/article/986745-2/
https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/crime/artist-corruption-north-946401/
https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/crime/artist-corruption-north-946401/
https://news.walla.co.il/item/3380891
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עיר,   ראש  סגן 
 מאיר תורג'מן 

הפרקליטות   ירושלים  2020יולי 
הגשת   שוקלת 

 אישום -כתב

לקידום  בתמורה  שוחד 
 פרויקטי נדל"ן 

עובדי  שלושה  
 עירייה 

מעצרים   ירושלים  2019אוגוסט 
 וחקירות 

 שוחד 

מעצרים   אביב -תל 2018אוגוסט  עובד עירייה 
 וחקירות 

 שוחד 

עירייה   עובד 
 ונבחר ציבור 

מעצרים   אלעד  2019יוני 
 וחקירות 

 שוחד 

סגן   ביטן,  דוד 
 ראש עיר 

 שוחד, מרמה והפרת אמונים  כתב אישום  לציון -ראשון 2020ינואר 

כנפו,  עמרם  
 סגן ראש העיר 

 שוחד  כתב אישום  אשדוד 2017אפריל  

 שוחד  חקירה  טבריה  2019יוני  לא ידוע 
לשעבר   עובד 

 בעירייה 
 שוחד  חקירה ומעצר  תקווה -פתח 2019יוני 

גנדלמן,   צבי 
 ראש העיר 

שוחד, מרמה, הפרת אמונים  חקירות  חדרה  2018יוני 
 ועוד 

יים צורי, ראש ח
 העיר 

לכתב מוצקין-רייתק 2020אוגוסט  - המלצה 
 אישום 

 

מונטג,   משה 
 סגן ראש העיר 

לפני   בית שמש  2020אוגוסט  שימוע 
 אישום -כתב

שוחד, מרמה והפרת אמונים, 
בנסיבות  וזיוף  מרמה 

 מחמירות, ועוד 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


