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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
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ל א ר ש י ת  נ י ד  מ

 

 יוסף חיים שפירא, שופט )בדימ'(
 מבקר המדינה

 ונציב תלונות הציבור 

 1992-חוק המפלגות, התשנ"ב

דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות 

 מפלגת העבודה הישראליתהמקדימות לתפקיד יו"ר 

י  ל ל  כ

 -)להלן  העבודה הישראליתמפלגת קדימות לתפקיד יו"ר התקיימו בחירות מ 2017 ביולי .1
 .(המפלגה

 -)להלן  1992-מערכת בחירות מקדימות חלות הוראות פרק ב' לחוק המפלגות, התשנ"ב על .2
(, וכן הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת או חוק המפלגות החוק

הנחיות מבקר המדינה או  -)להלן  2008-החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט
 ההנחיות(.

בחירות מקדימות הן "בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים  ,פי החוק על .3
ראש הממשלה, שר, חבר , האלה, תהא שיטת הבחירות אשר תהא: יושב ראש המפלגה

 ...".הכנסת

הכריז על עצמו "מי שהוא נבחר הציבור או מי ש הואמועמד  ,א לחוק28 סעיףעל פי  .4
פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו -כמועמד, או הודיע ברבים, בעל

 להתמודד בבחירות מקדימות".

 ( תקופה שתחילתה ביום החלטה1אחת מאלה: )"היא תקופת בחירות  ,א לחוק28סעיף על פי  .5
 ."חירות המקדימותימים לאחר יום הב 14של מפלגה על קיום בחירות מקדימות וסופה בתום 

 בחירותל שנקבע המועד עללחוק, על מפלגה להודיע למבקר המדינה  2יח28פי סעיף  על .6
הסכומים שרשאים המועמדים לקבל  עלבעלי זכות הבחירה,  מספרועל  בה המקדימות

 מסרה הודעות כנדרש. המפלגה ולהוציא ועל שמות המועמדים.
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

הבחירות המקדימות  -)להלן  ד יו"ר המפלגהבחירות מקדימות לתפקי מוהתקיי 4.7.17יום ב .7
 -בחירות מקדימות חוזרות )להלן  10.7.17, התקיימו ביום הןתוצאותיבשל הראשונות(, ו

 .52,504 מקדימות היההמספר בעלי זכות הבחירה בבחירות . הבחירות המקדימות החוזרות(

 אשונות במפלגההר , תקופת הבחירות המקדימותהמפלגהת ומהוראות החוק ומהודע כעולה .8
. תקופת הבחירות המקדימות החוזרות החלה ביום 18.7.17-והסתיימה ב 30.3.17 החלה ביום

 .24.7.17והסתיימה ביום  5.7.17

למוסדות המפלגה הודעה רשמית על מועמדותם לתפקיד יו"ר הגישו תשעה מועמדים  .9
בנר בן זקן, א: הם מועמדיםה ש"ח. תשעת 10,000המפלגה ושילמו את דמי הרישום בסך 

עמר בר לב, אבי גבאי, דינה דיין, יצחק הרצוג, עמירם לוין, אראל מרגלית, עמיר פרץ והוד 
על פרישתם המועמדים דינה דיין ועמירם לוין הודיעו  בסמוך למועד הבחירותקרובי. 

 נבחר. בבחירות המקדימות החוזרות התמודדו שני מועמדים: אבי גבאי אשר מההתמודדות
 ועמיר פרץ.  גהליו"ר המפל

 שבועות שישהר למבקר המדינה, לא יאוחר מימסו מועמדכי " 1( לחוק קובע1כב)א()28 סעיף .10
 הבחירות בשל והוצאותיו הכנסותיועל כספי לאחר יום הבחירות המקדימות, דוח 

 15יצורף תצהיר בהתאם לסעיף  לדוח ;אלו בחירות בשל והתחייבויות נכסים ועל המקדימות
 בו ושלמותו".  ור, המאמת את נכונות האמ1971-]נוסח חדש[, התשל"א לפקודת הראיות

שקלים יגיש את  100,000הוצאותיו עולה על שסך )ד( להנחיות קובע כי מועמד 30סעיף  .11
 חוות דעת של רואה חשבון.בצירוף הדוח 

( לחוק קובע כי "מבקר המדינה רשאי להאריך את התקופות האמורות 2כב)א()28 סעיף .12
, אם סבר כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת". נוכח בקשות חלק (1בפסקה )

מהמועמדים החלטתי, בתוקף סמכותי כאמור, לדחות את המועד האחרון להגשת דוחות 
  .18.9.17-המועמדים ל

מועמדת  .כנדרשוצרפו תצהירים וחוות דעת במועד  ותאת הדוח והגישמהמועמדים  שבעה .13
 מועמד אחד לא הגיש דוח כספי כנדרש. .לה באיחורהגישה את הדוח הכספי שאחת 

כב למסירת 28שבועות מהמועד האחרון לפי סעיף  12 בתוךכד)א( לחוק קובע כי "28 סעיף .14
דוחות, ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת, לרשם ולמוסד לביקורת של המפלגה, דוח 

כד)ג( 28ת". סעיף המקדימו חירותעל ביקורת מערכת החשבונות של מועמדי המפלגה בב
לחוק קובע כי "מבקר המדינה רשאי, מטעמים מיוחדים שיציין בדוח, לדחות את מסירת 

על מנת לאפשר למועמדים להיערך למתן תשובות לעובדי משרדי, לרבות הגשת הדוח". 
חומרים משלימים, היה צורך להאריך את פרק הזמן שהוקצה לביקורת, ולא היה מנוס 

 יו"ר הכנסת. מדחיית הגשת הדוח ל

חירות המפלגה בב ר"יוזה כולל את תוצאות הביקורת על חשבונות המועמדים לתפקיד  דוח .15
 .במפלגההמקדימות שהתקיימו 

 

  

__________________ 

 לחוק.  24במסגרת תיקון מספר  2018סח הסעיף תוקן בינואר נו  1
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 2018-חהתשע" שנת פרסום:

ם י י ר ק י ע ה ת  ר ו ק י ב ה י  א צ מ  מ
פי החוק מופקד מבקר המדינה על ביצוע ביקורת בנושא מערכת החשבונות של  על .16

המועמדים קיימו את הוראות החוק  מקדימות. בביקורת זו נבדק אםההמועמדים בבחירות 
ואת ההנחיות שקבע מבקר המדינה, בין השאר בנושאים האלה: הגשת דוחות כספיים 

הודעות למבקר המדינה, עמידה בתקרת ההוצאות וההכנסות, עמידה בהוראות מסירת ו
 מערכת החשבונות. ניהולהוצאות, קבלת הלוואות ולהנוגעות לקבלת תרומות ו

ק נקבעו סמכויות מבקר המדינה בדבר קביעת הסכומים שעל מועמד לחו 1כה28 בסעיף .17
לאוצר המדינה בגין אלה: קבלת תרומות בניגוד לחוק, הוצאות בחירות בסכום  העבירל

-הגשת דוח או הגשתו באיחור ואי-לפי החוק, אי ותאסור ותהעולה על הקבוע בחוק או הוצא
בעניין ניהול מערכת החשבונות  ינהבהנחיות מבקר המדמילוי ההוראות שנקבעו בחוק או 

 הכול בהתחשב בנסיבות של כל מקרה.  -של מועמד 

שקיבלתי מהמועמדים את תגובותיהם על תוצאות ביקורת חשבונותיהם וקיימתי  לאחר .18
 ,והגיבו על ממצאי הביקורת יולאחר שחלק מהמועמדים הופיעו בפניבירורים נוספים, 

קיום הוראות החוק והנחיות באשר ל או ליקוייםמהמועמדים כי נמצ חמישהלגבי קבעתי 
מועמד אחד כאמור לא הגיש דוח כספי כנדרש ולפיכך קבעתי לגביו עיצום מבקר המדינה. 

 כספי בהתאם לנסיבות המקרה.

מובאת  יהיה להעביר לאוצר המדינה האמוריםבדבר גובה הסכום שעל המועמדים החלטתי  .19
 ".מדיםתוצאות ביקורת החשבונות של המועבפרק "

 את הוראות החוק ואת הנחיות מבקר המדינה. מוקיי יםהמועמדשלושה מקבעתי כי עוד  .20

 

 

 ופרסום דיווח

יגיש למבקר המדינה, לא יאוחר מהיום שבו פתח חשבון בנק  מועמד" ,כ לחוק28על פי סעיף  .21
יט, הודעה שבה יאשר כי קרא את כל ההוראות הנוגעות לתרומות, להוצאות 28לפי סעיף 

הול חשבונות בבחירות מקדימות כפי שנקבעו לפי חוק זה ובהנחיות מבקר המדינה, וכי ולני
 (".1ב)ב()28הוא מודע להן וכן יפרט את הפרטים כאמור בסעיף 

 עליהם. ותהנחיות החללכי הם מודעים להוראות החוק ו למשרדיו הודיע המועמדיםכל  .22

ה הודעה על כל תרומה שקיבל כא)א( לחוק קובע כי "מועמד ימסור למבקר המדינ28סעיף  .23
ימים מיום שקיבל או שהחזיר את התרומה  14מתורם ועל כל תרומה שהחזיר לתורם בתוך 

 14-שלפני יום הבחירות המקדימות וסיומה ביום ה 14-ואולם בתקופה שתחילתה ביום ה
 24-שאחריו, ימסור המועמד הודעה על כל תרומה שקיבל או שהחזיר כאמור לא יאוחר מ

ממועד קבלתה או החזרתה; מבקר המדינה יפרסם את המידע כאמור בסעיף קטן זה  שעות
 עם קבלתו". 

רומות תעל  ויווחד, כאמור, יםכספיות אשר הגישו למשרדי דוח מועמדיםה מהשמונ)א( 
מבקר משרד באתר האינטרנט של והנתונים על תרומות אלה פורסמו לציבור  ,שקיבלו
  המדינה.

ש"ח ויותר  1,000תרומות בשווי  גביה מובאים נתונים מעודכנים לבנספחים לדוח ז( )ב
תרומות  גבילא צוינו נתונים לבנספחים . האמורים המועמדיםשמונת שקיבל כל אחד מ

  שהחזירו המועמדים לתורמים.
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 תקרת ההכנסות וההוצאות

ות ח)א( לחוק "מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימ28לפי סעיף  .24
ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות 

 הבחירה באותן בחירות מקדימות:

 הסכום הכולל  מספר בעלי זכות הבחירה 

שקלים חדשים; לעניין הוצאות  0 -לעניין תרומות  50עד  (1) 
 שקלים חדשים; 5,672-

שקלים חדשים  15שים ועוד שקלים חד 5,672 9,999עד  51 ( 2) 
 בוחרים; 50-לכל בוחר מעל ל

שקלים חדשים  2.75שקלים חדשים ועוד 175,682 99,999עד  10,000 ( 3) 
 בוחרים; 10,000-לכל בוחר מעל ל

 שקלים חדשים 2שקלים חדשים ועוד  459,040 ומעלה 100,000 ( 4) 
 "בוחרים. 100,000-לכל בוחר מעל ל

 
ע כי "בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ח)ב( לחוק קוב28סעיף  .25

בעלי זכות בחירה  50,000-ראש המפלגה או ראש הממשלה ושזכאים להשתתף בהן פחות מ
זכות  יהיה הסכום לעניין סעיף קטן )א( פי שניים מן הסכומים המפורטים בו; היה מספר בעלי

עה מן הסכומים המפורטים בסעיף קטן לפחות, יהיה הסכום כאמור פי ארב 50,000הבחירה 
 )א(".

. לפיכך סכום התרומות 52,504 היה במפלגת העבודהכאמור, מספר בעלי זכות הבחירה  .26
המרבי שהיה רשאי להוציא בבחירות ההוצאות כל מועמד רשאי לקבל וסכום היה שהמרבי 

 .ש"ח 1,170,272 הוא הראשונות המקדימות

חרגו מתקרת  אראל מרגליתוהרצוג  יצחקגבאי, אבי הוצאות הבחירות של המועמדים  .27
 ההוצאות המותרת בבחירות המקדימות הראשונות.

התמודד מועמד לאותו תפקיד בבחירות מקדימות חוזרות, רשאי ח)ד( לחוק "28לפי סעיף  .28
ימים  14הוא לקבל תרומות ולהוציא הוצאות מיום שאחרי יום הבחירות המקדימות ועד תום 

מהסכומים כאמור  25%מקדימות החוזרות, בשווי כולל שלא יעלה על לאחר יום הבחירות ה
ו היים לפיכך, סכום התרומות המרבי שהמועמד ."בסעיפים קטנים )א( או )ב(, לפי העניין

לקבל בבחירות המקדימות החוזרות וכן סכום ההוצאה המרבי שמותר היה  םרשאי
 ש"ח. 292,568 היהלהוציא בבחירות המקדימות החוזרות  יםלמועמד

 המותרת בבחירות המקדימות החוזרות. המועמד אבי גבאי חרג מתקרת ההוצאות .29

 

 

 הכנסות והוצאות

בבחירות על הכנסותיהם והוצאותיהם עולה כי הכנסותיהם למשרדי מדיווחי המועמדים  .30
 1,716,110ש"ח תרומות מהארץ,  2,782,336ש"ח, מזה  5,889,369-בהסתכמו המקדימות 

והכנסות  בני משפחה ,ש"ח מימון ממקורות עצמיים 1,390,923-ל וש"ח תרומות מחו"
ש"ח,  7,023,149 -הסתכמו ב  בבחירות המקדימות . הוצאותיהם של כלל המועמדיםאחרות
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ש"ח בבחירות  674,003-ש"ח בבחירות המקדימות הראשונות ו 6,349,146מתוכן 
 1,133,780-ות הסתכם בהגירעון של כלל המועמדים במערכת הבחיר המקדימות החוזרות.

ש"ח ועל פי דיווחי המועמדים הגירעון כוסה בעיקרו מהונם האישי ומיעוטו על ידי גיוס 
  תרומות.

 

 הוצאות של נבחר ציבור לפני תקופת הבחירות ובמהלכה 

בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ "א לחוק מגדיר "הוצאה" כלהלן: 28סעיף  .31
זומנים או בהתחייבות מכל סוג, למעט פעילות אישית בהתנדבות שערכה או בחוץ לארץ, במ

  שקלים חדשים והיא אינה בגדר עיסוקו של המתנדב". 50,000אינו עולה על 

לא יראו בפעילות פוליטית שגרתית של נבחר הציבור שלא בתקופת "לחוק  1ב28סעיף על פי 
פעילות, ארגון כנסים פוליטיים או  הבחירות, ובכלל זה קשר עם ציבור הבוחרים, דיווח על

השתתפות בהם, כפעילות במסגרת התמודדות בבחירות מקדימות, ולא יראו הוצאה שהוציא 
 ."נבחר הציבור בפעילות כאמור כהוצאה למימון התמודדות בבחירות מקדימות

בתקופת  יוכלל כהוצאות בחירות רק חלק מהוצאותאחד המועמדים בבחירות המקדימות  .32
עוד נמצא כי המועמד לא כלל בחשבונותיו הוצאות בגין קמפיינים שקידם לפני . הבחירות

 אף נכללה פניה שלבהם ובכללם פרסומים, מסרים וסרטונים  ,ובסמוך לה תקופת הבחירות
היוו חלק מהתשתית לתעמולת אלה . קמפיינים באמצעותו למפלגה להתפקדהמועמד 

לקידום ועיצוב תדמיתו ת הבחירות נעשה בהם שימוש בתקופהבחירות של המועמד ו
  בתודעת קהל הבוחרים של המפלגה.

וגם  המועמד כי לאורך כהונתו כנבחר ציבורטען  ,שלא נכללו בחשבונותיוהוצאות הלגבי  .33
פעילויות אשר מומנו מכיסו האישי כחלק מפעילותו הציבורית  ערך בתקופת הבחירות

אינן הוצאות בחירות, אלא הוצאות  ןה והפוליטית כחבר כנסת וכמנהיג ציבור, ועל כן
הוצאות אלה לא  ,לטענת המועמדלחוק.  1ב28שוטפות אשר הוצאו בהתאם להוראות סעיף 

נועדו לקידום מועמדותו בבחירות, אלא היו בבחינת הוצאות שוטפות הכרוכות בפעילות 
  לפיכך לא כלל אותן בחשבונותיו., ופוליטית שגרתית

הגדרת "הוצאות" שבחוק אינה מבחינה בין הוצאות בחירות  טענות אלה.אין בידי לקבל  .34
)א( לחוק המאפשר כאמור לנבחר הציבור קיום פעילות 1ב28סעיף לבין הוצאות שוטפות. 

פוליטית שגרתית, מתיר שלא לראות "הוצאה שהוציא נבחר הציבור בפעילות כאמור 
שלא לות כאמור כהוצאה למימון התמודדות בבחירות מקדימות" ובלבד שמדובר בפעי

הנערכת בתקופת  כלשהיפעילות פוליטית גין ב מחריג הוצאותהחוק אינו . בתקופת הבחירות
כל פעילות  מהכללתן בין 'הוצאות הבחירות' של המועמד, זאת מתוך גישה לפיהבחירות 

 מועמדותו ולקידום המועמד של דמותו לעיצוב תורמתזו בפועל  בתקופה הנערכתפוליטית 
פוליטית יש לראות בהוצאות בגין פעילות , ומתכליתו החוק מלשוןכעולה פיכך, ל .בחירותב
ן, אשר כפופות בין היתר גם יזו במהלך תקופת הבחירות, כהוצאות בחירות, לכל דבר ועניכ

מכל מקום בעניננו, המועמד לא  התמודדות בבחירות המקדימות.ל לתקרת ההוצאות שנקבעה
בית ההוצאות שלא נכללו כאמור בחשבונותיו. בהעדר ביחס למרהולמות הציג אסמכתאות 

טענתו של המועמד כי חלק מהוצאותיו לא שימש  אתלא ניתן היה לבחון  ממילאאסמכתאות, 
 ם ההוצאותלאמת את סכולא ניתן היה  וכןבבחירות המקדימות  תאותו לצורך התמודדו

 לעניין בחינת העמידה בתקרת ההוצאות המותרת. 

 טעןבתקופה שקדמה לתקופת הבחירות,  ין קמפיינים שקידם המועמדבאשר להוצאות בג .35
יזם קמפיינים ציבוריים שונים לקידום עמדותיו, להחלפת הוא נבחר הוא שהמועמד כי מאז 

ה על הכרזהכלל הקמפיינים נערכו לפני מועד , והשלטון בישראל וכנגד השחיתות השלטונית
 קיום בחירות מקדימות. 
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המועמד כי מדובר בקמפיינים כלליים להחלפת השלטון בישראל  את טענת אקבלאם גם 
תוך וכנגד השחיתות השלטונית, עצם הקריאה להתפקד למפלגה במסגרת קמפיינים אלה 

. איפשרה למועמד לאסוף מידע על המתפקדים אשר תומכים בו ,העמדת תשתית להתפקדות
כאשר הפעילות ו ,וישירהלביצוע תעמולה ממוקדת מידע כגון זה מהווה, ברגיל, תשתית 

 אין להתעלם ממנה כאילו לאשהאמורה נעשית בסמוך לתחילת תקופת הבחירות הרי 
 . עסקינן למען הבחירותשתשמש בפעילות 

תדמיתו של  את עצבללקדם ו היה בהם כדיזאת ועוד, הקמפיינים האמורים שערך המועמד 
וגם מסיבה זו היה עליו לתת  ,כיו"ר פוטנציאלי המועמד בתודעת קהל הבוחרים של המפלגה

 ביטוי בחשבונותיו.  להוצאות הכרוכות בהם

חשבונותיו של המועמד לא היו שלמים ולא כללו את מלוא הוצאותיו האמור קבעתי כי  נוכח
 .בגין הבחירות המקדימות

ולפיו אסור  -ב)ג( לחוק 28הכללי הקבוע בסעיף לאיסור מהווה חריג לחוק  1ב28 סעיף
תקופת בחירות. לפי חריג  נבחר הציבור להוציא הוצאות בתקופה שאינהלמועמד שהוא 

פעילות פוליטית שגרתית של נבחר הציבור שאינה בתקופת בחירות לא תיחשב כחלק  ,זה
 מהוצאותיו למימון התמודדותו בבחירות. 

במהלך תקופת בחירות  שגרתיתלא ניתן לפרש כי חריג זה מתיר מימון פעילות פוליטית 
פעילות זו מעצם טיבה יש בה כדי לקדם לשון החוק והדבר אינו מתיישב עם שכן עצמה, 

עלולה להוביל ליצירת היתה את המועמד ולתרום לעיצוב תדמיתו. בנוסף, פרשנות כזו 
מסלול עוקף למגבלה בדבר תקרת ההוצאות בגין הבחירות המקדימות ולפגיעה בשוויון 

ועל מנת להבטיח את השמירה על עקרון ותכליתו החוק  לשוןבין המועמדים. נוכח 
שמוציא מועמד שהוא נבחר הציבור במהלך בגין פעילות פוליטית השוויון, הוצאה 

"פעילות פוליטית שגרתית" אלא הוצאה בגין תקופת הבחירות לא תוכל להיחשב כ
 תיחשב כהוצאת בחירות לכל דבר ועניין. 

 

 

 חריגה מתקרת ההוצאות 

לה על סכום ההוצאות שרשאי מועמד להוציא במצטבר עבור ח לחוק מטיל מגב28סעיף  .36
מערכת בחירות מקדימות )וכן על סכום ההכנסות במצטבר שמותר לו לקבל במגבלות 

מתקרת  המועמדים חרגושלושה מבין וצאות הבחירות של כאמור, ההקבועות בחוק(. 
 ההוצאות המותרת בבחירות המקדימות הראשונות.

אחד  ,העמידה בתקרת ההוצאות. כך למשל-ים באשר לאיהועלו בפניי הסברים שונ .37
ודאות -התקיימו נסיבות של אישאת החריגה מתקרת ההוצאות בשל כך  הסבירהמועמדים 

)שתקרת ההוצאות נגזרת  ביחס למספר הבוחרים שנכללים בספר הבוחרים של המפלגה
רו אלפי , וכי לאחר בדיקה של המפלגה שהסתיימה בסמוך למועד הבחירות הוסממנו(

עליו מספר בעלי זכות הבחירה היה נמוך מהמספר בפועל בוחרים, כך שמספר ה מתפקדים
ועדת הבחירות של המפלגה קבעה שהבחירות החוזרות יערכו . עוד נטען כי הסתמך המועמד

עקב ריבוי וכי הראשונות היוודע תוצאות הבחירות מועד מתוך פחות משבוע ימים 
. בסד זמנים דחוק שכזה, כך נטען, לא ניתן מו בחירות חוזרותיהמועמדים לא היה ספק שיתקי

אותו המועמד ובשל כך הגדיל  הבחירותלאחר עד לדחות פתיחת משא ומתן עם ספקים היה 
מראש את התחייבויותיו כלפי חלק מהספקים כך שההתקשרות עמם כללה רכישה מראש של 
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מועמד כי היו בידיו סקרים כי הוא עוד טען ה. הבחירות החוזרותשירותים וטובין גם עבור 
 כך שהיה חייב להיערך לכך מבעוד מועד. ,בחירות החוזרותאמור להעפיל ל

מספר הבוחרים, טענה זו לביחס ה לא היה בידי לקבל את ההסברים האמורים. באשר לטענ .38
בסמוך לא עמדה בקנה אחד עם תוכן הודעת המועמדות ששלח אותו מועמד למשרדי 

בה ציין מספר בוחרים הדומה למספר הבוחרים שנכלל לבסוף בחירות תחילת תקופת הל
בספר הבוחרים. יתרה מכך, סוגיית מספר בעלי זכות הבחירה במפלגה עמדה על סדר יומה 

כך שלא ניתן לטעון  ,של ועדת הבחירות של המפלגה ובדיוניה נכחו גם נציגיו של המועמד
מכל  .אליה ההוצאות ולהיערך תקרת הגוב את להעריך שלא היו בידי המועמד האמצעים

מקום, ברי כי מדובר בתקרה אשר חלה על כלל המועמדים, כך שאין כל דרך ואף אין כל 
 מקום לייחס למועמד אחד תקרה רעיונית גבוהה יותר לעומת מועמדים אחרים. 

 - שתי המערכותוסמיכות הזמנים בין  בחירות החוזרותהשתתפות בלת וערכיבאשר לה
משתתפים מספר רב  ןת בחירות מקדימות בהומערכ מו בהרבההבחירות הנוכחית, כבמערכת 

על אף שסמיכות הזמנים בין הבחירות  .בחירות חוזרותשל מתמודדים, אכן היה צפי ל
היה על כל אחד מהמועמדים  לבחירות החוזרות הייתה עלולה להקשות על המועמדים,

  , דבר שלא נעשה ע"י חלקם.מערכותתי החלוקת ההוצאות בין ש תלהיערך לכך מבחינ

על פי הדוח הכספי שלו, ואולם היות מתקרת ההוצאות הוצאותיו של מועמד אחר חרגו  .39
ומועמד זה לא כלל בדיווחיו את מלוא הוצאותיו, קבעתי כי הדוח שמסר מועמד זה אינו שלם 

 . המדווחוכי הוצאותיו בפועל חרגו בסכום גבוה יותר מ

טעויות בהתנהלות הכספית אשר מהחריגה מתקרת ההוצאות נבעה  כי הסבירמועמד נוסף  .40
  ואף הביע צער על כך. הובילו להוצאת הוצאות נוספות ללא אישור

מגבלת תקרת ההוצאות בדומה למגבלות אחרות הקבועות בחוק, נועדה לשמור על 
על השוויון בין המועמדים ולא לאפשר מתן יתרון בלתי הוגן למועמד בעל הון ואמצעים 

פני מועמדים אחרים. שמירה על תקרת ההוצאות תורמת גם להבטחת טוהר הבחירות 
ולהגברת אמון הציבור בתקינות הליך הבחירות המקדימות ובתוצאותיו. הקביעה 
הסטטוטורית באשר לגובה תקרת ההוצאות היא מוחלטת וככזו חלה באופן שוויוני ואחיד 

הייתה מנוגדת לכוונת  פרשנות אחרת כלעל כלל המועמדים באותה מערכת בחירות. 
אשר פעלו לפי שוויון בין אותם מועמדים -המחוקק וללשון החוק ויוצרת מצב של אי

לבין אותם מועמדים שלא נהגו כך. תקרה שנקבעה בו מסגרת ההחוק והוציאו הוצאות ב
שוויון -כך הפגיעה באי יותר,גבוהה שנקבעה בחוק היא  החריגה מתקרת ההוצאותש ככל

  .חמורה יותרין המועמדים ב

לפיכך, בהתייחס למכלול הנסיבות שעמדו בפני לגבי כל מועמד אשר פעל בניגוד לחוק 
על כל והוציא הוצאות בסכום העולה על תקרת ההוצאות המותרת, קבעתי את הסכומים ש

  להעביר לאוצר המדינה בגין התנהלות זו. אחד מהם
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

ם  י ד מ ע ו מ ה ל  ש ת  ו נ ו ב ש ח ה ת  ר ו ק י ב ת  ו א צ ו  ת

 בן זקן אבנר

המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות )בש"ח( על פי דיווחי 
 המועמד: 

  הוצאות  הכנסות

 60,222 פרסום, כנסים וסקרים 35,788 תרומות מחו"ל

  העסקת עובדים ופעילים 72,810 תרומות מהארץ

 5,515 הוצאות תפעול  תרומות בשווה כסף

 34,114 ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין 1,500 עצמי ובני משפחה מימון

 10,304 הוצאות מימון, רישום והוצאות אחרות  הכנסות אחרות

 110,155 סה"כ 110,198 סה"כ

 
 ש"ח.  43-בהעודף של המועמד הסתכם על פי דיווחיו 

 המקדימות לאחר הביקורת הסתכמו הכנסותיו של המועמד ששימשו למימון מערכת הבחירות 
 43ש"ח. המועמד סיים את מערכת הבחירות בעודף של  110,655-ש"ח, והוצאותיו ב 110,698-ב

 ש"ח. 

  ח לחוק.28ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 

 .הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק

 נותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. המועמד ניהל את חשבו
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 בר לב עמר

המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות )בש"ח( על פי דיווחי 
 המועמד: 

  הוצאות  הכנסות

 227,905 פרסום, כנסים וסקרים 42,243 תרומות מחו"ל

 66,016 העסקת עובדים ופעילים 464,772 תרומות מהארץ

 51,560 הוצאות תפעול  תרומות בשווה כסף

 302,028 ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין 55,000 מימון עצמי ובני משפחה

 11,361 הוצאות מימון, רישום והוצאות אחרות 8,734 הכנסות אחרות

 658,870 סה"כ 570,749 סה"כ

 
 ש"ח.  88,121-בהגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו 

 אחר הביקורת הסתכמו הכנסותיו של המועמד ששימשו למימון מערכת הבחירות המקדימות ל
ש"ח. המועמד סיים את מערכת הבחירות בגירעון של  658,870-ש"ח, והוצאותיו ב 568,079-ב

 ממימון עצמי.בתרומות ש"ח. המועמד כיסה את הגירעון  90,791

  ח לחוק.28עה על פי סעיף ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקב

 .הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק

 המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. 
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 גבאי אבי

המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות )בש"ח( על פי דיווחי 
 עמד: המו

 הוצאות הכנסות

 הכנסות
 בחירות 
 ראשונות

 בחירות 
 הוצאות סה"כ חוזרות 

 בחירות 
 ראשונות

 בחירות 
 סה"כ חוזרות 

פרסום, כנסים        תרומות מחו"ל
 וסקרים

881,537 324,397 1,205,934 

תרומות 
 מהארץ

העסקת עובדים  952,200 113,300 838,900
 ופעילים

219,845 16,208 236,053 

תרומות בשווה 
 כסף

 218,937 72,792 146,145 הוצאות תפעול      

מימון עצמי 
 ובני משפחה

ייעוץ מקצועי  486,866 200,000 286,866
 וניהול קמפיין

255,536 48,895 304,431 

הוצאות מימון,        הכנסות אחרות
 רישום ואחרות

10,359 455 10,814 

 1,976,169 462,747 1,513,422 סה"כ 1,439,066 313,300 1,125,766 סה"כ

המועמד כיסה את הגירעון בתרומות  ש"ח. 537,103-בהגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו 
 .ממימון עצמי

שתי מערכות הבחירות ח לחוק ב28מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף  חרגו הוצאות המועמד
ש"ח לפחות ובבחירות  343,150בסך של  : בבחירות הראשונותש"ח לפחות 513,329בסכום של 

  .ש"ח לפחות 170,179החוזרות בסך של 

 .הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק

הדבר התבטא בעיקר ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. לא המועמד 
מלוא ההוצאות בגין הבחירות. בו נכללו שלם ולא היה דוח הכספי של המועמד לא הבכך ש

אולם טען כי לא  ,המועמד העביר לביקורת אסמכתאות בגין ההוצאות שלא נכללו בדוח הכספי
שכן סבר שהן אינן קשורות למערכת הבחירות. לאחר שבחנתי את בתום לב כלל הוצאות אלה 

מהמקרים מדובר בהוצאות  החלטתי כי בחלק ,האסמכתאות ולאחר ששקלתי את הסברי המועמד
 שקשורות לבחירות המקדימות ויש להוסיף אותן להוצאות המועמד.

)ב( לחוק ובהתחשב באופי החריגה, היקפה והסברי 1כה28בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 ש"ח. 90,000המועמד, אני מורה למועמד להעביר לאוצר המדינה סך של 
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 דיין דינה

כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות )בש"ח( על פי המועמדת הגישה למבקר המדינה דוח 
 דיווחי המועמדת: 

  הוצאות  הכנסות

 74,288 פרסום, כנסים וסקרים  תרומות מחו"ל

  העסקת עובדים ופעילים 32,870 תרומות מהארץ

 16,000 הוצאות תפעול  תרומות בשווה כסף

 10,000 ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין  מימון עצמי ובני משפחה

 10,323 הוצאות מימון, רישום והוצאות אחרות  הכנסות אחרות

 110,611 סה"כ 32,870 סה"כ

 
ש"ח.המועמדת הגישה את הדוח הכספי  77,741-בהגירעון של המועמדת הסתכם על פי דיווחיה 

 כב)א( לחוק. 28באיחור בניגוד להוראות סעיף 

  ח לחוק.28בעה על פי סעיף ההוצאות של המועמדת לא חרגו מתקרת ההוצאות שנק

 .לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק תהכנסות והוצאות המועמד

המועמדת לא ניהלה את חשבונותיה לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. הדבר התבטא בכך 
 אסמכתאות שיש בהן הציגהשהמועמדת לא פעלה מחשבון בנק שיוחד למערכת הבחירות, ולא 

 לבסס את הדיווח הכספי. 

)ב( לחוק ובהתחשב באופי החריגה, היקפה והסברי 1כה28בתוקף סמכותי לפי סעיף 
המועמדת, בין היתר לנסיבות המיוחדות שבעטיין נאלצה לפעול שלא מחשבון בנק 

 ש"ח. 750שיוחד למערכת הבחירות, אני מורה למועמדת להעביר לאוצר המדינה סך של 
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 הרצוג יצחק

מד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות )בש"ח( על פי דיווחי המוע
 המועמד: 

  הוצאות  הכנסות

 388,463 פרסום, כנסים וסקרים 837,681 תרומות מחו"ל

 579,502 העסקת עובדים ופעילים 316,827 תרומות מהארץ

 294,268 הוצאות תפעול  תרומות בשווה כסף

 292,379 ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין 54,215 ובני משפחה מימון עצמי

 16,492 הוצאות מימון, רישום והוצאות אחרות  הכנסות אחרות

 1,571,104 סה"כ 1,208,723 סה"כ

 
בתרומות ש"ח. המועמד כיסה את הגירעון  362,381-בהגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו 

  ממימון עצמי.

 400,832ח לחוק בסכום של 28מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף  רגוחהוצאות המועמד 
  ש"ח.

 .הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק

 המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. 

גה, היקפה והסברי )ב( לחוק ובהתחשב באופי החרי1כה28בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 ש"ח. 60,000המועמד, אני מורה למועמד להעביר לאוצר המדינה סך של 
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 לוין עמירם

המועמד הגיש תצהיר לפיו כב)א( לחוק. 28המועמד לא הגיש את דוח כספי בניגוד להוראות סעיף 
הוצאות הבחירות שהיו לו מומנו ממקורות עצמיים וכן הגיש הבהרה בכתב כי תרומות שקיבל 

שימוש. יודגש כי הגשת התצהיר האמור אינה  ןלמימון התמודדותו הוחזרו לתורמים ולא נעשה בה
להגיש דוח כספי  דרישות ממנובאה במקום חובתו של המועמד להגיש דוח כספי. גם לאחר 

כי היות ופרש מההתמודדות בבחירות  המועמד טען ,ולפרט את סך הוצאות הבחירות שהיו לו
 לא חלה עליו חובת הדיווח שנקבעה בחוק. לדעתו רות הרי שבמהלך תקופת הבחי

החוק חל על כל מי שהכריז על עצמו מועמד, או הודיע  .לא קיבלתי את טענתו של המועמד
ברבים, על כוונתו להתמודד בבחירות מקדימות ואין בהסרת המועמדות כשלעצמה כדי להוציא 

בנוסף, אין בחוק כל הוראה מפורשת חוק. א ל28אדם מגדר תחולת הגדרת "מועמד" על פי סעיף 
אשר קובעת כי חובת הדיווח למבקר המדינה מתבטלת כאשר מועמד מכריז על פרישה 

פרשנות המועמד לפיה לנוכח פרישתו  לא ניתן לקבל אתמהתמודדות לפני מועד הבחירות. 
כל אדם . מההתמודדות אין הוא רואה עצמו כמועמד עליו חלות חובות הדיווח החלות בחוק

שינהג לפי הכללים שנקבעו בחוק ובכלל זה חובת שמעמיד עצמו לבחירה לתפקיד ציבורי, ראוי 
הדיווח לציבור על תרומות שקיבל, במועדים שנקבעו בחוק, וחובת דיווח למבקר המדינה על סך 

  הוצאותיו ומקורות המימון שלהן.

שפרש  ,דרך שעשה המועמדלאור האמור, ובהתאם להוראות החוק, אין די בהגשת תצהיר כ
המועמד לא כי בהקשר זה עוד יצוין ימים בלבד לפני יום הבחירות המקדימות.  10מההתמודדות 

וכן לא העביר את רשימת לתורמים תרומות שקיבל ולטענתו הוחזרו הותיעוד על  העביר דיווח
 .שסוכם שיעשה כןיו לו בקשר עם הבחירות, למרות הההוצאות ש

 )ב( ואחר ששמעתי את הסברי המועמד לנסיבות בעטיין1כה28י סעיף בתוקף סמכותי לפ
 20,000לא הגיש את הדוח הכספי, אני מורה למועמד להעביר לאוצר המדינה סך של 

 ש"ח.
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 מרגלית אראל

המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות )בש"ח( על פי דיווחי 
 המועמד: 

  הוצאות  הכנסות

 411,602 פרסום, כנסים וסקרים 278,299 תרומות מחו"ל

 227,426 העסקת עובדים ופעילים 105,700 תרומות מהארץ

 177,301 הוצאות תפעול 17,500 תרומות בשווה כסף

 372,219 ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין 758,567 מימון עצמי ובני משפחה

 12,250 ת אחרותהוצאות מימון, רישום והוצאו  הכנסות אחרות

 1,200,798 סה"כ 1,160,066 סה"כ

 
המועמד כיסה את הגירעון בתרומות ש"ח.  40,732-הגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו ב

 .ממימון עצמי

 30,526ח לחוק בסכום של 28מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף  חרגושל המועמד הוצאותיו 
 . ש"ח לפחות

 .מד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוקהכנסות והוצאות המוע

המועמד לא ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. הדבר התבטא בכך 
שהמועמד לא שיקף בחשבונותיו את מלוא הוצאותיו בגין פעילותו הפוליטית בתקופת הבחירות 

ית למען הבחירות שהוצאו לפני תקופת הבחירות פעילותו הפוליטהוצאותיו בגין המקדימות ובגין 
 הבחירות ובסמוך לתחילתה, כך שהדוח הכספי שהגיש למשרדי לא היה שלם ונכון והוצאות

ההוצאות בסכום גבוה יותר מדיווחיו. נוסף על כך, המועמד לא צירף את כל  בפועל חרגו מתקרת
הן זו שנכללה בדוח הכספי והן  האסמכתאות לגבי שירותים שקיבל במסגרת פעילותו הפוליטית,

לא ניתן לקבוע מהו סכום ההוצאות האמיתי  ,זו שלא נכללה בדוח הכספי. בהעדר תיעוד כאמור
  .בקשר לבחירות המקדימותשל השירותים שקיבל המועמד 

)ב( לחוק ובהתחשב באופי החריגה, היקפה והסברי 1כה28בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 ש"ח. 30,000העביר לאוצר המדינה סך של המועמד, אני מורה למועמד ל
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 פרץ עמיר

המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות )בש"ח( על פי דיווחי 
 המועמד: 

 הוצאות הכנסות

 הכנסות
 בחירות 
 ראשונות

 בחירות 
 הוצאות סה"כ חוזרות 

 בחירות 
 ראשונות

 בחירות 
 סה"כ חוזרות 

פרסום, כנסים  522,099   522,099 תרומות מחו"ל
 וסקרים

550,388 141,622 692,010 

תרומות 
 מהארץ

העסקת עובדים  804,545 215,001 589,544
 ופעילים

219,567 22,182 241,749 

תרומות בשווה 
 כסף

 326,813 39,403 287,410 הוצאות תפעול 15,112 15,112 

מימון עצמי 
 ובני משפחה

ץ מקצועי ייעו 15,441 15,441 
 וניהול קמפיין

97,078 8,049 105,127 

הוצאות מימון,     הכנסות אחרות
 רישום ואחרות

19,243 0 19,243 

 1,384,942 211,256 1,173,686 סה"כ 1,357,197 245,554 1,111,643 סה"כ

 ש"ח.  27,745-בהגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו 

המועמד ששימשו למימון שתי מערכות הבחירות  לאחר הביקורת הסתכמו הכנסותיו של
ש"ח. הוצאות המועמד בשתי מערכות הבחירות לאחר הביקורת הסתכמו  1,322,034-המקדימות ב

בבחירות החוזרות.  291,436-ש"ח בבחירות הראשונות ו 1,128,089, ש"ח מתוכן 1,419,525-ב
ועמד כיסה את הגירעון ש"ח. המ 97,491המועמד סיים את מערכת הבחירות בגירעון של 

 בתרומות ממימון עצמי.

בשתי מערכות  ח לחוק28ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 
  .הבחירות

 ש"ח לתורמים. לפיכך, הכנסות 39,163יז)א( לחוק, השיב המועמד תרומות בסך 28בהתאם לסעיף 
 .הקבועים בפרק ב' לחוקלא חרגו מהאיסורים והמגבלות  המועמדוהוצאות 

 המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הנחיות מבקר המדינה. 
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 קרובי הוד

המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות )בש"ח( על פי דיווחי 
 המועמד: 

  הוצאות  הכנסות

 500 פרסום, כנסים וסקרים  תרומות מחו"ל

  ם ופעיליםהעסקת עובדי  תרומות מהארץ

  הוצאות תפעול  תרומות בשווה כסף

  ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין 10,500 מימון עצמי ובני משפחה

 10,000 הוצאות מימון, רישום והוצאות אחרות  הכנסות אחרות

 10,500 סה"כ 10,500 סה"כ

 

  ח לחוק.28ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 

 .נסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוקהכ

 המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. 

 

 

 

 

 

   
 , שופט )בדימ'(חיים שפירא יוסף  
 מבקר המדינה  
 ונציב תלונות הציבור  

 

 חהתשע" סיוון ירושלים, 

 2018 יוני 



מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 יקורתדוח ב מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נישק פר

 נתונים על התרומות שקיבלו המועמדים



מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 יקורתדוח ב מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 נתונים על התרומות שקיבלו המועמדים 

 ת העבודה הישראליתלתפקיד יו"ר מפלג

 ש"ח ומעלה( 1,000-)מ
 

 בן זקן אבנר

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
Allan  D Gordon 35,788 ארה"ב 

 3,810 בית השיטה נעמי ויוחנן אורן 

 45,000 זכרון יעקב בועז אמיתי 

 10,000 יפו -תל אביב  דוד ארזי 

 1,500 באר שבע יפה בן זקן 

 2,500 הרצליה חיים דהאן 

 1,000 באר שבע עופרה מרציאנו 

 10,500 יפו -תל אביב  אלחנן קליר 
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 ברלב עמר

 תרומות בתקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
Feldman Richard 8,773 ארה"ב 

Gershon Perry 1,705 ארה"ב 

Graff Michael 20,000 ארה"ב 

Perlman Robert A. 1,765 אנגליה 

 2,500 ירושלים יובל אליצור

 1,000 יפו -תל אביב  אברהם אנגל

 1,800 בית זית ירון אנגל

 45,000 יפו -תל אביב  גיורא ארדינסט

 4,500 יפו -תל אביב  עופר אריאלי

 4,800 יפו -תל אביב  רון בלקין

 2,500 הרצליה עירד בן גל

 20,000 נהריה שמואל בן דרור

 5,000 כפר שמריהו אהוד בן סירה

 45,000 רמת השרון תמר בר לב

 10,000 כוכב יאיר תמר בלנקה ברגר ברלב

 45,000 יפו -תל אביב  נח ברזובסקי

 10,000 רמת השרון צחי ברזובסקי

 4,000 יפו -תל אביב  גיל גבע

 25,000 יפו -תל אביב  רן גושן

 1,000 עמוקה יחיאל גילה

 45,000 רעננה חנן גילוץ

 1,000 רמת השרון אילת דר

 1,000 יפו -תל אביב  אבירם הלוי

 8,000 חיפה אליעזר טוקמן

 20,000 קיסריה שלמה טיסר

 2,500 ביתן אהרן רון טנצר

 5,116 יפו -תל אביב  דוד כהן

 1,000 כוכב יאיר רמי לוי

 5,000 קריית טבעון יגאל לוי

 10,000 רמת השרון שמואל לוי

 6,000 הרצליה יוסף לנגוצקי

 2,000 יפו -תל אביב  יוסף לקס

 5,000 הרצליה אבי מויאל

 2,000 יפו -תל אביב  אברהם מידן



29 

מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 10,000 רעננה אמיר מן

 1,500 גן חיים יאיר נחומובסקי

 5,000 ארה"ב דרור סגל

 10,000 בת חן גיא סלע

 8,000 רמת גן אורני פטרושקה

 5,000 בני עטרות אלון פילץ

 1,000 כוכב יאיר אריאל פינקלשטיין

 1,500 יפו -תל אביב  אהרון פרימרמן

 8,000 עין הוד גבריאל פרל

 10,000 רמת גן בתיה ויעקב קוטליצקי

 3,000 הוד השרון משה קליימן

 44,943 בוסטון ארה"ב דורון לקמפ

 35,300 ניו יורק ארה"ב יונתן קמפל

 20,330 יפו -תל אביב  נירה קרז'נר

 10,000 ארה"ב צ'ארלס קרמר

 3,333 רמות השבים שלמה רייזמן

 2,000 יפו -תל אביב  רבקה רייכר

 5,000 רעות-מכבים-מודיעין רן ואיריס שחור

 
 תרומות לאחר תקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי משפחהשם 
 89,000 רמת השרון עמר לב בר
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 יגבאי אב

 תרומות בתקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 5,000 שער חפר-בית יצחק ראובן אביטל

 45,000 ירושלים זיו אבירם

 45,000 יפו -תל אביב  גילי אבירם

 10,000 ויפ -תל אביב  מאיר אוזן

 10,000 יפו -תל אביב  ישראל ארוגטי

 1,500 מבשרת ציון ירום אריאב

 45,000 יפו -תל אביב  אבי באום

 36,000 כפר שמריהו צבי בארינבוים

 10,000 כפר שמריהו חגי בדש

 10,000 שוהם נויה בוטון

 1,800 יפו -תל אביב  דוד בועז

 15,000 יפו -תל אביב  יעקב בורק

 3,600 רמת השרון שי סביילי

 8,000 שוהם אלדד בן משה

 10,000 רמת גן בנימין ברגמן

 18,000 רעננה חנוך ברקת

 486,866 יפו -תל אביב  יאב גבאי

 5,000 יפו -תל אביב  איתמר גבתון

 10,000 רמת גן רונית גוטלר

 45,000 יפו -תל אביב  יעקב גלברד

 10,000 יפו -תל אביב  ענבל גנת

 10,000 רמת השרון שמואל רנשטייןדו

 10,000 רמת השרון ירון הורוויץ

 2,000 יפו -תל אביב  גד הקר

 11,000 רמת השרון רועי ורמוס

 32,000 הרצליה יצחק זינגר

 11,000 רמת השרון גודרון זליקסון

 40,000 יפו -תל אביב  ג'ורג' חורש

 10,000 ירושלים מאיר חת

 10,000 יפו -תל אביב  דודו טובול

 10,000 בני ציון ניר טרלובסקי

 45,000 חולון אסתר יונה

 5,000 יפו -תל אביב  עופר ירקוני

 10,000 רעות-מכבים-מודיעין אבירם כהן
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 5,000 רעות-מכבים-מודיעין דורון כהן

 25,000 יפו -תל אביב  רון וחנה לבקוביץ

 45,000 רמת השרון גיגי לוי

 1,800 יפו -יב תל אב דוד מושביץ

 25,000 רמת גן יעקב מרגלית

 45,000 יפו -תל אביב  מריוס נכט

 15,000 יפו -תל אביב  סיגלית נעים

 2,500 יפו -תל אביב  יונתן סער

 10,000 יפו -תל אביב  איל עדי

 18,000 יפו -תל אביב  חגית עוז

 5,000 יבנה הרצל עוזר

 7,500 מבשרת ציון רמי עמיר

 2,500 ירושלים ביא פוזן

 5,000 יפו -תל אביב  דניאל פישמן

 1,500 הרצליה דב פקלמן

 5,000 יפו -תל אביב  מיכה צלרמאייר

 11,000 יפו -תל אביב  יגאל צמח

 10,000 רמת גן יעקב קוטליצקי

 9,000 יפו -תל אביב  גיורא קלר

 6,000 יפו -תל אביב  רן קרול

 10,000 מונוסון-יהוד אפרים קרמר

 10,000 סביון שלמה רודב

 10,000 ראשון לציון אהרן רינמן

 10,000 רעננה אברהם רסנברג

 18,000 יפו -תל אביב  ליאון רקנאטי

 7,500 יפו -תל אביב  עמיר שאלתיאל

 10,000 רמת גן גלעד שביט

 45,000 יפו -תל אביב  אילן שילוח

 10,000 כפר האורנים עומר שמעוני

 7,000 גבעתיים עםאבינו שנהר

 10,000 יפו -תל אביב  רונית ששתיאל

 
 תרומות לאחר תקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 427,618 יפו -תל אביב  יאב גבאי
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 דיין דינה

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 5,000 רעות-מכבים-מודיעין ברוך אחיקם

 5,000 מרדכי כפר אלה אלקלעי

 8,000 ירושלים רועי ביבי

 10,000 ירושלים פרדריק לנדאו
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 הרצוג יצחק

 תרומות בתקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
Abraham Daniel 44,593 ארה"ב 

Ashkenase Donald 8,832 ארה"ב 

Askowitz Reuben 1,766 ארה"ב 

Barnett Victor 34,909 ארה"ב 

Bendheim Jack 42,758 ארה"ב 

Benudiz Prosper 6,359 ארה"ב 

Besnainou Pierre 40,000 ירושלים 

Black Keith 35,665 אנגליה 

Black Leon 43,115 ארה"ב 

Chinn Trevor 44,300 אנגליה 

Dadon Albert 34,920 אוסטרליה 

Davis Michael 42,854 אנגליה 

Fine Peter 4,239 ארה"ב 

Furst Zev 10,598 ארה"ב 

Goodkind Robert 8,832 ארה"ב 

Heiman Kim 43,636 ארה"ב 

Herzog-gaon Marguerite 10,383 שוייץ 

Kalimian Albert 3,533 ארה"ב 

Koppel Steven 5,278 ארה"ב 

Koplewicz Harold 3,552 ארה"ב 

Levy Daniel 24,883 אנגליה 

Lieberman Les 7,007 ארה"ב 

Liwerant Daniel 20,738 מקסיקו 

Liwerant Gad 17,700 מקסיקו 

Lurie Brian 10,503 ארה"ב 

Mendelsohn Jonatan 35,515 אנגליה 

Moelis Ron 17,664 ארה"ב 

Riklis Marcia 26,190 ארה"ב 

Roderman Jay 17,505 ארה"ב 

Sandler Arthur 10,509 ארה"ב 

Sarver Jay 3,438 ארה"ב 

Schloss Robert 12,619 ארה"ב 



34 

מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
Solomon Jeffrey 17,460 ארה"ב 

Stern lebell Jane 3,492 ארה"ב 

Townsley Barry 34,840 אנגליה 

 30,000 כפר שמריהו סיון אבנרי

 7,200 הרצליה אורני ומירון איזקסון

 10,000 סביון דוד אסיא

 5,000 יפו -תל אביב  חיים אריאל

 42,758 ארה"ב איתן בנדהיים

 20,000 חיפה ישראל גרידינגר

 10,000 יפו -תל אביב  יואל הרצוג

 25,000 יפו -תל אביב  יצחק הרצוג

 45,000 יפו -תל אביב  מיכאל לוי

 7,500 יפו -תל אביב  יהושע לוינברג

 5,000 הרצליה רחל מישורי

 18,000 יפו -תל אביב  סלו מנדלבאום

 30,000 רמת השרון מיכל פורר

 5,000 יפו -תל אביב  יצחק צדיק

 5,000 כפר שמריהו יונתן קולבר

 45,000 רמת גן דוד קוליץ

 42,880 אנגליה יצחק קיי

 35,200 דרום אפריקה בן שוורץ

 45,000 רמת השרון צבי שור

 45,000 ישראל ויליאם שפירא

 
 תרומות לאחר תקופת הבחירות

סכום תרומה  יישוב שם פרטי שם משפחה
 "חבש

Furst Zev 7,069 ארה"ב 

 357,000 יפו -תל אביב  יצחק הרצוג 
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 מרגלית אראל

 תרומות בתקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
Art Jonathan 1,775 ארה"ב 

AVITAN JOY 10,830 ארה"ב 

Bronfman Charles R 17,635 ארה"ב 

Greenberg Steve 3,493 ארה"ב 

Heller Irwin M. & Shela 43,981 ארה"ב 

Hiatt Arnold 43,981 ארה"ב 

Merrin Seth 43,090 ארה"ב 

Rosen Jack 8,875 ארה"ב 

Rudin Mitchell 7,100 ארה"ב 

Shay Scott A 36,050 ארה"ב 

Villalon Noga & Antonio 18,025 ארה"ב 

Zwanziger Ron 43,464 ארה"ב 

 10,000 אורה שמעון בטאט

 1,000 יפו -תל אביב  דורון בירגר

 45,300 יפו -תל אביב  שמואל חרל''פ

 15,000 יפו -תל אביב  חיים כצמן

 1,000 נטף דליה מגידו

 758,567 ירושלים אראל מרגלית

 5,400 אבן יהודה יואב צרויה

 5,000 רמת השרון רפאל קסטן

 5,000 כפר שמריהו יעקב רוזנגרטן

 7,500 חיפה רינת רמלר

 5,000 צורן-קדימה הילה ויזהר שי

 18,000 רמת גן רותי שמחה

 5,000 אשתאול גד תירוש

 
 תרומות לאחר תקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 41,500 ירושלים אראל מרגלית
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 פרץ עמיר

 תרומות בתקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
Amar David 39,167 שוויץ 

Bansard Jean Pierre 39,635 צרפת 

Bensusan Danny 39,528 ארה"ב 

Bensusan Tsion 24,907 ארה"ב 

Cohen Steven M.Lev 1,770 ארה"ב 

Dohan Meital 1,770 ארה"ב 

Green Andrew 5,670 ארה"ב 

Jacob Kobi Offer 3,534 ארה"ב 

Mugrabi Alberto 42,480 ארה"ב 

Mugrabi David 42,481 ארה"ב 

Mugrabi Jose 42,480 ארה"ב 

Rimokh Jack 40,000 ארה"ב 

Rimokh A. Jason 41,268 ארה"ב 

Rimokh G. David 41,266 ארה"ב 

Toledano Jacques 34,968 מרוקו 

Winer Moshe 3,439 ארה"ב 

Wu D. Diana 35,401 ארה"ב 

 20,000 חולון עליזה אבוטבול

 10,000 יפו -תל אביב  יניב אוזן

 10,000 מזכרת בתיה רפי אלול

 2,000 אשדוד רונן אלוש

 1,300 קיסריה דניאל אלימלך

 1,000 שדרות זהבית אלמלח

 1,000 רמת גן רוברט אלמליח

 10,000 יפו -תל אביב  דוד ארזי

 45,000 יפו -תל אביב  דוד בן עטיה

 2,000 ראשון לציון מישל בר

 10,000 יפו -תל אביב  אשרג בר

 1,000 יפו -תל אביב  קרן ברגרזון

 30,000 הרצליה פייר ברוך

 20,000 נתניה עדנה גולדצקי

 3,600 ראשון לציון יצחק גרופי

 5,000 אשדוד משה גרופר

 7,500 רמת גן דבורה דולינגר
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 2,600 קריית טבעון דב-דן דובינר

 2,000 עולש שרביט הוגט אלחדד

 10,000 יפו -תל אביב  אילן הירש

 2,000 עולש ניסים זוילי

 45,000 נתניה מרים זימגר

 9,000 חיפה אמירה זלץ

 2,000 חופית ברוך זלץ

 2,000 ירושלים שלמה טל

 30,000 חולון חיים כהן

 10,000 יפו -תל אביב  חיים כהן

 15,000 חולון סילביה כהן

 25,113 אשקלון רפאל כהן

 8,000 יפו -תל אביב  צבי לברון

 45,000 הרצליה משה לוי טואיטו

 18,000 יפו -תל אביב  שחר לוי

 2,000 כפר סבא יהודה לנקרי

 40,000 יפו -תל אביב  משה מזרחי

 7,500 ראש העין בראל מיכאל

 5,500 שוהם זאב מסינג

 40,000 יפו -תל אביב  צבי נטע

 20,000 יפו -תל אביב  יוסי סגוף

 20,000 כפר סבא דוד סויסה

 10,000 בת חן גיא סלע

 10,000 הרצליה שי שמעון עובד

 35,000 מבשרת ציון דניאל עזריאל

 20,000 רמת השרון עמיר עמר

 10,000 קריית מוצקין פאני פדידה

 10,000 גבעת עדה-בנימינה יוסף פדלון

 10,000 רחובות אורלי שרה פלדמן

 10,000 יפו -תל אביב  דליה פרי

 15,441 אשקלון עמיר פרץ

 4,000 אלעד מיכל צ'רנוביצקי

 18,000 ראשון לציון בלה קמפלר

 15,000 הרצליה אורי רוזנברג

 20,000 רמת גן שושנה שורק

 40,000 חולון ניסים שי שלום

 4,000 יפו -תל אביב  ליליאן שלום
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 40,000 סביון אבי שקד

 5,000 יפו -תל אביב  אבי שקד

 15,000 רמת גן נח ןששו

 5,000 יפו -תל אביב  יעל תמיר

 
 תרומות לאחר תקופת הבחירות

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 5,000 ירושלים דורון דוד שורר 

 104,200 אשקלון עמיר פרץ
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מפלגת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר  שם הדוח:
 העבודה הישראלית

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2018-חהתשע" שנת פרסום:

 קרובי הוד

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה
 10,500 רעננה הוד קרובי
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