
  

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

 

 

  

 

 

 

  

  

  שלישיפרק 

 

 נתונים על תרומות וערבויות שקיבלו הסיעות
  

   



דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  וערבויות תרומות

הבחירות שקיבלו הסיעות בתקופת וערבויות  תרומות 

  20-לכנסת ה
 ש"ח ומעלה) 1,000-(מ

  בראשות יצחק הרצוג וציפי לבניהמחנה הציוני 

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

  2,300 יפו -תל אביב  אמנון אדורם

  2,300 יפו -תל אביב  עמרם אהרוני

  2,300 רמת גן עפר אהרוני

 2,300 יפו -תל אביב  מאיר אוזן

 2,000 יפו -תל אביב  ניבי אוזן

 2,100 יפו -תל אביב  רוני אוזן

 2,300 נתניה יפה אושיעה

 2,300 נתניה רעות אושיעה

 2,300 פתח תקווה יעל אושמן ברקו

 1,200 יפו -תל אביב  אהרון מנחם איזקסון

 2,300 סביון מיכל אילן

 2,300 פתח תקווה דוד איפרגן

 2,300 יפו -תל אביב  אריה איתן

 2,300 רעננה אנדרו אלבום

 2,300 ירושלים ניר אלבז

 2,200 מזכרת בתיה זיו זאב אלול

 2,300 יפו -תל אביב  אורנית אלון

 2,300  יפו -תל אביב  רחל אלקלעי

 2,300 סביון אלי אלרואי

 1,000 רעננה אילנה אמיר גולן

 2,250 והוגני תק אלון אמסלם

 2,300 סביון דוד אסיא

 2,300 יפו -תל אביב  יהודה אסיא

 2,300 סביון מור אסיא

 2,300 סביון רונן אסיא

 2,300 הרצליה סנה אפרים

 2,300 כוכב יאיר חיים אפרימה
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 הרצליה צביקה אקשטיין

 1,050 רעננה דיתי ארד

 2,300 יפו -תל אביב  מאיר ארנון

 2,300 כפר שמריהו דוריס ארקין

 2,300 רמת השרון  תמר  בן שאול

 1,500 חיפה חיים בטרמן

 2,300 רמת השרון מיכאל ביטרמן

 2,300 חיפה דורון בירגר

 2,300 רמלה ברוך בכר

 1,000 עשרת אהרון בן דוד

 2,300 באר טוביה אחיעם בן יעקב

 2,300 באר טוביה מאיר בן יעקב

 2,300 באר טוביה נגה בן יעקב

 1,000 יפו -תל אביב  עזרא בן משה

 2,300 כפר סבא שלמה בן עמי

 2,300 יפו -תל אביב  שמחה בן שאול

 2,300 שדרות כפיר בן שימול

 2,300 יפו -תל אביב  שלומית בנד

 2,300 הרצליה יואב בנימיני

 2,300 ירושלים יוסף בסנאינו פייר

 2,300 הרצליה מרגריטה בקר

 2,300 יפו -תל אביב  אלונה בר און

 2,300 גבעתיים עדנה בר און 

 2,300 יפו -תל אביב  תמר בר זאב

 1,500 יפו -תל אביב  אמיתי בר עם

 2,300 ראש העין מיכאל בראל

 1,000 און)-שריגים (לי איתמר ברטוב

 1,000 יעד גדעון ברטמן

 2,300 יפו -תל אביב  אלהייהודית גבר ברמן

 1,000  יפו -תל אביב  אלכסנדר ברסלר

 2,300 יפו -תל אביב  מיןיבנ ברץ

 2,300 רמת גן דניאל ברקן

 2,300 רמת גן עמוס גבר

 2,300 כפר שמריהו דניאל גואטה

 2,300 רמת גן רון גוטלר
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 ירושלים אלון שלמה גול

 2,300 רמת גן אסתר גולדברג

 2,300 באר טוביה דפנה גולדמן

 2,300 ירושלים רומן גורביץ

 1,000 רעננה דוד מיטשל גורן

 2,300 רמת השרון מארק גזית

 2,300 הרצליה אורי גייגר

 2,300 ירושלים אורלי  גיל

 2,300 כפר סבא יונתן גיל

 2,300 יפו -תל אביב  עמית גילון

 2,300 סביון אברהם גילת

 2,300 יפו -תל אביב  דפנה גילת

 2,300 פתח תקווה מתן גילת

 2,300 פתח תקווה דן גל עזר

 2,300 הרצליה יעל גלון

 2,300 יפו -תל אביב  קובי גלזר

 2,300 יפו -תל אביב  רפאל גלזר

 2,300 הרצליה אתי גלר

 1,000 בית עובד אלי גמזו

 2,300 כפר שמריהו אריאלה ועמי גניגר

 2,300 יפו -תל אביב  אבי גרודר

 1,000 יפו -תל אביב  אילן גרינבוים

 2,300 רעננה דוד בנימין גרינברג

 2,300 יפו -תל אביב  טטיאנה גרינברג

 2,300 הוד השרון זהבה דבורקיס

 2,300 רמת גן דבורה דולינגר

 2,300 חיפה צויקל דורי

 2,300 הרצליה  אורלי דיאמנט

 2,300 יפו -תל אביב  נפתלי דניאל

 2,300 רעננה  יצחק דנציגר

 1,000 הוד השרון רמי דר

 2,300 יפו -אביב תל  עודד דרומי

 2,300 יפו -תל אביב  ורד דרנגר

 2,300 עולש שרביט הוגט אלחדד

 2,300 בית ינאי  נגט הירוש
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 נתניה  יונתן הירש

 2,000 הרצליה גלעד הלוי

 2,300 פתח תקווה משה הלמן

 1,000 יפו -תל אביב  יאיר הלר

 2,300 בני ברק אברהם הראל

 2,300 יפו -תל אביב  אלקנה הרנוף

 2,300 רעננה יהודית ווייל

 2,300 ירושלים משה ויגדור

 2,300 יפו -תל אביב  ברנדון ויינסטוק

 2,300 אשדוד  מיכאל וייצמן

 2,300 ירושלים ברק ויליאם

 2,300 נורדיה יעל ויס

 2,300 נהריה זאב ורטהימר

 2,300 יפו -תל אביב  אבי זאבי

 1,000 חיפה אבינעם זאבי

 1,000 הרצליה שרית זאבי

 2,300 יפו -תל אביב  אילן זילברשטין

 2,300 קדימה לימור זיצ'ק

 2,300 אשדוד רומן זלייזקו

 2,038 חולון נתן חברוני

 2,000 רמת השרון אבשלום חורן

 2,300 רמלה אסטר חי

 2,300 הרצליה דני חכים

 2,300 מבשרת ציון יהושע ידלין

 2,300 לציוןראשון  יחזקאל ידרג

 2,300 הרצליה נפתלי יהודה

 2,300 עפולה אורן יהל

 1,500 רמת השרון שמעון ינקלביץ

 2,300 קיסריה גיורא ירון

 2,300 רמת שרון סיון ישע

 2,300 הוד השרון אופיר כהן

 2,300 הרצליה אילן כהן

 2,000 יפו -תל אביב  אלדד כהן

 2,000 פתח תקווה ארז כהן

 2,300 הוד השרון אריאל כהן
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 כפר שמריהו דניאלה כהן

 2,300 שדרות מוריס כהן

 2,300 כפר שמריהו עדה כהן

 2,200 מונוסון-יהוד רון כהן

 1,800 יפו -תל אביב  שירי כהן

 2,300 כפר שמריהו דפנה כהן בן שאול

 2,300 הרצליה יואל כץ

 2,000 יפו -תל אביב  נחום לב

 2,300 רעננה ג'ק סמואל לוי

 2,300 פתח תקווה משה לוי

 2,300 ירושלים עזריאל לוי

 2,277 יפו -תל אביב  יהושע לוינברג

 2,300 יפו -תל אביב  רונלד לוריא

 2,300 יפו -תל אביב  רקנאטי ליאון

 1,000 ניר צבי גלזר ליאונרדו

 2,300 הרצליה  ורא יג ליכט

 2,300 הרצליה ליאון ליכט

 1,100 יפו -תל אביב  ורדה ליפשיץ

 2,300 נס ציונה אורן אשר לנדא

 2,300 יפו -תל אביב  אלון פול לנדא

 2,300 נס ציונה בן ציון לנדא

 2,300 נס ציונה טליה חנה לנדא

 2,300 צור יצחק אנה לפיד

 2,300  ירושלים מרגו מוגרבי

 2,300 ירושלים עזרא מוגרבי

 2,300 רמלה אנט מור יוסף

 2,300 ירושלים דליה מזרחי 

 2,300 יפו -תל אביב  תענ מטלון

 1,000 ירושלים אברהם מייזליש

 2,300 יפו -תל אביב  נפתלי מיכל

 2,300 עמינדב צ'רלז מילגרום

 2,300 בני ציון יפעת מיסלוס

 2,300 רעננה דוד מירכין

 2,300 הרצליה  נינה מלניקוב

 2,300 הרצליה לאוניד נבזלין
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 יפו -תל אביב  חיים נורטמן

 2,300 יפו -תל אביב  צבי נטע

 2,300 כפר שמריהו אמנון ניב

 2,300 נתניה הולצר  ניר

 2,300 כפר שמריהו אביגיל נפתלי

 1,000 יפו -תל אביב  מיה נפתלי

 2,300 ירושלים סבטלנה סורוקין

 2,300 יפו -תל אביב  תום סילמן

 2,300 יפו -אביב תל  רותם סיצוק לדאו

 2,300 רמת השרון יוסף סלע

 1,500 הרצליה משה עדן

 2,300 ראשון לציון עזרא עטר

 2,300 כפר קרע ניזאר עלימי

 1,800 יפו -תל אביב  אליעז פולג

 2,300 ירושלים דליה פולק

 1,000 יפו -תל אביב  דניאל פורמן

 2,300 יפו -תל אביב  ישראל פורת

 2,300 סביון שי פינס

 2,200 הוד השרון אופיר פינס פז

 2,300 יפו -תל אביב  דני פישמן

 2,300 רעננה ברק פלאט

 2,300 זכרון יעקב ז'אן פלביאן לזר

 2,300 יפו -תל אביב  פלי פלד

 2,300 ירושלים יהודי פמיני

 2,300 רעננה סטיבן  פרבר

 2,300  יפו -תל אביב   גיא  פרופר

 2,300 שמריהוכפר  סוזן פרופר

 1,000 יפו -תל אביב  יצחק פרידמן

 2,300 ראשון לציון משולם פרידמן

 2,000 קריית גת ליז פרץ

 2,300 יפו -תל אביב  אפרים צדקה

 1,000 רעננה טוביה ציזנר

 2,300 נתניה ביאטריס ציפורי

 2,000 קריית גת הילה צרפתי

 2,300 יפו -תל אביב  הילה קאהן
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 רמת גן  סלומון מוריס קאהן

 2,300 רעננה לורי קאופמן

 2,300 רעננה בועז קביליו

 1,950 יפו -תל אביב  אביטל קולט

 2,300 יפו -תל אביב  אריאל קוליץ

 2,300 הרצליה דוד קוליץ

 2,300 יפו -תל אביב ידין קוליץ

 2,300 יפו -תל אביב  יהונתן קולקה

 1,000 סביון אלי קופילוב

 2,300 רעננה יוסף קופמן

 1,000 יפו -תל אביב  מיכה קיבלי

 2,300 רמת גן פיליג קליף

 1,000 יפו  - ל אביבת צבי קליר

 2,300 ירושלים דוד קלישר

 2,300 ירושלים רות קמר

 2,300 רמת השרון מיכאל קני

 2,300 הרצליה יפתח קסטן

 2,300 הרצליה  יהודית קצין 

 2,300 עומר יוסי קרוגמן

 1,000 סביון הנרי קרפט

 1,000 יפו -תל אביב  מודי קרת

 2,300 קיסריה אורלי רביב לרר

 2,000 מושב נהורה מיכאל רביבו

 2,000 רמת גן אסנת רבינוביץ

 2,300 רעננה תמר רובינשטין

 2,300 סביון שלמה רודב

 2,300 אביחיל ניר רוזיאק

 2,300 נתניה יגאל רוטר

 2,300 כפר שמריהו נפתל רוני

 2,300 רמת גן אדוה רונן

 2,000 יפו -תל אביב  אסף רזין

 2,300 רעננה דוד סקוט רטנר

 2,300 יפו -תל אביב  יואל רינשטיין

 2,000 עומר רינה רמות

 2,300 ראשון לציון אלכסיי רסובסקי
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 יפו -תל אביב  עירית רפפורט

 2,200 יפו -תל אביב  רות רפפורט

 2,300 יפו -תל אביב  מרקוס שוורצמן

 2,300 יפו -תל אביב  בייגה שוחט

 2,300 ירושלים רוברטה שופמן

 2,300 יפו -תל אביב  רואי שורץ

 2,300 רעננה קולין שחט

 2,300 גבעתיים שירי שחם

 1,000 כפר שמריהו אלחנן שטרייט

 2,000 קריית גת שלום שיינדלר

 2,300 הרצליה  ואדים שינדרס וקסמן

 2,300 הרצליה מאיר שיניצקי

 2,300 רחובות  רועי שיניצקי

 2,300 רחובות  רות שיניצקי

 2,300 יפו -תל אביב  גיל שיף

 1,000 רעננה מנחם שלגי

 2,300 יפו -תל אביב   ניר  שלו

 2,300 חדרה קרן שליו

 2,300 הרצליה לב שמולרוב

 2,300 יפו -תל אביב  מאיר שמיר

 2,100 יפו -תל אביב  יונתן שמשוני

 2,300 יפו -תל אביב  לאה שני

 2,300 שוהם אייל שפילברג

 2,300 יפו -תל אביב  נפתלי שפיצר

 2,000 רעננה נעם שפירא

 2,000 כפר שמריהו אוהד שקד

 2,300 אביחיל ברק שקד

 2,300 סביון מרום שרון

 2,300 יפו -תל אביב  עודד שריג

 1,500 חיפה זאב תדמור
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,000 חיפה שרבל מטר

 2,300 יפו - תל אביב בן ציון  לנדא
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

   (מרצ) השמאל של ישראל

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,000 הוד השרון גלעד אבידן

 1,000 יפו -תל אביב  קולט אביטל

 1,141 ראשון לציון דלית אבישר דורון

 1,100 ירושלים יהודית אברהמי

 1,100 ירוחם יעל אגמון

 2,300 סביון יואל יעקב אדמי

 1,000 סביון יותם אדמי

 1,000 סביון רונה אדמי

 1,140 יובלים דגנית אדן

 2,300 יפו -תל אביב  יגאל דוד אהובי

 2,000 רחובות חנה אולמן

 1,500 רחובות שמעון אולמן

 2,300 בית יהושע מנואל שאול אולסוונג

 1,100 אשדוד סלביה אונגר

 2,300 יפו -תל אביב  דוד חיים אושרוב

 1,181 עפולה צבי אזיה

 1,000 אשדוד אלן יוסף אטלס

 1,278 כפר מסריק איטה אילת

 1,150 צורן-קדימה  סינטיה סול דבור אלבלה כראל

 1,500 יפו -תל אביב  יואב צבי אלון

 1,140 יפו -תל אביב  הילה אלוני

 1,000 יפו -תל אביב  יובל אלחנני

 2,300 כפר מרדכי אלה אלקלעי

 1,100 ירושלים יהודית אלקנה

 1,180 רעננה דניאל אדם אלרם

 1,690 חדרה דוד אפרון

 1,000 רמת גן אורי מנחם אפשטיין

 2,300 הרצליה בנימין אליעזר ארבל

 1,100 נהריה ראובן ארבל

 1,100 ניר יצחק דולב ארד

 1,100 הזורע דן ארז

 1,014 מענית דליה אשד

 2,300 סביון אוגניה אתרוג
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 סביון אורה אתרוג סטיבה

 2,300 מונוסון-יהוד אליהו באבאני

 1,000 הרצליה יהודית בובר אגסי

 1,000 יצחקתל  חנה בוקצין

 1,100 כפר סבא רוני בזרנו

 1,000 באר שבע רחל ביאליסטוק

 1,140 רבדים דן בייטנר

 1,000 ירושלים יובל בירנבוים

 1,102 ירושלים צבי-דן בן זכאי

 2,300 סמר עופר בן טובים

 1,000 מבשרת ציון שי ארנון בן נתן

 2,300 רמת השרון ניצן בן פורת

 2,300 רמת גן בעז  בן צור

 1,171 אילת איתנה בן שמעון סימון

 1,050 חיפה יהושע בנאי

 1,100 אשדוד-חצור אדוארד פלורנט בנדיק

 2,300 כפר נטר נועה בנדרמן פטרושקה

 2,300 הרצליה יואב בנימיני

 1,100 ירושלים בן בסקין

 1,100 ראשון לציון יניב אביב-בר

 1,140 בן עמי סמדר און-בר

רפאל ריימונד  בר און
 וינסנט

 2,300 רמת השרון

 2,300 ירושלים הלל ברדין

 2,000 נס ציונה שרה בריטברג סמל

 2,300 יפו -תל אביב  מיכאל ברמן

 1,000 ירושלים צבי פטר ברנדס

 1,100 קריית חיים צבי ארנסטו ברנדסקי

 1,760 יפו -תל אביב  עדן דוד ברנוי

 1,100 יפו -תל אביב  חמוטל ברקן בארי

 2,300 יפו -תל אביב  ברק גבאי

 1,000 בני ציון דניאל גבירץ

 1,100 כרמיאל יעל גוברין

 1,100 צור הדסה יורם גולדרינג

 2,000 רעננה גליה גולן גילד
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,100 מבשרת ציון יורם יהושע גורדון

 1,000 כפר שמריהו ידידיה גורן

 1,100 ירושלים אדם גיא

 1,140 ידידיהכפר  עפר גייר

 2,300 אשדוד יהודית גיל און

 1,100 ראשון לציון גילה גיסר

 מכבים מודיעין נעמי הלנה גלברט
 תרעו

1,181 

 1,600 רעננה רחל גלובמן

 2,300 יפו -תל אביב  מרק גלזרמן

 2,300 כפר ויתקין אלה רות גרא

 1,000 חיפה דן גרוס

 1,100 חולון דוד גריאני

 2,300 הרצליה אנטוניוורן  גרין

 1,100 ירושלים יעקב ג'פרי גרין

 1,181 קריית טבעון אליעזר גרינצווייג

 1,100 נצרת עילית קלרה סוזנה גרינשטיין

 1,100 ראשון לציון רוסטיסלב גרשטור

 1,100 ערד אסף דגני

 1,100 ראש פינה יאיר דוארי

 1,100 להב פנינה דובו

 1,100 גזר עמוס דוידוביץ

 1,100 יפו -תל אביב  רחל דיאמנט

 1,000 אשדוד גרצילה דן

 2,000 גאליה תמר דר

 1,140 ירושלים עידית דרור

 2,300 הרצליה ולטר דרייפוס

 2,300 פתח תקווה לילך הוד

 1,000 רמת השרון רחל הלמן

 1,175 צור הדסה אילן הלפרין

 1,101 הרצליה יעקב הס

 2,300 סבאכפר  עילאי הרסגור הנדין

 1,000 אשדוד-חצור אפרים הררי

 1,100 באר שבע צפורה וויכמן

 2,300 מונוסון-יהוד מרים ויזנפלד
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,091 רעננה דן וינטראוב

 2,300 כפר מרדכי אורי יוסף ויסברג

 2,300 יפו -תל אביב  פיליס ויסברג

 2,300 הרצליה גלית ויסקופר

 2,300 רמת גן צביה ולדן

 2,300 יפו -אביב  תל אסף ולדן

 1,100 הדר עם זהבה זהבי

 1,100 חגור אברהם זוטלר

 1,140 באר טוביה אסתר זולר

 1,100 קריית חיים איריס זימן

 1,000 ירושלים מרדכי זלדון

 2,300 הרצליה נאוה חרנם

 1,100 שמשית ענבר טויבר יסעור

 1,100 מונוסון -יהוד הנרי טלנר

 2,300 בית ניר רני טריינין

 1,140 יפו -תל אביב  יפה יהודאי

 1,060 ראש העין יהודית ילון

 2,300 יפו -תל אביב  ענת יעקבי

 2,000 חיפה דן יפה

 1,100 גני תקווה אלדד צבי יפה

 1,950 יפו -תל אביב  אמנון יקותיאלי

 2,000 נורדיה שלמה כץ

 1,100 נחשון אולגה שושנה לב

 1,000 עמל)ניר דוד (תל  אשר לבני

 2,300 ירושלים נעמי לוי

 1,600 נתניה איתן לוי

 1,051 הרצליה יוסף לונדון

 1,140 זכרון יעקב יואב לוריא

 1,100 מבשרת ציון סוזן ג'נט לזרוס

 1,500 ירושלים נתן ליניאל

 1,000 יפו -תל אביב  הגר ליפקין

 2,300 נס ציונה אלון פול לנדא

 2,300 ציונהנס  טליה חנה לנדא

 2,300 נס ציונה אורן אשר לנדא

 2,300 רמת גן בן ציון לנדא
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,050 ירושלים יעקב לרנר

 1,650 יפו -תל אביב  )ליהי(דלית  מורביץ

 2,300 בת ים דרור איש שלום מורג

 1,140 בת ים פנחס מזרחי

 1,000 ירושלים רחל מילשטין

 1,000 יפו -תל אביב  רבקה מינצר

 2,300 יפו -תל אביב  רואי מכנס

 1,600 המעפיל ארנון מן

 1,000 כפר שמריהו קנת אדוארד מן

 2,300 רמת גן יעקב (ינקי) מרגלית

 1,550 פלמחים נחמן מרגלית

 1,100 עין החורש יהודה מרלא

 1,100 אורים דבורה מרקוס

 2,300 שואבה עודד נבון

 1,000 חולון בנימין נוה

 1,600 יפו -תל אביב  אלי נוי

 1,160 כפר סבא יוסף נינוה

 2,300 יפו -תל אביב  רג'ינה ניסימוב

 1,141 גשור רם ניצן

 1,650 רחובות איריס ניר

 1,100 כרמיאל דורה סגל קופרשמיט

 1,140 קריית חיים דליה סדן

 1,500 שמשית נועם סוקר

 2,300 יפו -תל אביב  עמית סטיבה

 2,300 סביון שיר סטיבה

 2,300 רעננה דבורה דבי סלוצקי

 2,100 יפו -תל אביב  אלי סני

 1,100 באר שבע נחמה ספרינצין

 1,140 יפו -תל אביב  דוד נדב סקלי

 2,300 יפו -תל אביב  רבקה סקר

 2,050 ירושלים אסתר חגית עופרן

 2,300 סביון קרין אירית קוסוי-עורי

 2,300 יפו -תל אביב  ענת ענבר

 1,000 יפו -תל אביב  גילה עפר

 1,100 ירושלים צפורה פאוסט
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,100 בארי אלון יוסף פאוקר

 1,200 חרוצים חנה פוטשניק

 1,100 שדה בוקר אביבה חנה פופר

 1,140 חיפה יהודה פור מן

 2,300 רמת גן אורני פטרושקה

 2,300 חיפה נילי פטרושקה

 2,300 רמת גן איתי פיאט

 1,550 יפו -אביב תל  דוד פירסטנברג

 1,200 כפר תבור יורם פלג

 1,100 מעברות חנה פלד

 1,100 באר שבע דר פלדמן

 1,000 יפו -תל אביב  דניאל-ערן פסטרנק

 1,100 רמת גן רות מאור- פרגר

 1,000 ירושלים אילנה פרדס

 2,300 סביון אנה פרומצנקו

 2,300 יפו -תל אביב  גיא פרופר

 1,140 יפו - תל אביב יוסף פרלוב

 1,140 שער העמקים גל פרלשטיין

 2,250 ירושלים מיכל פרמינגר

 1,000 יפו -תל אביב  דורין פרנקפורט

 2,000 יפו -תל אביב  הוגו ריקרדו צאופן

 1,050 יפו -תל אביב  אורית צוקרמן

 1,141 גזית נעמה צורף

 1,000 חיפה גיל ציוני

 1,000 יפו -תל אביב  רונית חיה צימר

 1,250 רעננה גלית צימרמן וינשטוק

 1,140 יפו -תל אביב  אלישע רולנד צללי לומברוזו

 1,100 חיפה אדוארד- אדי קאופמן

 1,140 כפר חרוב אבנר קובלינר

 1,750 יפו -תל אביב  עודד קומאי

 2,300 חיפה ישעיהו קופלמן

 2,300 יפו -תל אביב  דנה קופרמן

 1,000 הלל בית יוסף יהונתן קורן

 1,140 נתניה אברהם קטש

 1,180 כרם מהר"ל רון קיפר
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,140 רמת גן שרה ברזלי-קניג

 1,000 רחובות מיכאל קרויטר

 1,000 ירושלים יעקב קריב

 1,100 חולון זק קריספין

 2,300 רעננה גלעד קרן

 2,300 צרעה בועז קרני

 2,300 יפו -תל אביב  נחמה קרפול בורק

 2,300 יפו -תל אביב  שירי פרגמנצבקרפול 

 מכבים מודיעין קטי הלן ראף
 תרעו

2,300 

 1,181 ערד משה רגב

 1,000 יפו -תל אביב  תמר רודיק

 1,000 פתח תקווה מיכל רוזין

 1,680 עפולה מינה רוזן

 1,100 הוד השרון הנרי רוזן

 2,300 ירושלים אהוד רוזנטל

 2,000 ירושלים מאיה רוזנטל

 1,000 חיפה יעל רול

 2,300 יפו -תל אביב  יוכבד רינגולד

 1,000 כפר שמריהו איתן פיוטר רכטר

 2,300 ירושלים אשר רשף

 2,300 יפו -תל אביב  עופר רשף

 2,300 יפו -תל אביב  תמי רשף

 2,300 ירושלים רוני רשף

 2,300 יפו -תל אביב  אהרון רשף

 2,300 ירושלים צלי רשף

 2,300 יפו -תל אביב  גיא רשף

 2,300 יפו -תל אביב  רתם רשף

 1,141 חולון דלית רשף קמחי

 1,000 יפו -תל אביב  אלה שאינסקי

 1,200 נתניה אמנון שגיב

 2,300 גני עם אסף שוב

 1,100 חיפה ורה שחם

 1,800 גבעתיים משה שחף

 1,650 גונן אביה שחר
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,140 יפו -תל אביב  טל יצחק שחר

 2,300 ירושלים גדעון פסקל שטיין

 2,300 ירושלים רבקה שטיין מתיוס

 1,100 חיפה נחמה שטיר

 1,140 קריית חיים יעל-יולנטה תרשיש-שטרנברג

 2,300 כרמיאל אוהד שיסגל

 1,000 ירושלים ורדה מיכל סבה-שיפר

 1,000 יפו -תל אביב  תומר שני

 2,300 רעננה ענת שפירא

 2,300 רעננה רות שפירא

 1,750 קריית אונו אנה יוספינה שרתיאל
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

   העם אתנו בראשות אלי ישי -יחד 

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 11,500 מושב נאווה אייל אברמוביץ

 11,500 אשדוד דוד אוזן

 130,000 ירושלים תהילה אזולאי (*)

 8,061 ירושלים יעקב באקשט

 299,350 ירושלים יעקב באקשט (*)

 11,500 אשדוד גבריאל בן אלי

 11,480 אשדוד מירב בן אלי

 11,500 ירושלים שמחה בניטה

 5,500 כוכב יאיר יניב בניטה 

 11,500 ירושלים יוסף ברון 

 200,000 חשמונאים דוד  סטיבן גקובס (*)

 5,500 ירושלים מיכאל דואני

 10,000 חיפה  אופיר דולי

 100,000 מעגלים משה דמרי (*)

 180,000 שדרות אריאל הר אלי (*)

 7,500 הוד השרון יגאל הררי

 50,000 יבנה גיתית ויסקי (*)

 9,000 ירושלים מני חדד 

 500,000 ערד יעקב טישן (*)

 3,000 ירושלים יעקב כהן

 11,500 ירושלים יואל מדאר

 10,000 כפר ירכה סעיד מועבי

 11,500 נתניה אורי מימון 

 10,000 יפו -תל אביב  קלוד סרור

 500,000 אשקלון דוד עשוש (*)

 100,000 בני ברק רפאל פנחסי (*)

 200,000 נתניה הוברט פרג' שטבון (*)

 11,500 קריית גת רוני רחמים

 199,000 מושב ברכיה רחל שועי (*)

 200,000 אלעד אסתר שלום (*)

 11,500 קריית גת אופיר שלי

 11,480 אשדוד מריה שמיר

 ערבויות שחולטו * 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

   ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 ירושלים ביאנקה אטיאס

 2,300 ירושלים חיים אלדד

 2,300 גבעת זאב צחקי ביטון

 2,300 אשקלון נחמיה בנימין

 2,300 ירושלים זיו בצלאל

 2,300 מוצא יעקב בראשי

 2,300 ירושלים יעקב גוטמן

 2,000 ירושלים יהונתן גלון

 1,150 עפולה מדיאה גליזר

 1,500 קריית מוצקין עדי גרוסט

 1,000 מעלה אדומים בוריס גרוסמן

 2,300 יפו -תל אביב  משה דדש

 2,300 חדרה אביעד ועפר

 1,940 אור יהודה כהן ז'אנה

 2,228 ירושלים שלמה חיזק

 1,200 הוד השרון שאבי חיים

 2,000 שפרעם עמאר חמד

 2,200 ראש העין אלי חתוקה

 2,300 ירושלים דורין טבול

 2,300 ירושלים סימו טובול

 2,300 ירושלים מרדכי יוחנן

 2,300 ירושלים יואל ישראל

 2,300 ירושלים רן יעקב לוי

 1,000 ירושלים מאיר  מיכה

 1,300 נשר לאוניד נוסימביץ

 1,200 שלומי מיכאל סלובידוב

 1,500 יבנה דוד עומר

 2,000 פקיעין אמיר עלי

 2,000 מעלה אדומים אבי רחמים
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  כולנו בראשות משה כחלון

  תרומות שקיבלה הסיעה

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

Cohen Mark 11,000 רעננה 

Greenblatt Allan  1,800 יפו -אביב תל 

Gross Avi 11,500 מכמורת 

 10,000 אשדוד צחי אבו

 10,000 רמת השרון אורן אבקסיס

 5,000 יפו -תל אביב  עופר שמעון אברהם

 10,000 קיסריה אלי  אהרן

 2,000 ראש העין ארז אהרן

 2,735 יפו -תל אביב  ציון אוהב ציון 

 5,000 ראשון לציון מוטי מרדכי אוזן

 11,500 נתיבות תומר אוזן

 5,000 נתניה לימור אולניק

 11,500 יפו -תל אביב  מיכאל סקוט אורן

 1,500 רחובות דרור אחרך 

 5,000 חולון אריה איבי

 7,500 ירקונה דני איל

 7,300 ראשון לציון רונן אל ביג

 5,000 יפו -תל אביב  עפרה אל סברי

 11,000 ירושלים אריה מרדכי אלגרבלי

 1,800 שער חפר-בית יצחק נתאי אלוש אבן

 5,000 כפר סבא ראובן אליהו

 4,000 כפר סבא רונית  אליהו

 4,000 כפר טרומן שאול אלמוגי

 11,500 רמת גן יעל  אלמלח

 2,000 שדה נחמיה מתי אלמקייס

 5,000 אשדוד גבי אלפסי

 5,000 חיפה דניאל אסנין

 1,800 נס ציונה רפי ארביב

 11,000 יפו -תל אביב  אבי אריאל

 1,000 נס ציונה אמיר  ארנון

 11,500 כרמי יוסף אלי ארצי

 11,500 הרצליה שי באבד
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 10,000 ראשון לציון ציון בדש

 10,000 אשדוד סבטלנה בוגוסלבסקי

 9,500 בית שמש שיר בוזגלו מימון

 5,000 צפת איתמר בוחניק 

 1,000 רחובות אורן בוטא

 11,500 הר אדר שמעון בויקו

 11,500 אבן יהודה ויקטור בוקר

 4,000 נס ציונה דודי בורוכוב

 5,000 הרצליה רוני בורשטיין

 1,466 קיסריה רוברט ביליה

 9,900 בת ים סטינימיר בכר

בליסטרא 
 ורצלבסקי

 11,500 כפר יונה רבקה

 3,000 טירת כרמל מלכה בן אבו

 5,000 עתלית אברהם בן גיגי

 10,000 אשדוד שמואל אהרון בן חמו

 10,000 רמת ישי אילן בן ישי

 11,500 יפו -תל אביב  מיכאל   בן סעדון

 11,000 גבעת שמואל חדווה בן שטרית

 11,500 חיפה שלמה אריה בק אילן

 11,000 מוצא עילית יעקב בראשי

 7,000 רמת גן בני ברגמן

 11,500 אשקלון משה חיים ג'אן

 5,202 יפו -תל אביב  אברהם ואיילת גבאי

 2,000 חיפה גיל גולדרייך

 1,018 קריית מלאכי יהודית ודוד גלעם

 1,000 כפר ורדים בתיה גצלר

 11,500 הוד השרון קרן ואסף גרוס חגי

 1,085 אביחיל יורם דבש

 2,400 עתלית גיל יעקב דנקנר

 1,000 חיפה גרשון הורביץ

 11,000 ירושלים דב יששכר הלפרן

 10,000 חיפה גיורא וינטרשטיין

 10,000 חיפה טומאס תמיר וינטרשטין

 11,000 ירושלים אלדד חיים זהר
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,000 חיפה גילה זלבר

 10,000 קריית אונו יוסי חביב

 5,000 באר שבע דוד חגג

 11,500 הוד השרון שלום וגליה חגי

 11,500 הוד השרון חן חגי כהן

 10,000 ביריה משה חדיף

 11,000 כפר רות גלילה חזיז

 10,500 בית שמש שמואל חיים

 5,000 נתניה אהרן  חכמון 

 10,000 חיפה פז יעקב חלווה

 1,300 נשר תומר חלווה

 11,000 נצרת אמל טאהא

 10,000 כפר שמריהו אבי טיומקין

 2,000 רמת גן זכר טיומקין 

 1,000 חיפה מתניה טיקטינסקי

 10,000 נצרת עילית בדיע טנוס

 2,500 עומר משה טרבלסי

 8,264 בני ציון ניר טרלובסקי

 11,500 בית נחמיה דניאל יזדי 

 11,500 קיסריה שמוליק יחזקאל

 10,000 אשקלון ירון יעקב

 1,000 חיפה אביעד יצחק

 8,793 שוהם עובד כדורי

 10,000 ירושלים נפתלי ניל ןכה

 7,865 חולון אליהו כהן

 11,500 קיסריה יוסף רוני כהן

 3,000 יבנה עמרם כהן

 2,000 דפנה שרון כהן

 1,500 באר שבע אלישע כהן 

 10,000 אשדוד תומר כהן משה

 8,500 שדה נחמיה אורי כחלון

 10,000 אשקלון חי כחלון

 11,500 חיפה משה כחלון

 1,000 ירושלים קובי כחלון

 1,006 רחובות אסף כספי 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 11,000 רחובות דליה לביא

 11,500 שוהם חנה לוי

 10,000 אשדוד יעקב לוי

 11,500 ירושלים חנה לוי

 10,000 הרצליה ניסים לוי

 2,000 יפו -תל אביב  מורן וברק איה מאירי

 1,000 חיפה אבשלום מוסלר

 11,500 גבעתיים סימה מועלם

 11,500 כפר טרומן יורם מועלם עילם

 11,500 ירושלים יעקבאמיר  מורלי

 9,900 חורשים יהודה מושונוב

 1,000 הרצליה נתן מזרחי

 5,000 נתניה שי מיזליש

 9,000 זכרון יעקב שמעון מיימון

 11,092 בת ים שלמה מילמן

 5,000 אשקלון גבריאל מכלוף

 11,000 קריית מלאכי סעדה  מלכה

 11,000 רחובות תמר וסולומון מלכה

 11,500 חיפה ואבשלוםטליה  מן

 1,600 חולון יצחק מנין

  1,416  הוד השרון  בני  מסיקה

 2,200 קריית שמונה דוד משה

 2,000 חיפה רן משה

 1,349 רמת השרון שירלי משקיף

 6,000 אילת סאמי נופי

 11,000 אשדוד שושנה נחמיאס

 11,500 יפו -תל אביב  דניאל נפתלי

 5,000 כפר שמריהו רון נפתלי

 3,500 נתניה אשר סאסי 

 1,500 נשר וייצמן סאתוני

 1,000 קריית שמונה יצחק סבג

 1,000 נתניה שושנה סהר

 11,500 אשדוד אשר סיום פנתאון

 1,500 חיפה דוד סער

 10,000 אשקלון שלום שאול סער
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,800 ירושלים רועי ספושניק

 1,000 קריית שמונה אריה סקיאן

 2,000 באר שבע נסים סקרה

 11,500 אשקלון מאיר סרוסי

 5,000 כפר חושן נורית סרפטי

 11,000 נצרת סמיר עואד

 1,800 נתניה נמרוד עובדיה

 5,000 יפו -תל אביב  חגית עוז

 3,652 רחובות אלי עמר

 11,000 נצרת סאמח עפיפי

 11,000 נצרת מג'די מוחמד עפיפי 

 11,000 נצרת אינאס עראביה

 11,000 נצרת סאהאחדרה  עראביה

 11,000 נצרת עלי עראביה

 11,000 נצרת מוסטפא סאהא עראביה

 11,000 נצרת אבראהים אחמד עראביה סיהאם

 1,000 באר שבע אהוד חיים ערב

 1,000 רמת רזיאל אבינועם ערמוני

 2,500 כפר ויתקין יובל ערן

 5,000 חיפה מילאד פארס

 5,000 יפו -תל אביב  רועי שמואל פולקמן

 10,000 חיפה מודי פופלין

 2,000 כפר מונש רון פז

 10,000 חדרה אשר ושושנה פחימה

 10,000 ערד טלי פלוסקוב

 2,000 כפר ויתקין בלהה פנחסי 

 11,500 רמת גן דנית פסקביץ

 5,000 חדרה משה פרטר

 11,500 ירושלים אלישיב פרנקל

 2,000 יפו -תל אביב  אורית פרנקל פישלר

 10,000 חדרה נחום ציון

 11,500 אשדוד סימון צרפתי

 5,000 אילת ברוך קבלו

 11,500 ירושלים רוני קול

 10,000 גן יבנה אלכס קידר
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 5,000 שער חפר-בית יצחק זהר יוסף קלר

 2,000 קריית שמונה שולה קמרי

 11,500 סביון יואל קרסו 

 5,000 נתניה עמוס ראובן

 5,000 סביון שלמה  רודב

 1,152 חיפה בן ציון רודיטי 

 5,000 נתניה עופר רזמוריביץ

 10,000 חיפה אבנר רחמים

 11,000 שפיר גלית רחמני

 1,000 קרית ביאליק משה ריבק

 3,500 נתניה יוסי  רכאח

 7,456 ראשון לציון גיליאן שאשא

 2,000 כפר סבא יחזקאל שבת כהן

 11,500 יפו -תל אביב  אלון שבתאי

 2,000 שער חפר-בית יצחק איל שגב

 3,600 רעננה אוהד שוומנטל 

 10,000 אבן יהודה אבי שטרית

 10,000 הרצליה משה יעקב שטרן

 11,500 פתח תקווה לוי ואורלי שיטרית

 9,000 חיפה שלום שיטרית 

 11,000 יפו -תל אביב  אילן שילוח

 3,816 יפו -תל אביב  עדי שלום

 8,000 גןרמת  אליה שלמה

 1,080 באר שבע אלי שמאי

 11,500 ירושלים דרור שמחיוב כהן

  5,000 שער חפר-בית יצחק אורי שני

 1,000  קריית אונו  מיכאל  שנער

  11,000  יפו-תל אביב  יוליה  שרביט

  1,800  נתניה  משה  ששון

  
  ערבויות שקיבלה הסיעה

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ˙Â·¯Ú‰ ÌÂÎÒ 

 100,000 שער חפר-בית יצחק נתאי אלוש אבן

 2,325,000 יפו -תל אביב  ענת אגמון

 200,000 יפו -תל אביב  ציון אוהב ציון
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ˙Â·¯Ú‰ ÌÂÎÒ 

 250,000 באר שבע אלי אלאלוף

 200,000 כפר סבא מזל אורית אלון

 100,000 קיסריה רוברט ביליה

 500,000 יפו -תל אביב  אברהם גבאי

 100,000 אביחיל יורם דבש

 100,000 סביון אריה יחזקאל חרמוני

 500,000 כפר שמריהו אבי טיומקין

 150,000 בני ציון ניר טרלובסקי

 60,000 רחובות אסף כספי

 50,000 יפו -תל אביב  קלוד מוריס סרור

 200,000 רמת השרון שירלי משקוף

 150,000 יפו -תל אביב  אהוד פרידן

 1,010,000 ירושלים אדם פרנקל

 305,000 הרצליה שלומי צח

 150,000 יפו -תל אביב  משה ראובני

 500,000 יפו -תל אביב  ליאון רקאנטי

 150,000 יפו -תל אביב  אילן שילוח
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  גאה בבחירה שלי -לה ירוק ע

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,000 חיפה ברונו אוליבה

 1,000 יפו -תל אביב  אסף ארנבי

 11,500 סביון יקי דוניץ

 11,500 עין עירון חגי הילמן

 1,000 ירושלים איתי כהן

 2,600 רמת גן דוד כהן

 4,620 גבעת עדה אורן לבוביץ

 1,000 יפו -תל אביב  ארז מהרל

 9,000 רמת גן ברקת קרן- שיף

 10,000 רמת גן גל שלום

   



140  

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  נספח תרומות

  19שוטף כנסת 

  בתקופות השוטפותהתרומות שקיבלו הסיעות 

   ש"ח ומעלה) 1,000 -(מ

  תנועה לאומית ליברלית -הליכוד

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,000 אור עקיבא דניאל אבנעים

 1,000 ראשון לציון סופיה אבנעים

 1,000 אור עקיבא סיגל אוחנונה

 1,000 באר יעקב פרטוק דוד

 1,000 רחובות אהרון טלקר

 1,000 ראשון לציון מרום מורן

 1,000 באר יעקב משה נגאוקר

 1,000 רמלה דיאנה סטנקר

 1,000 גדרה ניסים עמרם

 1,000 באר יעקב שמואל פזרקר

 

   



  141  

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית  -חד"ש

  וערבים) םהישראלית וחוגי ציבור יהודי

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ  ÌÂÎÒ(Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ 

 1,800 חולון דידור ארטיום

 1,000 יפו -תל אביב  אבישי צבי ארליך

 1,000 סמר עופר בן טובים

 2,000 בת ים תמר ויורם גוז'נסקי

 1,000 בענה יוסף גיריס גריס

 1,150 חיפה צילה הרטמן

 1,050 שפרעם תאאיר חמדי

 1,000 שפרעם ח'אלד חמדי

 1,390 פתח תקווה יהודית סולוד

 2,000 יפו -תל אביב  מור סטולר

 1,000 כרמיאל מיכל עדן

 1,000 כרמיאל עבד וחכמת פטום

 1,730 פתח תקווה מרדכי פריינד

 1,000 כרמיאל רות תירוש
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

 יש עתיד
  2014שנת 

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,000 מודיעין מכבים רעות  גדעון בר אשר

 1,000 כפר שמריהו מרים גוטסמן

 1,000 יפו -תל אביב  שי גולדברג

 1,000 יפו -תל אביב  שמעון גולדברג

 1,000 שוהם רם גולדמן

 1,000 יפו -תל אביב  אורן גיזנפלד

 1,000 רמת השרון זיו גיל

 1,000 יפו -תל אביב  נילי דה רוטשילד

 1,000 הרצליה גילי דינשטיין

 1,000 יפו -תל אביב  דן טוקטלי

 1,000  גןרמת  יורם טיץ

 1,000 כפר שמריהו צבי לימון

 1,000 יפו -תל אביב  רחל לימון

 1,000 הרצליה דב לפיד

 1,000 שדרות מור מורביה

 1,000 יפו -תל אביב  יעקוב מיצוניק

 1,000 רמת גן רפאל מלמן

 1,000 יפו -תל אביב  קלוד מוריס סרור

 1,000 ירושלים שאול אזולאי ענתבי

 1,000 קיבוץ גזר אמנון פתאל

 1,000 רמת השרון תמר צחנובר

 1,000 רמת השרון מרדכי רונן

 1,000 יפו -תל אביב  הלנה רוסק

 1,000 יפו -תל אביב  מיכל שומר

 1,000 כפר שמריהו אורנה שסטוביץ תמיר
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

 2015שנת 
‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

 2,300  ירושלים שאול אזולאי אנטבי

 2,300 יפו -תל אביב  דרור איוב

 2,000  יפו -תל אביב  ארז אלרואי

 2,300 חיפה איתי אנצל

 1,000  נתניה יצחק בניש

 2,300 כפר שמריהו מרים גוטסמן

 2,300 יפו -תל אביב  שי גולדברג

 2,300  יפו -תל אביב  שמעון גולדנברג

 2,300 יפו -תל אביב  אורן גיזנפלד

 2,300 רמת השרון זיו גיל

 2,300 יפו -תל אביב  נילי דה רוטשילד

 2,300 הרצליה גילי דינשטיין

 2,300 יפו -תל אביב  דן טוקטלי

 2,300  גןרמת  יורם טיץ

 2,000 יפו -תל אביב  שחר יקותיאל

 1,000 רמת השרון משה כנען

 2,300 כפר שמריהו דנה לוי מיצוניק

 2,300 כפר שמריהו צבי לימון

 2,300  יפו -תל אביב  רחל לימון

 2,300  יפו -תל אביב  יעקב מיצוניק

 2,300 רמת גן רפאל מלמן

 2,100  יפו -תל אביב  קלוד מוריס סרור

 2,300 קיבוץ גזר אמנון פתאל

 2,300 יפו -תל אביב  רון צוקרמן

 2,300 רמת השרון תמר צחנובר

 2,300 יפו -תל אביב  יגאל קרני

 2,300  רמת השרון מרדכי רונן

 2,300  יפו -תל אביב  הלנה רוסק

 1,800  תל קציר סטיב רינגלר

 1,000  מגדל העמק רפי שביט

 1,000  רחובות אברהם שדה

 2,300  יפו -תל אביב  מיכל שומר

 2,300 כפר שמריהו אורנה שסטוביץ טמיר
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  ישראל ביתנו

  2013שנת 

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

 1,500 קיסריה יצחק ג'ולי

 2,000 עפולה אהרון כהן

 2014שנת 
‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

 1,000 בת ים סטניסלב אולימבוב

 1,000 בת ים אירנה גנין

 1,000 דלית אל כרמל  ויסאם חלבי

 2015שנת 
‰ÁÙ˘Ó Ì˘  Ì˘ÈË¯Ù ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

 2,000 בני ברק יוסף אבוחצירא

  
   



  145  

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  מרצ

  2013שנת 

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,300 נס- חד יואב ארד

 1,000 אזור יוסף בן בסט

 1,118 אשדוד אילן גילאון

 2,300 פתח תקווה זהבה גלאון

 2,100 הרצליה וורן אנטוני גרין

 2,300 יפו -תל אביב  תמר זנדברג

 1,709 בית ניר רני טריינין

 1,000 יפו -תל אביב  רות לכטר

 1,150 ת טבעוןיקרי חיה מחרוק

 1,540 שואבה עודד נבון

 1,000 חולון יוחנן פיין

 2,300 כפר קאסם אמנה פריג'

 2,200 יפו -תל אביב  ירון פרידמן

 1,000 יפו -תל אביב  דוד רבינוביץ

 2,300 פתח תקווה מיכל רוזין

 1,000 חיפה יואב יצחק רוטנברג

 2,000 ירושלים צלי רשף

 1,000 ירושלים דוד שפורר

 1,200 ת אונויקרי אנה יוספינה שרתיאל

  2014שנת 

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,000 סביון יעל אדמי

 1,000 יפו-תל אביב  נילי אושרוב

 1,000 ת טבעוןיקרי עודד גרשון אפרתי

 1,000 סביון אורה אתרוג סטיבה

 1,000 הרצליה יהודית בובר אגסי

 1,000 תל יצחק חנה בוקצין

 1,000 סמר עופר בן טובים

 1,000 ירושלים הלל ברדין

 1,000 רעננה גליה גולן גילד

 1,000 יפו-תל אביב  רות דיין
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין וחשבון על תוצאות העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,000 מדרשת בן גוריון אורי הוכברג

 1,000 כפר סבא עילאי הרסגור

 1,000 מונוסון-יהוד מרים ויזנפלד

 1,000 יפו-תל אביב  אדית וינקלר

 1,000 יפו-תל אביב  שמעון וינשטין

 1,000 יפו-תל אביב  פיליס ויסברג

 1,000 הרצליה גלית ויסקופר

 1,000 חיפה הגר וקסלר

 1,000 רמת גן יצחק צחי זליכה

 1,000 בית ניר רני טריינין

 1,000 יפו-תל אביב  אלי נוי

 1,000 ת אונויקרי גנט שרה נוסבאום

 1,000 יפו-תל אביב  רג'ינה ניסימוב

 1,000 להב לולה פיגלרס

 1,000 חולון יוחנן פיין

 1,000 סביון דן פרומצנקו

 1,000 כפר קאסם אמנה פריג'

 1,000 יפו-תל אביב  אסף פתיר

 1,000 יפו-אביב תל  עודד קומאי

 1,000 בית זית דוד קורץ

 1,000 להבות הבשן יעקב קנדל

 1,000 להבות הבשן יהודית קנדל

 1,000 להבות הבשן יורם קנדל

 1,000 יפו-תל אביב  אילן קפון

 1,000 הוד השרון מתתיהו קרוין

 1,000 רעננה גלעד קרן

 1,000 כפר מנחם רינה קרן

 1,000 יפו-אביב תל  נחמה קרפול בורק

 1,000 יפו-תל אביב  מהרטה ברוך רון

 1,000 הרצליה ליאור שגיא

 1,000 גני עם אסף שוב

 1,000 גן שמואל מרדכי הר אבן

 1,000 יפו-תל אביב  עופר יגאל שמיר

 1,000 ירושלים אגנס שפורר

 1,000 רעננה רות שפירא

 1,000 ירושלים ניצן תאני
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה דין העשרים ו
  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  הספרדים העולמית שומרי תורההתאחדות  -ש"ס

  2013שנת 

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 2,000 בית שמש גואל  סלואטסקי

  2014שנת 

‰ÁÙ˘Ó Ì˘ ÈË¯Ù Ì˘ ·Â˘ÈÈ (Á"˘·) ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ 

 1,000 ירושלים אביבית אסרף 

 1,000 אלעד אבישג כהן 

 1,000 ירושלים יעקב בן ססי 

 1,000 אלעד רויטל לחיאני 

 1,000 צפת נהוראי לחיאני 

  


