
נהריה

נצרת

סטטוסעבירותתפקידשם מלארשות מקומית
חשד לשוחד, מרמה והפרת ראש העיר לשעבראיתמר שמעוניאשקלון

אמונים, עבירות מס
 הוגש כתב אישום -

טרם התקבלה הכרעה
עבירות קלות על חוק ראש העירניסים גוזלןבאר יעקב

התכנון והבנייה
הורשע ונקנס ב-30,000 ש"ח

התיק נסגרחשד להטרדה מיניתראש העירבני ביטוןדימונה
התיק נסגרחשד להטרדה מיניתראש המועצהחן פיליפוביץ'הר אדר

ראש המועצה אלי אבוטבולזכרון יעקב
לשעבר

חקירות - תיק פתוחחשד לאיומים

חשד לשוחד, סחיטה ראש המועצהשמעון סוסןחבל מודיעין
באיומים, הלבנת הון

התיק נסגר

חשד לשוחד בחירות, מרמה ראש העירצבי גנדלמןחדרה
והפרת אמונים

חקירות - תיק פתוח

 חשד לשוחד, מרמהראש המועצהשמעון סויסהחצור הגלילית
והפרת אמונים

התיק נסגר

חשד למרמה והפרת אמונים, ראש העיר לשעבריוסי בן דודיהוד־מונוסון
עבירות מס

 הוגש כתב אישום -
טרם התקבלה הכרעה

 חשד לשוחד, מרמהראש המועצהיורם שמעוןמבשרת ציון
והפרת אמונים

התיק נסגר

 חשד לעבירות מתחוםראש העירז׳קי סבגנהריה
טוהר המידות

חקירות - תיק פתוח

 חשד לשוחד, מרמהראשת העירמרים פיירברגנתניה
והפרת אמונים

חקירות - תיק פתוח

חשד לגניבה בידי עובד ראש העירעלי סלאםנצרת
ציבור, קבלת דבר במרמה 

ומרמה והפרת אמונים

חקירות - תיק פתוח

 חשד לשוחד, מרמהראש העיריצחק מירוןעפולה
והפרת אמונים

התיק נסגר

 חשד לשוחד, מרמהראש העיר לשעבראבי אלקבץעפולה
והפרת אמונים

התיק נסגר

התיק נסגרחשד למעשה מגונהחבר מועצהרמי גרינברגפתח תקווה
 חשד לשוחד, מרמהראש העיראילן שוחטצפת

והפרת אמונים, שיבוש 
הליכי משפט

התיק נסגר

 הטרדות מיניות,ראש העיר לשעברמוטי מלכהקרית מלאכי
מרמה והפרת אמונים

הורשע ונגזרו 250 שעות של"צ, 
6 חודשי מאסר על תנאי, 

60,000 ש"ח פיצויים
חשד למימון בחירות ראש העירניסים מלכהקרית שמונה

והלבנת הון
התיק נסגר

 חשד לשוחד, מרמהראש העירדב צורראשון לציון
והפרת אמונים

חקירות - תיק פתוח

 חשד לשוחד, מרמהראש העירישראל זינגררמת גן
והפרת אמונים

התיק נסגר

מרמה והפרת אמונים ראש העיר לשעבריצחק רוכברגררמת השרון
)כלפי תאגיד(, רישום כוזב 

במסמכי תאגיד, זיוף מסמך, 
שימוש במסמך מזויף

הורשע ונגזרו עליו 6 חודשי 
עבודות שירות, 6 חודשי מאסר 

על תנאי, קנס בסך 40,000 
ש"ח, קלון. מועמדותו נפסלה

ראש המועצה גרשון מסיקהשומרון
לשעבר

עד מדינה בפרשת ישראל ביתנו שוחד
- פרש
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שימו לב: המפה אינה מפרטת את עילת סגירת התיק

דימונה

חצור הגלילית
צפת

מבשרת ציון
הר אדר

זכרון יעקבעפולה

קרית שמונה

פתח תקווה
רמת השרון


