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 : 2019מדד השחיתות העולמי 

מבין  35-ה ישראל במקום – מתמשכתמגמת ירידה 

 100תוך מ 60עם הציון   מדינות 180

ישראל יורדת במדד השחיתות זו השנה השלישית ברציפות ונמצאת 

מקומות בלבד מעל 'הקו האדום'. צ'ילה, אסטוניה ואיחוד האמירויות  7

 מעלינו. 

ברחבי העולם מדד תפישת השחיתות מתפרסם  (23.1.2020 חמישי)היום 

 ( CPI 2019-Corruption Perceptions Index ) 2019העולמי לשנת 

בישראל  . – Transparency International  TI  הארגון הבינלאומימטעם 

 – "שקיפות בינלאומית ישראל עמותת ידי-עלמתפרסם המדד מידי שנה 

 . TIהסניפים של הארגון העולמי  100-שהיא אחד מ שבי"ל"

 מדינות, עם הציון  180מבין  35-ישראל מדורגת במקום ה לפי ממצאי המדד

   הציון הגבוה ביותר.שהוא  100מתוך  60

מעקב אחר מיקומה של ישראל במדד מעיד על מגמת ירידה מתמשכת זו 

 28-דורגה ישראל במקום ה 2016השנה השלישית ברציפות. כך, במדד 

-ירדה ישראל בדירוג למקום ה 2017. במדד 64מדינות עם הציון  180מבין 

עם ציון  34 נמשכה הירידה של ישראל למקום 2018במדד  62עם הציון  32

 . 60עם הציון  35-ישראל ירדה למקום ה 2019ובשנת  61

שבעה מקומות בלבד מפרידים בין מיקומה הנוכחי עוד עולה מן המדד כי 

שהמדינות הממוקמות מממנו , 50של ישראל לבין "הקו האדום" של ציון 

מגמת   בעלות דרגת שחיתות גבוהה. כמדינותפי המדד -ומטה מוגדרות על

. OECD-של ישראל ניכרת גם בהשוואה למדינות החברות בארגון ה הירידה

 36מבין  24 -בשליש התחתון ומדורגת במקום ה במסגרת זו ישראל נמצאת

 המדינות.

השופטת )בדימוס( נילי ארד, יו"ר עמותת שקיפות בינלאומית ישראל, 

 ": תוך שציינה התייחסה למגמת הירידה של ישראל במדד השחיתות 
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ראל איננה מדינה מושחתת. עם זאת, ימים לא קלים עוברים על מדינת יש

אזרחי המדינה ותושביה, ולמרבה הצער, אנו נחשפים לרוחות רעות של פלגנות 

והקצנה, ולמגמות שליליות של יצירת חוסר אמון במוסדות שהם ביסוד קיומה 

 מערכת המשפט, רשויות החקירה והתביעההן של הדמוקרטיה בישראל וב

אנו מוצאים במגמת הירידה כך ביטוי עגום ל חופשית.עתונות ו החוק, ואכיפת

. במצב 2019המתמשכת בדירוגה של ישראל במדד תפישת השחיתות לשנת 

דברים זה, חלה על כל אחת ואחד מאתנו החובה, חלה המחויבות להגן על 

ערכי הדמוקרטיה ולפעול לביסוסם ושמירה עליהם מפני כרסום ופגיעה בהם, 

א כן אנו עלולים למצוא את עצמנו יורדים במדרון החלקלק לעברן של שאם ל

 מדינות הנתפשות כמושחתות." 

 נמצאות 2019בין המדינות המדורגות מעל ישראל במדד תפישת השחיתות 

איחוד האמירויות הערביות  ,67עם הציון  26-המדורגת במקום הצ'ילה 

 .74עם הציון  18-במקום הואסטוניה  71עם הציון  21-במקום ה

 גםמגמת ירידה משמעותית  מסתמנת – 2019במדד תפישת השחיתות 

; 75עם הציון  16-דורגה במקום ה 2017בשנת  -במיקומה של ארה"ב 

-ירדה למקום ה 2019ובשנת  71עם הציון  22-דורגה במקום ה 2018בשנת 

 .69עם ציון  23

עם  91-במקום ה המדורגת, טורקיה: מדינות נוספות הנמצאות במגמת ירידה

-ה , המדורגת במקוםפולין, 78-דורגה במקום ה 2018לאחר שבשנת  39הציון 

המדורגת הונגריה, , 36-דורגה במקום ה 2018לאחר שבשנת  58עם הציון  41

וברזיל, , 64-דורגה במקום ה 2018, לאחר שבשנת 44עם הציון  70-הבמקום 

, ירידה של מקום אחד לעומת 35עם הציון הנמוך  106-המדורגת במקום ה

2018  .  

  מדינהין בנמצא א 2018בדומה למדד  2019מן הראוי להדגיש, כי במדד 

 ; במדד90-גם לא ציון גבוה מ, 100של המירבי המלא  ציוןשקיבלה את ה

 אחריהן . 87זילנד עם הציון -מדורגות במקום הראשון דנמרק וניו 2019

(, 85סינגפור, שוודיה ושוויץ )כולן עם ציון  ,86עם הציון  פינלנדמדורגות 

 .80וגרמניה ולוקסמבורג עם הציון  82, הולנד עם הציון 84נורבגיה עם הציון 
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 2019במדד  מקומות האחרוניםב  2018לעומת זאת, ובדומה למדד 

 .בלבד( 9יון של צל 10 בירידה מציוןסוריה, דרום סודן וסומליה )נמצאות 

. 2018זהה לזה של מדד ציון  – 43הוא  הציון הממוצע למדינות שנבדקו

הגיעו ל"קו מהמדינות הנסקרות ( 70%-)כשני שליש יתירה מזו, למעלה מ

 המצביע על תפישת שחיתות חמורה 50 -ציון נמוך מב  -האדום" ומתחתיו 

 באותן מדינות.

 ישת השחיתות ניתנת למדידהשחיתות נסתרות מעין, תפבשונה מתופעות 

אובייקטיבית של רמת השחיתות כפי שהיא נתפשת על ידי מומחים במכוני 

מחקר בהסתמך על מידע שנאסף על ידם, בהיבטים המייחדים שחיתות 

לגביהן נקבעו  מדינות ברחבי העולם 180מדרג  2019מדד במגזר הציבורי. 

יבורי, ובהם: יכולת את תפישת השחיתות במגזר הצ ציון ומיקום המבטאים

 ;באיזו מידה המדינה ממגרת שחיתותהממשלה להתמודדות עם שחיתות, 

מנגנוני אכיפה אפקטיביים והעמדה אפקטיבית לדין פלילי של אנשי ציבור 

האם נתקלו במקרים שבהם אנשי ציבור עשו שימוש לרעה מושחתים; 

, הציבורית האם נבחרי הציבור עושים שימוש נכון בקופה; בכוחם ובסמכותם

בהעברת כספי ציבור ושימוש בהם שלא כדין; שימוש במשרה הציבורית 

לתועלת אישית מבלי לשאת בתוצאות; נפוטיזם, מינוי קרובים ומקורבים 

במגזר חושפי שחיתויות האם ניתנת הגנה משפטית ל במגזר הציבורי,

הציבורי ולחוקרים המתריעים מפני מקרים של שוחד ושחיתות, הגנה על 

ועל מרחב הגישה של  שמירה על זכויות האזרח ,ופש העיתונות במדינהח

  פעילי החברה האזרחית למידע במרחב הציבורי.

 את תפישת השחיתות במגזר הציבורי  הציון והמיקום במדד המבטאים

צמאיים מכוני מחקר ע 12-מקורות מידע מ 13על ידי בשלב ראשון  נמדדים

. מקורות המתודולוגיה ונושאי המחקר בהם בחרובקביעת  ובלתי תלויים

בשלב הראשון מכוני בתחומי המשילות, בעלי מומחיות מידע אלה הם 

המחקר עובדים באופן עצמאי באמצעות שאלונים וסקרי עומק אשר עוברים 

ולידציה. בפעולת המכונים אין מדובר  –מידי שנתיים תיקוף חוזר ונשנה 

נים העובדים על מאות שאלות ויש כאלה בפורמט המוכתב מראש.  יש מכו
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גוף סטטיסטי נפרד מן  -העובדים על ניתוח שאלונים פתוחים. בשלב השני 

המכונים ועצמאי מקבל מן המכונים את מסד הנתונים הכולל  ומקיים לגביו 

. על TIסטנדרטיזציה, בהתאם לפרמטרים שנקבעו ע"י  -ניתוח והאחדה  

שהתקבלו  בנוגע לכל מדינה באופן יחסי בסיס זה נעשית העמדת הנתונים 

שהוא המרכיב את   100עד  0-למדינות האחרות,  על סרגל מדידה אחוד מ

  מדד תפישת השחיתות של המדינות הנסקרות במדד השנתי.

 

 קשורים במדד: נתונים מעניינים נוספים ה

נחשב לכלי הנפוץ בעולם בהערכת תפישת ו 1995קיים מאז  CPI -ה מדד

מאפשר . המדד שחיתות בסקטור הציבורי במדינות השונותהיקפי ה

לחברות/ארגונים לקבל תמונת מצב לגבי מדינות בנוגע לעשיית עסקים 

 . איתן

ישראל מכוני מחקר לפחות.  6-7בשאלות זהות על ידי  הכל מדינה נמדד

השנים  4-מכוני מחקר אשר בחנו אותה ברציפות ב 7נבחנה על ידי 

 האחרונות. 

ם למומחיים מופננושאי המחקר בהתייחס לכל מדינה ומדינה והשאלות 

לרבות כאלה  ,בקרב אנשי עסקים בכיריםובתחומי מחקר שונים באקדמיה 

מגוונים: ראיונות,  של מכוני המחקר מקורות המידע במדינה הנמדדת.

אמצעות מכוני מחקר ב סקרים והערכות אנשי ונשות עסקים ומומחים/ות

 ליהעCPI  -תיכלל במדד העל מנת שמדינה  ומחוצה להן.מדינות הנבדקות ב

השקלול  ,בחינת הממצאיםמכוני מחקר לפחות.  3ת על ידי היות מוערכל

 על ידי חוקרים ומומחים אקדמיים םנעשיוהקביעה הסופית של הציונים 

 העולמי. TIלארגון מחוץ 

==================================================  
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 : שקיפות בינלאומית ישראלהשופטת )בדימוס( נילי ארד, יו"ר עמותת 

האם מדינת ישראל היא מדינה מושחתת או מדינה שיש בה תופעות של 

 –לפתחנו במלוא חומרתן והיקפן. נקדים ונשיב עומדות שחיתות. שאלות אלה 

מדינת ישראל איננה מדינה מושחתת. עם זאת, ימים לא קלים עוברים על 

ותושביה. שלא בטובתנו נקלענו לתקופה ממושכת של אי יציבות המדינה  אזרחי

וחוסר ודאות שלטונית, מתוך שעברנו שתי מערכות בחירות ובימים אלה ממש 

אנו נמצאים בעיצומה של המערכה השלישית. כתוצאה מכך רשויות השלטון 

ת במדינה מדשדשות באין מוצא, ובכל תחומי חיינו ניכרות ההשלכות הנובעו

ממחסום העשייה אשר נכפה עלינו. למרבה הצער, אנו נחשפים לרוחות רעות 

שהם של פלגנות והקצנה, ולמגמות שליליות של יצירת חוסר אמון במוסדות 

 רשויות החקירה והתביעה - . אלה הןהדמוקרטיה בישראלביסוד קיומה של 

וחד , מערכת המשפט ובמילרבות פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט העליון, העתונות הכתובה והמשודרת. הידרדרות לעבר התנהלות 

עלולה להביא אותנו  המּוָנעת בפגיעה במעמדם של מוסדות יסוד אלה ודלדולם,

שנות קיומה של  71 -ב לפגיעה חמורה בלב החזון והיצירה שעמדו לנגד עינינו 

 מדינת ישראל, הקמתה ובנייתה. 

ההדדית לערכי היסוד כפי ביטויים במגילת העצמאות  המחויבותלמרבה הצער 

ובחוקי היסוד, נמצאת בסכנת התפוררות. ביטוי עגום לכך אנו מוצאים במגמת 

הירידה המתמשכת בדירוגה של ישראל במדד העולמי של תפישת השחיתות 

 . 2019לשנת 

במצב דברים זה, חלה על כל אחת ואחד מאיתנו החובה, חלה המחויבות להגן 

ערכי הדמוקרטיה ולפעול לביסוסם ושמירה עליהם מפני כרסום ופגיעה  על

בהם, שאם לא כן אנו עלולים למצוא את עצמנו יורדים במדרון החלקלק לעברן 

 של מדינות הנתפשות כמושחתות.
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ערכי הדמוקרטיה עומדים ביסוד פעילותה של עמותת שקיפות בינלאומית 

. עמותת שבי"ל 2019ותה בשנת שנה לפעיל 20שבי"ל, אשר מלאו  –ישראל 

 100אשר לו  TRANSPARENCY INTERNATIONAL  - TIפועלת במסגרת ארגון 

 סניפים ברחבי העולם הפועלים להגשמת המוטו של  "עולם ללא שחיתות"

.A WORLD WITHPOUT CORRUPTION   

לשם יישום מטרות אלה, מהווה השקיפות ראש חץ בפעילותנו. מתוך ששקיפות 

היא היפוכה של עמימות. שקיפות מגלמת את הדרישה מרשויות השלטון על כל 

זרועותיהם לפרוש לעיני הציבור את דרכי ההתנהלות שלהם, ואת המדיניות 

כך ניתן  העומדת ביסודה. ככל שהציבור יהיה שותף למידע המצוי אצל הרשות,

יהיה לבנות תרבות של דיאלוג, של כבוד הדדי בין הרשות לבין הציבור 

ולהעמידם על  מסד של עובדות אמת, למנוע תופעות של שחיתות ולהימנע 

אשר תופסת לה שליטה בחברה  FAKE NEWSמהן, ולהרחיק את תופעת ה 

 וגורמת לערעור יסודותיה. 

נוגע לכולנו את המסר ה רלהעביברוח זו אנו בעמותת שבי"ל מבקשים 

והוא מחויבות רשויות השלטון והממשל  –ותושביה  כאזרחי מדינת ישראל

, לפעול והפועלים בשמם, לנהוג בממלכתיות הנדרשת ממעמדם הציבורי

כנאמני הציבור, להקפיד על טוהר המידות, לשמור על שקיפות ולקיימה 

באופן שיהיו ראויים לשרת את הציבור ביושר, באחריות בנקיון כפיים 

לשם ביסוס קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית הפועלת ובהגינות, 

 בשם תושביה ולמענם.

 


