
 

דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 שניפרק 

 

  נתונים על תרומות שקיבלו הסיעות
 בתקופות השוטפות

 

  



דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 נספח תרומות
 20שוטף כנסת 

 תרומות שקיבלו הסיעות בתקופות השוטפות
 ש"ח ומעלה( 1,000-)מ

 תנועה לאומית ליברלית -הליכוד 

2015 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 גבעת שמואל אלחנן אנגלסמן

 1,000 גבעת שמואל מאיר בן דוד

 1,000 גבעת שמואל צבי גלנט

 1,000 גבעת שמואל בתיה הירשוביץ

 1,000 בני דרום אברהם פוקס

 1,000 כוכב יאיר יעל שמרגד

2016 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 ראשון לציון גלית אברהם

 1,000 חולון רונן בני גירו

 1,000 קידר החדשה צבי שאול ראובן
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

)המפלגה הקומוניסטית  שוויוןלהחזית הדמוקרטית לשלום ו - חד"ש
 הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים(

2015 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 בת ים תמר ויורם גוז'נסקי

 1,890 פתח תקווה מרדכי פריינד

2016 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 סכנין פאתנה אבו יונס

 1,000 טייבה סאמי אבו עיטה

 1,000 סכנין אחמד עווד עלי אבו ריא 

 1,000 טייבה יוסרא גאבר 

 1,000 בת ים תמר ויורם גוז'נסקי

 1,000 יפו-תל אביב דנה ועודד גולדריך
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 

 , בראשות יאיר לפידיש עתיד

2015 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 2,000 יפו-תל אביב שחר יקותיאל

 1,000 יבנה אוריאל סטגן לובסיה

 2,300 נתניה אורי מימון

 1,000 יפו-תל אביב דניאל קרן

 2,300 נתניה אמיליאן שוורצנברג

2016 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 רמת השרון שלמה אמיר

 1,000 הופתח תקו אלה ברין

 1,000 ירושלים דוד הגר

 1,000 רמת השרון תלמה מן

 1,000 רמת השרון נתי מרכוס

 1,000 רמת השרון דורון ניאגו

 1,000 ת מוצקיןיקרי שני פדידה 

 1,000 ראשון לציון מארק פרץ

 1,000 ית ביאליקיקר דורון רדולסקו
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 ישראל ביתנו

2015 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 2,200 מגדל העמק סרגיי אוקלנדר

 1,725 חולון מיכאל אינגרמן

 2,100 ת יםיקרי אדם אמילוב

 2,000 חולון רומן וושורוב

 2,000 חולון סנז'נה חוצץ

 2,300 ראשון לציון רבקה זהבה חן

 2,200 ירושלים יגאל יאסינוב

 2,100 נוקדים אביגדור )איווט( ליברמן

 2,000 ראשון לציון אירנה פלדמן

 2,000 באר שבע מרינה קוריטני

 2,100 ניל"י פאינה קירשנבאום

 2,000 ראשון לציון ויקטור רסין

 1,000 ירושלים ניצה רסמן

2016 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 נהריה מאיר אזר

 1,000 סער יוסי אטיאס

 1,000 גשר הזיו משה אלמקיאס

 1,000 נהריה יהורם ביאליק

 1,000 כפר ורדים ניצן ביאליק

 1,000 עברון שרון גואז

 1,000 נהריה רונית גרינזברג

 1,000 גשר הזיו ידין ועקנין

 1,000 נהריה אריה כספי

 1,000 נהריה ליעד כספי

 1,000 נהריה צחי כספי

 1,000 נהריה אלון לוי

 1,000 שלומית עליזה מגירה

 1,000 נהריה ראובן מזרחי

 1,000 נהריה יצחק ננסי

 1,000 נס ציונה מיכאל סיפוויק
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 נהריה אשר פרץ

 1,000 ת יםיקרי שי שמואל קליימן

 1,000 רגבה יעל שאיאן

 1,000 נהריה שלומי שלום

 1,000 עכו אדרי שמעון

  



56 

דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 מפלגת העבודה הישראלית

2016 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 רמת גן עפר אהרוני

 1,000 שער העמקים עומרי אורן

 1,000 ירושלים ניר אלבז

 1,000 ירושלים עזרא מוגרבי

 1,000 ירושלים מרגות מוגרבי

 1,000 ירושלים דליה מזרחי

 1,000 ירושלים דליה פולק

 1,000 ירושלים יהודית פמיני

  



 57 

דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 מרצ

2015 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 2,300 יפו-אביבתל  מהרטה ברוך רון

 2,300 הופתח תקו זהבה גלאון

 2,300 רמת גן יצחק צחי זליכה

 2,300 יפו-תל אביב תמר זנדברג

 1,200 חיפה דינה מיזלס

 2,300 כפר קאסם עיסאווי פריג'

 1,300 הופתח תקו מיכל רוזין

2016 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 יפו -תל אביב נילי אושרוב

 1,000 סביון יואל יעקב אדמי

 1,000 כרמי יוסף אילנה רחל אדר

 1,000 יפו-תל אביב דן יוסף אורן

 1,000 מונוסון-יהוד אליהו באבאני

 1,000 ת טבעוןיקרי רינה בקין

 1,000 יפו-תל אביב מהרטה ברוך רון

 1,000 ירושלים נמרוד ברי

 1,000 רעננה גליה גולן גילד

 1,000 אשדוד יהודית גיל און

 1,000 פתח תקווה זהבה גלאון

 1,000 תל מונד בנימין גפן

 1,000 הרצליה וורן אנטוני גרין

 1,000 הרצליה וולטר דרייפוס

 1,000 רעננה מייקל אלן הלר

 1,000 יפו-תל אביב מיכאל המל

 1,000 הרצליה גלית ויסקופר

 1,000 יפו-תל אביב תמר זנדברג

 1,000 הרצליה נאוה חרנם

 1,000 יפו-תל אביב שלומית ירקוני

 1,000 יפו-תל אביב רג'ינה ניסימוב

 1,000 כפר קאסם עיסאווי פריג'
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 יפו-תל אביב עודד קומאי

 1,000 יפו-תל אביב חנה קליין

 1,000 יפו-תל אביב נחמה קרפול בורק

 1,000 יפו-תל אביב קטי הלן ראף

 1,000 פתח תקווה מיכל רוזין

 1,000 נורדיה אנה יוספינה שרתיאל
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.16עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-חהתשע" שנת פרסום:

 התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס 

2015 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 2,300 טמרה אחמד אבו רומי

 2,300 בני ברק אלי דדון

 2,300 באר שבע עופר כראדי

 1,840 ביתר עילית יהודה עוביידי

 1,080 אופקים שלמה עזרן

2016 

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 עמנואל גרשי עזרא

 1,000 אופקים שלמה עזרן

 


