
 

 

 

 

 

 

 

 

 שניפרק 

 

  נתונים על תרומות שקיבלו הסיעות
 השוטפת הבתקופ
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.17עד  1.1.17

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

 השוטפת התרומות שקיבלו הסיעות בתקופ
 ש"ח ומעלה( 1,000-)מ

 
)המפלגה הקומוניסטית  שוויוןלהחזית הדמוקרטית לשלום ו - חד"ש

 הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים(

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 בת ים תמר ויורם גוז'נסקי

 1,000 יפו-בתל אבי דנה ועודד  גולדריך 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.17עד  1.1.17

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

 בראשות יאיר לפיד יש עתיד

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 קרית מלאכי רעיה אילו

 1,000 רמת גן שרית אסרף לוי

 1,000 מושב שפיר אבינועם בצלאל

 1,000 בני עייש לידה בצלאל

 1,000 בני עייש זיו גילאור

 1,000 בית שמש רחל הרשברג

 1,000 יפו-תל אביב אנדראה ויין

 1,000 רמת גן ג'ק צימרמן

 1,000 רחובות רעות פלדר

 1,000 רחובות אפריים קווצי

 1,000 רחובות אברהם קינד

 1,000 הרצליה אבישי קרן

 1,000 רמת גן אהוד קרסיק

 1,000 סביון אלון קרסיק
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה  שם הדוח:
 .31.12.17עד  1.1.17

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

 מרצ

 סכום תרומה בש"ח יישוב שם פרטי שם משפחה

 1,000 הרצליה אגסי בובר

 1,000 סמר עופר בן טובים

 1,000 רעננה גליה גולן גילד

 1,000 אשדוד אילן גילאון

 1,000 פתח תקוה זהבה גלאון

 1,000 רעננה מאיר גפן

 1,000 הרצליה אנטו גרין וורן

 1,000 רעננה עידית דיאמנט

 1,000 הרצליה ולטר דרייפוס

 1,000 רעננה רונית וינטראוב

 1,000 יפו-בתל אבי אסף ויסמן

 1,000 הרצליה גלית ויסקופר

 1,000 רמת גן צביה ולדן

 1,000 יפו-בתל אבי תמר זנדברג

 1,000 הרצליה נאוה חרנם

 1,000 בת ים דרור מורג

 1,000 רעננה דבורה סלוצקי

 1,000 כפר קאסם עיסאווי פריג'

 1,000 יפו-בתל אבי אסף פתיר

 1,000 יפו-בתל אבי עודד קומאי

 1,000 בית הלל יוסף יהונתן קורן

 1,000 פתח תקוה מיכל רוזין

 1,000 שוהם מוסי רז

 1,000 רמת השרון אסף שוב

 1,000 ירושלים גדעון שטיין

 1,000 רעננה ענת שפירא

 


