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ת נ י ד ל מ א ר ש  י

 

 )'בדימ(שופט , מיכה לינדנשטראוס

 המדינה מבקר

 ונציב תלונות הציבור 

 

  1993-ג"התשנ, )מימון בחירות(חוק הרשויות המקומיות 
, )ניהול חשבונות) (מימון בחירות(רשויות המקומיות הנחיות ה

 2008-ח"התשס

 1981-א"התשמ, )יהודה והשומרון(תקנון המועצות המקומיות 

 סיעות ורשימות חשבונות ביקורת תוצאות עלדוח 

 שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות 
 2008בנובמבר 

י   כלל

 רשויות מקומיות שלא נבחר 31-ב. ות רשויות מקומי163- התקיימו בחירות ב11.11.08-ב .1
 .25.11.08-התקיימו בחירות חוזרות ב, בהן ראש רשות באותו מועד

 הבחירות 1 מבין הרשויות המקומיות האמורות הינן רשויות מקומיות ביהודה ובשומרון11 . 2
שבו , 1981-א"התשמ, )יהודה והשומרון(בהן התקיימו בהתאם לתקנון המועצות המקומיות 

, 1993-ג"התשנ, )מימון בחירות(הוראות חוק הרשויות המקומיות , בין היתר, אומצו
 .בשינויים המחוייבים

__________________ 

קרית , מעלה אדומים, מודיעין עלית, הר אדר, בית אריה, אריאל, אפרתה, אלקנה, אלפי מנשה, אורנית  1
 .ארבע וקרני שומרון
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 קובע בסעיף )  חוק הבחירות-להלן  (1965-ה"התשכ, )בחירות(חוק הרשויות המקומיות  .3
 איש 200רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת בוחרים המונה "כי , )א(35

הכל , )א (16ים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע כהגדרתו בסעיף או שני אחוז
 ".כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת, וכן כל סיעה של הכנסת, לפי המספר הקטן יותר

הוסדר המימון )  החוק-להלן  (1993-ג"התשנ, )מימון בחירות(בחוק הרשויות המקומיות  .4
סיעות , רשימות, סיעות: יות המקומיות שעליהן נמנותהממלכתי למשתתפות בבחירות לרשו

 . בת ורשימות בת של סיעות אם וכן רשימות מועמדים משותפות

 : כלהלן,  לחוק הן מוגדרות1בסעיף 

 סיעה במועצת הרשות המקומית שבה ייערכו בחירות ואשר אושרה כסיעה -" סיעה"
 ;לחוק הבחירות) א(25כאמור בסעיף 

עמדים בבחירות למועצת עיריה או למועצה מקומית למעט  רשימת מו-" רשימה"
 ;שאינה סיעה, למועצה אזורית

 . סיעות מקומיות-בדוח זה יכונו סיעות ורשימות כהגדרתן לעיל 

 : כל אחת מאלה-" סיעת אם"

 ;סיעה מסיעות הכנסת . 1

דהיינו מפלגה אשר רואים אותה ,  לחוק הבחירות1 כהגדרתה בסעיף -מפלגה  . 2
 .לחוק כסיעה נפרדת ויש לה לפחות נציג אחד בכנסת) א(2ין סעיף לעני

 יום לאחר היום הקובע הודעה בכתב לשר הפנים 14 סיעה שמסרה עד -" סיעת בת"
הודעה ; אם שלה-בת במועצת רשות מקומית ומי היא סיעת-המציינת כי היא סיעת

ה יותר אם תהי-יכול שלסיעת; האם בכנסת-זו תישא אישור של בא כוח סיעת
 ;בת אחת-מסיעת

 רשימה המוגשת מטעם סיעה אם ברשות מקומית שבה אין לסיעה -" רשימת בת"
 ;האם סיעת בת

שהיא רשימת מועמדים שהוגשה " רשימת מועמדים משותפת" גם ל8החוק מתייחס בסעיף 
 . לחוק הבחירות על ידי שתי סיעות או יותר של המועצה היוצאת או הכנסת35לפי סעיף 

במקביל להסדרת המימון הממלכתי . זכאיות למימון ממלכתי, העונות על תנאי החוק, ותסיע .5
 .מוטלות על סיעות אלה הגבלות בקשר להוצאותיהן ולהכנסותיהן

לחוק על מבקר המדינה לקבוע הנחיות לסיעות בדבר הדרך לניהול ) א(30על פי סעיף  .6
ל את חשבונותיהן לפי ההנחיות לחוק על הסיעות לנה) ג(21חשבונותיהן ועל פי סעיף 

מערכות החשבונות של הסיעות . האמורות ולרשום בהן את כל הכנסותיהן והוצאותיהן
 .לביקורת מבקר המדינה) ד(21עומדות לפי סעיף 

, )ניהול חשבונות( היו בתוקף הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות 8.9.08עד ליום  .7
) מימון בחירות(כנסו לתוקף הנחיות הרשויות המקומיות  נ9.9.08 ולמן יום 1993-ג"התשנ

 ). ההנחיות-להלן  (2008-ח"התשס, )ניהול חשבונות(

לא יאוחר מתום שלושה חדשים אחרי הבחירות ימסרו הנציגים של "לחוק ) א(22לפי סעיף  .8
למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות וכן דוח כספי ... רשימה, סיעה, סיעת אם

מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדוח האמורים גם אם הוגשו ; לאותה תקופה
המועד האחרון למסירת החשבונות והדוחות ." באיחור אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן

 .25.2.09הכספיים לבחירות הנדונות היה 
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ונותיהן על פי לנהל את חשב, על פי החוק חובה על הסיעות לקיים את ההוראות שנקבעו בו .9
הנחיות מבקר המדינה ולהגיש למבקר המדינה את חשבונותיהן ואת הדוחות הכספיים שלהן 

שלח משרדי , אף שאין החוק מחייב את משרדי לעשות כאמור. במועדים שנקבעו בו
בתקופת הבחירות מאות רבות של מכתבים לנציגי הסיעות המקומיות בהם פורטו חובות 

כמו כן פרסם משרדי מודעות בעיתונות היומית המתייחסות . חוקהמוטלות עליהם בהתאם ל
משרדי אף . הדיווח והגשת הדוח הכספי, להנחיות מבקר המדינה בנוגע לניהול החשבונות

פנה לסיעות המקומיות שלא הגישו את חשבונותיהן והדוחות הכספיים שלהן והעמידן על 
חרף .  יוגשו הדוחות הכספייםהוראות החוק בדבר השבת כספי המימון הממלכתי אם לא

וחלקן לא הגישום כלל , פניות אלה הגישו סיעות מקומיות רבות את חשבונותיהן באיחור
 . למימון ממלכתי, עקרונית, למרות שהן זכאיות

במענה לפניות משרדי טענו סיעות מקומיות רבות כי לא היו מודעות להוראות החוק  .10
שתתפות סיעות מקומיות בתהליך הדמוקרטי של ה. וההנחיות ועל כן לא פעלו לפיהן

. הגנה על השוויון ועל טוהר הבחירות, בין היתר, בחירות מטילה עליהן חובות שתכליתן
אלא גם באמון , ליקויים במילוי החובות שהטיל המחוקק פוגעים לא רק בסיעות האחרות

וד את החוקים מי שלוקח על עצמו להתמודד בבחירות חייב לקחת על עצמו ללמ. הציבור
 .וההנחיות הרלוונטיים ולהקפיד לקיימם כנדרש

שמונה מתום לא יאוחר , על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת לחוק) א(23סעיף לפי  .11
החשבונות של   בדבר תוצאות ביקורתוחד, רשויות המקומיותחודשים אחרי הבחירות ל

למסירת הדוח הנוגע לבחירות המועד האחרון . שהשתתפו בבחירותהסיעות והרשימות 
 .25.7.09האמורות היה 

לבקשת , לחוק ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת רשאית להאריך) ב (23לפי סעיף  .12
 . את מועד מסירת הדין וחשבון הכספי, מבקר המדינה

. 18-כשלושה חודשים לאחר הבחירות לרשויות המקומיות התקיימו הבחירות לכנסת ה .13
 מועדים הטילה מעמסה כבדה על סיעות האם שאף התמודדו בבחירות לכנסת סמיכות ה

 ואלה פנו אל משרדי בבקשה להגיש את חשבונותיהן והדוחות הכספיים שלהן 18-ה
 במקביל אישרה . 16.8.09החלטתי כי מן הצדק להאריך את המועד להגשתם עד . באיחור

 את הדוח בדבר תוצאות ביקורת  ועדת הפנים והגנת הסביבה את בקשתי להגיש1.7.09-ב
 .3.1.10-החשבונות של סיעות האם וסיעות הבת ב

 נקבעו לראשונה הוראות בדבר רישום כל הפעילויות 2008בהנחיות שתחילתן בספטמבר  .14
הכספיות של סיעות מקומיות הנוגעות למערכת הבחירות שבהן הן משתתפות ולדיווח עליהן 

חשבונות ולדיווח הנמצאת באתר האינטרנט של משרד באמצעות מערכת ממוחשבת לניהול 
בהנחיות גם נקבעה מתכונת הדוח הכספי ).  המערכת הממוחשבת-להלן (מבקר המדינה 

משרדי נערך מבעוד מועד . שתגיש כל סיעה מקומית אשר יופק באמצעות המערכת האמורה
נותה הוכחה אמי, במבחן המעשה. להגשת תמיכה ומתן הסברים למשתמשים במערכת

אם כי כמו כל מערכת חדשה היא לא הייתה נקייה , ויעילותה של המערכת הממוחשבת
הטילה ההנחיה לניהול החשבונות , בשל הראשוניות שבה, לא נעלם מעיני כי. מתקלות

שכן היה עליהן לשנות את מתכונת ניהול , והדיווח כאמור עומס על הסיעות המקומיות
 .החשבונות לה הורגלו

, כר מהסיעות המקומיות מסרו את חשבונותיהן והדוחות הכספיים שלהן באיחורחלק ני .15
 החלטתי ,על סיכום מלאכת הביקורתבשל כך חרף ההכבדה שנגרמה . חלקן אף באיחור ניכר

 . מן הצדק לקבל את החשבונות והדוחות הכספיים האמורים בנסיבות שנוצרו כי

טיוטת ממצאי הביקורת שהועברה להתייחסותן סיעות מקומיות רבות מסרו את תגובותיהן ל .16
בנסיבות אלה ובכדי שלא אדרש לתת לסיעות . חלקן ביקשו ארכה למתן התייחסותן, באיחור

סברתי כי מן הצדק , שמשמעו שלילה של השלמת המימון הממלכתי, אלה דוח שאינו חיובי



14 

 מנת למנוע זאת על. לאפשר לסיעות אלה למסור את התייחסותן ולבחון את תשובותיהן
 . למרות ההכבדה על סיום מלאכת הביקורת, פגיעה משמעותית בהן

 מהסיעות המקומיות שהגישו למשרדי את חשבונותיהן לא מסרו לשר הפנים את 40-כ .17
 לחוק ועל כן לא היו זכאיות למימון 12וסעיף ) א(11ההודעה הנדרשת על פי סעיף 

, )הוראות שעה) (מימון בחירות(ת נוכח הוראות חוק הרשויות המקומיו. הממלכתי
 באפשרותן של הסיעות 29.7.09-שתחילתו ב)  הוראת השעה-להלן (, 2009-ט"התשס

 יום מתחילתו של חוק זה ואז 30המקומיות האמורות למסור לשר הפנים את ההודעה תוך 
קבלת המימון הממלכתי תשנה את מצבן הכספי . תהיינה זכאיות לקבל את המימון הממלכתי

דבר שיש לו השלכה על התייחסות משרדי לתוצאות ,  הסיעות המקומיות האמורותשל
 .ביקורת חשבונותיהן

נוכח האמור בקשתי מוועדת הפנים והגנת הסביבה להאריך את המועד להגשת דוח משרדי  .18
בדבר תוצאות ביקורת חשבונותיהן של הסיעות המקומיות האמורות וזו נענתה לבקשתי 

 ופעם נוספת לגבי חלקן 12.8.09 את המועד להגשת הדוח לגבי חלקן עד והאריכה פעם אחת
 .26.8.09האחר עד 

 סיעות 493 הוגש ליושב ראש הכנסת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של 12.8.09-ב .19
 . העתק מדוח זה נמסר לשר הפנים; מקומיות

 הסיעות המקומיות 1,089עתה מוגש ליושב ראש הכנסת דוח על תוצאות הביקורת של  .20
. 12.8.09- סיעות שהדוח בגינן הוגש ב493הכולל בתוכו גם את תוצאות הביקורת על 

 . הנתונים והממצאים שבדוח זה מתייחסים לכלל הסיעות המקומיות

21. ˜ÒÂÚ Â�È‡ ‰Ê ÁÂ„ ,‡ÂÙ‡ ,Ï˘ ˙¯Â˜È··: 

 )‡ (  Ì‡ ˙ÂÚÈÒ ˙Â�Â·˘Á-ÂÓÈ˘¯ Ï˘Â ˙·‰ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á ÌÈÏÂÏÎ Ì‰·˘  ˙
 Ô‰Ï˘ ˙·‰- ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Â ÌÈ�Ù‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ È„È ÏÚ ˘‚ÂÈ Ô‰È·‚Ï ÁÂ„‰˘ 

·-3.1.10; 

 )· ( Ì‡ ˙ÚÈÒ ‰˙ÈÈ‰ Ô‰È˙Â˘È‚ÓÓ ˙Á‡˘ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙Â�Â·˘Á ,
Ì‡‰ ˙ÂÚÈÒ ÏÚ ÁÂ„‰ ÌÚ „ÁÈ· ˘‚ÂÈ Ô‰È·‚Ï ÁÂ„‰˘ .˙‡Ê , ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È˘ ÌÂ˘Ó

‰È˙Â�Â·˘ÁÔÚÈÒ ˙Â�Â·˘Á ˙˜È„·Ï ÏÈ·˜Ó· Ì‡‰ ˙Â; 

 )‚ (  Ï˘ ˙Â�Â·˘Á21 Ô‰È˙Â�Â·˘Á ˙‡ È„¯˘ÓÏ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ 
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ Ô‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Â , ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ¯ÓÂÏÎ

˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ;ÌÂ�ÈÎ‰Â Â¯ÊÁ Û‡ Ô˜ÏÁ ,È„¯˘Ó ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ , ˙ÂÚˆÓ‡·
˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ,¯ÎÈ� ¯ÂÁÈ‡· Ì˙Â‡ Â˘È‚‰ Í‡ .È˙ËÏÁ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˘È ÈÎ 

Ì˙˘‚‰Â ÌÏÂ‰È� ÔÙÂ‡ ˙Â¯ÓÏ ‰Ï‡ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ , ÌÏÂ‡
 ÁÂ„ Ï˘ Â˙�Î‰Ï „Ú ‰Ï‡ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˜Â„·Ï È„¯˘Ó È„È· ˜ÙÈÒ ‰È‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó

‰Ê, ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÏÎ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ‰Ó˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ú˘‰ ˙‡¯Â‰ Ï˘·˘ ¯Á‡ÓÂ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,¯Á‡Ï Â˜„·ÈÈ Ì‰˘ ˜„ˆ‰ ÔÓ ÈÎ È˙ËÏÁ‰ Ì‰È·‚Ï ÁÂ„‰Â ‰Ê ÁÂ„ ˙˘‚‰ 

¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ¯ÒÓÈÈ. 

 )„ ( ‰�Â¯Á‡Ï Â˘È‚‰ ¯˘‡Â ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ‰ ˙ÂÚÈÒ) „Ú
‰Ê ÁÂ„ ˙¯È‚Ò „ÚÂÓ (È˙ÎÏÓÓ ÔÂÓÈÓ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜· , ‰Ú˘‰ ˙‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·. 

 מערכת  ניהלוהסיעות לקבוע אם יועל, חוקהלפי שעל מבקר המדינה למסור  וחבד ) א( .22
אם הוצאות הבחירות שלהן היו בגבולות התקרה ; חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה

 .אם ההכנסות שקיבלו היו בגבולות שנקבעו בחוקו; שנקבעה בחוק
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 המדינה את למבקר למסור המקומיות הסיעותוהאם  סיעות על כי ,בחוק נקבע ) ב( 
 בצירוף חוות דעת של רואה חשבון חשבונותיהן ואת הדוחות הכספיים לתקופת הבחירות

 .בדבר תקינותם ושלמותם ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה

 שמספר בעלי זכות, האם והסיעות המקומיות ברשויות המקומיות על כל סיעות ) ג( 
 . רואי חשבון בעצמן ועל חשבונן הוטל למנות,5,000הבחירה בהן עולה על 

מבקר  על - 5,000אינו עולה על בהן מספר בעלי זכות הבחירה שת מקומיות רשויוב ) ד( 
 שכרם .בהןת ומקומיה ותסיעה של כל ןבקר את חשבונותיהלרואה חשבון למנות המדינה 

 רואי חשבון לביקורת 41 לפיכך מיניתי .של רואי חשבון אלה משולם מאוצר המדינה
שמספר בעלי זכות הבחירה בהן קומיות  רשויות מ49-סיעות מקומיות בהחשבונותיהן של 

 .5,000אינו עולה על 

 מסכום המימון 85%סיעה מקומית הזכאית למימון ממלכתי תקבל , לחוק) ב(7לפי סעיף  .23
אם הדוח של מבקר המדינה . הממלכתי המגיע לה מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות

מיד לאחר מסירת ) 15%(תי זכאית הסיעה המקומית לקבל את יתרת המימון הממלכ, חיובי
שלושת אחד מעמידה ב-מחמת אי(אינו חיובי כי הדוח , קובעכאשר מבקר המדינה . הדוח

, המתבטאת בכך, ) סנקציה-להלן ( מוטלת על הסיעה סנקציה כספית - )התנאים האמורים
למבקר המדינה שיקול דעת . ששר הפנים מורה כי יתרת המימון הממלכתי לא תשולם לה

בהיקפה ובנסיבות , את הסנקציה הכספית בהתחשב באופי החריגה יןשר להקטללהמליץ 
 .מבקר המדינהבהתאם להמלצת  ישולםמיתרת המימון  שחלק כך, המקרה

הוצאות ההגבלת ,  ביקורת חשבונות,החוק קובע כי ההוראות בדבר ניהול חשבונות .24
,  ממלכתילא קיבלו מימוןשסיעות מקומיות גם על  הכנסות וביקורת מבקר המדינה חלותהו

מחמת שלא מילאו תנאים מוקדמים מסוימים לו  ותבין שלא ביקשו ובין שלא היו זכאי
 כך גם חלה על כל הסיעות המקומיות חובת הגשת דוח כספי למבקר .הקבועים בחוק

 בגין אי הגשת דוח כספי או בגין דוח שאינו טאולם בחוק לא נקבעה סנקציה שתינק. המדינה
כבר הוער . ל תוצאות ביקורת החשבונות של סיעה שאינה זכאית למימון ממלכתיחיובי ע

באשר לסיעות שלא הגישו , עוד הערתי, 2 דעתו לעניין זהןבעבר כי מן הראוי שהמחוקק יית
יפעל בהתאם ,  כי מן הראוי שמי שמעמיד עצמו לבחירה לתפקיד ציבורי3למשרדי דוח כספי

כי על המחוקק ליתן דעתו על סנקציה מתאימה במקרים ובשקיפות מלאה ו, לדרישות החוק
 .כגון אלה

כי אם הוצאות הבחירות של סיעה מקומית היו קטנות מהסכומים , לחוק נקבע) ג(7בסעיף  .25
הוראה זו משפיעה על היכולת להטיל . תוחזר היתרה לאוצר המדינה, המגיעים לה לפי החוק

הסנקציה . אם הדוח בעניינה אינו חיובי, על סיעה מקומית סנקציה בנסיבות מסוימות
שנקבעה בחוק במקרה שדין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעה אינו חיובי 

במקרים . על פי הוראת שר הפנים, מניעת תשלום יתרת המימון הממלכתי, כאמור, היא
ימון  מהמימון ממילא לא תגיע לה יתרת המ85%-שהוצאות הסיעה המקומית היו נמוכות מ

__________________ 

‰¯˘ÂÚÈÒ‰ ˙Â�Â·˘Á ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„·  , ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Â ˙ÂÓÈ˙בהקשר זה ראו גם  2
ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· ¯·ÂË˜Â‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙2003 ) 2004יולי( , ÏÚ ˙Â�Â·˘Á ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„

 ¯‡Â�È· ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ È˘‡¯Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰2004)  2004ספטמבר .( 
3   ˙Â˘¯ ˘‡¯ ˙¯ÈÁ·Ï ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â¯ÈÁ·· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙Â�Â·˘Á ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ˙ÂÁÂ„

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÈÓÂ˜Ó : È‡Ó· ‰¯„Á2005) ‡Â�È ¯2006 (ÓÚ '2 ; ÔÂ¯˜Ú ˙ÈÈ¯˜Â ‰„Â‰È ¯Â‡
 ÏÈ¯Ù‡·2007)  ¯·Óˆ„2007.( 
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, 4על כך כבר הוער בעבר. הממלכתי ועל כן במקרים כאלה אין סנקציה נגד הסיעה המקומית
 .כי מן הראוי שהמחוקק ייתן את דעתו על כך

  Ï˘ Ô‰È˙Â	Â·˘Á È·‚Ï ‰È‰ ‰ÊÎ ·ˆÓ10 È„¯˘Ó È„È ÏÚ Â˜„·	˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ 
È·ÂÈÁ Â	È‡ Ô	ÈÈ	Ú· ÁÂ„‰˘Â . 

 

26 . 191  Â¯ÒÓ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒÏÏÎ È„¯˘ÓÏ  ˙ÙÂ˜˙Ï ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„Â ˙Â	Â·˘Á
˙Â¯ÈÁ·‰ ,˙Â	˘	Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈ	Ù Û¯Á .49 ÂÏ·È˜ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰Ó 

‰	È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó ÔÂÓÈÓ .ÂÁ‰ ÈÙÏ ˙ÙÒÂ˙· ÂÏ·È˜˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ˜
 È˘¯Ù‰„„Ó‰ ˙ÈÈÏÚ. 

27 . 27 ¯Á‡Ï ÈÙÒÎ ÁÂ„ Â¯ÒÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ 1.6.09È˙ËÏÁ‰  ,Ì	Ó‡ ,Î ˜„ˆ‰ ÔÓ È
¯ÁÂ‡Ó ‰Î „ÚÂÓ· ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Ï·˜Ï , ‰¯˘Ù‡˙	 ‡Ï Ì˙˜È„·˘ ˙Â¯ÓÏ

˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· .˙‡Ê ,˜ÂÁ· ‰ÚÂ·˜‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ·˜Ú , ‰ÚÈÒ ÏÚ ‰ÈÙÏ
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ï·È˜˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÈÙÒÎ ÁÂ„ ‰¯ÒÓ ‡Ï˘ ˙ÈÓÂ˜Ó , Í‡

ÏÈÚÙ‰Ï ÈÏ ¯È˙Ó ˜ÂÁ‰˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘· È˙˘Ó˙˘‰ ,Î È˙Ú·˜Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒÓ È
Ô‰Ï ‰ÚÈ‚Ó‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙¯˙È ‡ÂÏÓ ÏÏ˘È˙ ‰Ï‡ ,‰¯ÂÚÈ˘˘ ,¯ÂÓ‡Î ,15% ‡ÂÏÓÓ 

ÔÂÓÈÓ‰ .ÔÈÂˆÈ , ‰È‰ Ô	È„Â „ÚÂÓ· ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â˘È‚Ó ÂÈ‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ÂÏÈ‡ Ì‚ ÈÎ
È·ÂÈÁ Â	È‡˘ ÁÂ„ Ï·˜Ï ,Ï˘È˙ ÈÎ ÚÂ·˜Ï ‰È‰ Ô˙È	 ‡Ï˘ È¯‰Ï È˙ÎÏÓÓ ÔÂÓÈÓ ˙¯˙È 

Ï ¯·ÚÓ-15%. 

 834: מהן, סיעות מקומיות שהשתתפו בבחירות 1,089-ב, כאמור, זה עוסק וחדפרק שני של  .28
 , רואה חשבוןשל דעת  דוחות כספיים לתקופת הבחירות בצירוף חוותמסרו למשרדי 

 .שלא היו להן הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות,  מסרו למשרדי תצהירים59-ו

29.  È·‚Ï329˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ  ,Á Â	È‡ Ô	ÈÈ	Ú· ÁÂ„‰˘ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô‰Â È·ÂÈ , ÈÎ È˙Ú·˜
· ˜¯Ù· ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÚÈÒ ÏÎ È·‚Ï ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ÔÂÓÈÓ‰ ˙¯˙È Ô‰Ó ÏÏ˘È˙ '

ÔÏ‰Ï. 

30. ¯ÂÓ‡Î ,Ï Ú‚Â	·-217˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ  , Ô	È‡ Ô‰ ÌÏÂ‡ È·ÂÈÁ Â	È‡ Ô	ÈÈ	Ú· ÁÂ„‰˘
 ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ- ‡Ï˘ ˙ÓÁÓ ÔÈ·Â ÌÈ˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂ˜‰ ¯ÙÒÓ· ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙ÓÁÓ ÔÈ· 

Â‡ÏÈÓ ˙Â	Ë˜ ÂÈ‰ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰˘ ÔÈ·Â ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ„˜ÂÓ ÌÈ‡	˙ 
 ‰	È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ‰¯˙È‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ ‰	È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó Ô‰Ï ÚÈ‚Ó‰ ÔÂÓÈÓ‰Ó

-‰Èˆ˜	Ò È˙ÏË‰ ‡Ï  ,ÔÎ˘ ,Ô‰ÈÏÚ ÏËÂ˙˘ ‰Èˆ˜	ÒÏ ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡. 

 

 

__________________ 

: שהשתתפו בבחירות לראשי המועצות האזוריות, דוח על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים  4
‚¯Ó Ï‡ Ô˙ÒÂ·Â ÛÂË·Ï‡ ') ו) 2003ינוארÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙Â�Â·˘Á ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„· , ÂÙ˙˙˘‰˘

È¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ È˘‡¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· ¯·Ó·Â�· ˙Â2002 ) דוחות על תוצאות ביקורת חשבונות ). 2003יולי
; )1996נובמבר (˙ ÁÂ�‡È' ÚÈÓÒ ‡¯ÒÎÂ ‚: הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות מקומיות

 ÏÂ·‡ÎÂ Ô‡�Ò Â·‡) 2001יולי( ;‚ ÁÂ�‡È' ÚÈÓÒ ‡¯ÒÎÂ ˙) 2001נובמבר( ;Ï‡ ˙È· ,˙È·" ÌÈÓÂ„˜Â ¯
פברואר (È˜Ú ¯Â‡ , ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ‰ÙÈÁ·‡; )2003דצמבר (˜¯Â�Â‡ ˙È ; )2003ינואר (ÂÏ„ ; )2002יולי (

 .)2004יולי ( ÂË˜Â‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·2003·¯ וכן , )2004
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 עיקרי הממצאים

 פי הדוחות הכספיים שהן על קבעונהמקומיות תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות  .31
 שבדקו את החשבונות שנמסרו במצורף לדוחות חשבוןה ירואשל דעת  החוות; מסרו

תיקונים והסברים של , השלמות; ו עובדי משרדישבדיקות ובירורים משלימים שע; הכספיים
  .לחוק) ה(21תקבלו כראיה לפי סעיף התצהירים של נציגי הסיעות שו; הסיעות

אים המפורטים בדוח זה להלן כוללים גם את אלו שנכללו בדוח שהוגש הנתונים והממצ
 .12.8.09-ליושב ראש הכנסת ב

 

  הנחיות מבקר המדינהמן שלקיו

 . הסיעות לנהל את מערכת החשבונות שלהן בהתאם להנחיותעל , חוקלפי ה, כאמור .32

בכך שהן הדבר התבטא .  סיעות מקומיות לא קיימו חלק מההנחיות267-קבעתי ש )א(
לא כל ההוצאות וההכנסות נכללו : לא ניהלו את מערכת החשבונות שלהן בהתאם להנחיות

לא דווח על חלק ; הועלו מקרים שלא הוצאו קבלות בגין תרומות שנתקבלו; בחשבונות
לא נפתחו  ; בסכומים העולים על המותרןבמזומ בוצעו תשלומים; מהחזרי התרומות

בוצעו תשלומים שלא ; ולהכנסות מערכת הבחירותחשבונות בנק שיוחדו להוצאות 
 לחוק 12- ו11המקומיות הודיעו עליהם לפי סעיפים  סיעותהשבאמצעות חשבונות הבנק 

חסרו הזמנות והתקשרויות בכתב ; ונתקבלו תרומות שלא הופקדו בחשבונות בנק אלו
ב לגבי לא נערכו הסכמים בכת; ח" ש1,700הנוגעות להוצאות שסכומן הכולל עולה על 

לא ; שיעורי הריבית ומועדי ההחזר, תהלוואות שנתנו לסיעות בהם פורטו תנאי ההלוואו
לא נשמרו עותקים של כל ; נשמרו העתקי שיקים והעברות בנקאיות שהתקבלו כתרומה

 .הפרסומים שפרסמו הסיעות המקומיות

)·(  È·‚Ï ‰ÓÎ˙ÂÚÈÒ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ , ‡Ï ˙Â·¯ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÎÂÏÏÎ�·  ˙Î¯ÚÓ
Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰Ô‰. ˙Â‡ˆÂ‰· ¯˜ÈÚ· ¯·Â„Ó ÚÏ ‰ÏÂÓÚ˙ ÈÓÂÒ¯Ù, ÌÈ¯˜Ò , ·Î¯ ÈÏÎ ˙¯ÈÎ˘

ÌÈÒ�ÎÂ .ÂˆÈÈÔ ,È‡· ˜¯ ¯·Â„Ó‰ ÔÈ‡ ÈÎ-‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÈÁ�‰ ÌÂÈ˜ ,ÔÎ˘,  ¯„ÚÈ‰ Ï˘·
 ÌÂ˘È¯‰ Ô˙È� ‡ÏÏ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÂÈ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï‡‰ .ÍÎ ·˜Ú , È˙ÏÂÎÈ ‡Ï

 Ì‡ ÚÂ·˜Ï˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰Ó‡‰ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÏ·‚‰· Â„ÓÚ ˙Â¯Â ‰‡ˆÂ˙‰Â 
È·ÂÈÁ Â�È‡˘ ÁÂ„ ‰˙ÈÈ‰. 

 

 

 הוצאות

33. ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ‰  ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ ‰Ê ÁÂ„· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÂÓÎ˙Ò‰
· ˙Â¯ÈÁ·‰-153,881,280 ˘"Á. 

 .ת בוו המפורטאותלפי נוסחהסיעות המקומיות קובע תקרה להוצאותיהן של  חוקה .34

כי תקרת ההוצאות של סיעות מקומיות מחושבת לפי הסכום הגדול מבין שלוש , י לצייןראו 
 :הקובע, לחוק) א(15 המנויות בסעיף חלופות



18 

לא תוציא סיעה או רשימה להוצאות הבחירות סכום העולה על הסכום הגדול מבין "
 :אלה

אילו ) א(7 מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף 200%סכום העולה על  )1(
זכתה הסיעה במספר מנדטים השווה למספר חבריה במועצה היוצאת ביום 

 ;הקובע

 מסכום המימון המגיע לסיעה או לרשימה על פי סעיף 200%סכום העולה על  )2(
 ;)א(7

אילו ) א(7 מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף 150%סכום העולה על  )3(
 ."דטיםזכתה הסיעה או הרשימה בבחירות בשלושה מנ

35 . 15 ÔÈ·˘ ÌÈÓÂÎÒ· ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙¯˙ÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙¯˜˙Ó Â‚¯Á ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ 
2,474˘ "ÎÏ Á-289,623˘ "Á . 

חלק מסיעות מקומיות כללו בחשבונותיהן הוצאות שקבעתי שהן אינן הוצאות בחירות  .36
צאות ולפיכך החלטתי לגרוע מסך הוצאותיהן בתקופת הבחירות הו,  לחוק1כהגדרתן בסעיף 

חלק ניכר מההוצאות האמורות היו בגין מודעות וכנסי תודה לפעילים שהתקיימו לאחר . אלו
העולים על , כמה מהסיעות הוציאו סכומים ניכרים על כנסים כגון אלה. יום הבחירות

כך לדוגמא אחת הסיעות כללה , הסכומים שהוצאו עבור כנסים שנערכו בתקופת הבחירות
ח בגין שני כנסים בתקופת הבחירות והוצאות בסך " ש17,550 בחשבונותיה הוצאות בסך

לא הכרתי , כאמור. ח בגין כנס תודה לפעילים שהתקיים לאחר הבחירות" ש36,382
 .שכן לא למטרה זו מיועדים כספי מימון בחירות, בהוצאות אלה

בינן שאין שום קשר , הביקורת העלתה מספר מקרים של הוצאות שהן בלתי סבירות בעליל .37
ביניהן אפשר למנות רכישה של פרופילי אלומיניום על ידי סיעה אחת בסכום . ובין הבחירות

. ח" ש12,500ח ורכישת חומרי בנין על ידי סיעה מקומית אחרת בסכום של " ש4,000של 
. המאפיינים משק בית ולא מטה בחירות, חלק מרכישות אלה היו למוצרי מזון ומכולת

לא לשם כך נועדו . על ידי הסיעות המקומיות הסבר מתקבל על הדעתלרכישות אלה לא ניתן 
כספי מימון הבחירות לרשויות המקומיות ואין שום הצדקה לכך שהוצאות כגון אלה יושתו 

הדבר יבוא לידי ביטוי בחשבונות . אינני מכיר אפוא בהוצאות אלה. על הקופה הציבורית
 .הסיעות

כי הוצאות שניתן לקשרן ,  ביקורת ההוצאות היאתופעה נוספת שעמדתי עליה במהלך .38
למימון הבחירות נעשו באופן בלתי ראוי ולא מתוך גישה של צמצום העלויות וחסכון בכספי 

, למרות שמדובר בציוד שאמור לשמש תקופה קצרה, כך למשל. כפי שראוי שיהיה, ציבור
ציוד להקרנה , צילוםציוד ל, ציוד מחשבים:  כגון-בחרו סיעות מקומיות ברכישת ציוד 

נעשו הוצאות מסוג זה בשלב , יצוין כי במספר מקרים.  במקום בשכירת הציוד-ומזגנים 
אין . כאשר השימוש בציוד שנרכש היה לתקופה קצרה ביותר, מאוחר של מערכת הבחירות

ידוע מה נעשה בציוד זה בסוף תקופת הבחירות וקיים חשש שהוא מגיע לידים פרטיות על 
עוד . ופה הציבורית ועל חשבון כספי תרומות שנועדו למימון מערכת הבחירותחשבון הק

על . החורגת במידה ניכרת מהמקובל במשק, מצאתי הלוואות בריבית או בעמלה לא סבירה
כן אני קובע כי אכיר בהוצאות מסוג זה כהוצאות בחירות רק באופן חלקי ויחסי לפי הערכת 

על המחוקק לתת דעתו . את יתרת ההוצאה מכיסםסבירותן ועל הרוכשים יהיה לכסות 
 .לסוגיה זו ולקבוע כללים ברורים לצמצום ההוצאות והעמדתן על כללי חיסכון ויעילות

באופן שניכר , "ניפוח"מה שנהוג לכנות , תופעה נוספת היא הגדלה מלאכותית של ההוצאות .39
 את המימון הממלכתי אלא היא נעשתה כדי למצות, בעליל שלא היה צורך ממשי בהוצאה
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. או כדי להטיב עם מקורבים לסיעה המקומית, המגיע ולא להחזיר עודפים לאוצר המדינה
הוצאות פועל בחוסר תום לב ופוגע בכספי " מנפח"מי ש. אני רואה תופעה זו באור שלילי

בעיקר אני רואה . תופעה זו עולה כדי פגיעה בטוהר המידות. ציבור שהופקדו בידו בנאמנות
. הגיעו לידיו של המועמד עצמו או מקורבים לו" מנופחים"חומרה מקרים בהם הסכומים הב

במקרה אחד שילמה סיעה מקומית לקרוב משפחה של מתמודד לראשות עירייה סכום של 
" מנופח"מנתונים שאסף משרדי עולה כי זהו סכום . ח עבור ניהול מטה בחירות" ש430,000

במקרה אחר שילמה סיעה מקומית . גין שירותים דומיםביותר לעומת הסכומים ששולמו ב
בגין " עמלה"ח שאותו הציגה כ" ש50,000למפלגה שמטעמה התמודדה בבחירות סכום של 

. ח שהעמידה המפלגה לרשותה לתקופה של כחמישה חודשים" ש250,000סכום של 
, הווההתמורה ששילמה הסיעה המקומית תמורת הכסף שהועמד לרשותה על ידי המפלגה מ

ההוצאה " ניפוח"סכום זה מוגזם ביותר בנסיבות אלו ומצביע על ,  בחישוב שנתי48%, אפוא
גם הוצאות אלו אינן . על מנת להעביר מכספי הסיעה המקומית למפלגה המקורבת לה

 . מקובלות עלי ואכיר בהן רק באופן חלקי יחסי ולפי הערכת סבירות ההוצאה

. על פי תוצאות הבחירות, לספקים ונותני שירות"  הצלחהדמי"תופעה נוספת היא תשלום  .40
בסכומים הגבוהים באופן ניכר מההוצאה " דמי ההצלחה"בחלק מהמקרים הסתכמו 

מעבר להפרת . המקובלת בגין התקשרויות דומות במערכת הבחירות לרשויות המקומיות
ה בעייתיות אני רוא, החובה לנהוג בריסון ובחיסכון בכספים שמקורם במימון ציבורי

התניית התמורה לנותן השירות בתוצאות הבחירות עשויה אמנם . עקרונית בשיטת תמחור זו
אך בד בבד היא עלולה לפתוח פתח לתופעות , להוות תמריץ למאמץ ולפעולות חיוביות

אני סבור שראוי , ככלל, לכן. עד כדי חשש לשחיתות ולפגיעה בטוהר המידות, שליליות
דמי ", אף אם נקבל במקרים חריגים שיטת תמחור זו, מכל מקום. להימנע מהתניה כזו

צריכים להבחן על פי כלל הנסיבות ולהיות בסכומים שלא יעברו את גבולות " ההצלחה
על כן אני קובע כי אכיר בהוצאות כאלה כהוצאות בחירות רק במקרים חריגים וגם . הסביר

 .באופן חלקי ויחסי לפי הערכת סבירותן, בהם

41 ÈÓ ÈË¯˜ÂÓ„ ÍÈÏ‰ ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ� ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓ
˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Â ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘ ÍÂ˙ . ÔÙÂ‡· ÌÈ˜„·� ˙¯Â˜È··
‰Ï‡ ÌÈÎ¯Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙�Á·�Â ˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â�Â·˘Á È�Ë¯Ù . ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙ÂÚÙÂ˙‰- 

ÏÈÏÚ· ˙Â¯È·Ò È˙Ï· ˙Â‡ˆÂ‰ Ô‰·Â ,˙ÂÈ�Ê·Ê· ˙Â‡ˆÂ‰ ,‰ ˙Â‡ˆÂ˙· ÌÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ�˙
˙Â¯ÈÁ·‰ ,"ÁÂÙÈ� " Â‡ ÂÓˆÚ „ÓÚÂÓ‰ È„ÈÏ ˙Â‚ÏÙÓ ÔÂÓÈÓ ÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Â ˙Â‡ˆÂ‰

 ÂÏ ÌÈ·¯Â˜ÓÏ-˙Â�ÁÏÒ· Ô‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÔÈ‡˘ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÚÙÂ˙ Ô�È‰  . ÍÎ Ì˘Ï ‡Ï
‰˜�Ù˘Â‚ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˙˙Ï ÔÎÂÓ È��È‡Â ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ Â„ÚÂ� . Â‡Â·È ÌÈ¯·„‰

˙Â�Â·˘Á‰ ËÂ¯Ù· ÈÂËÈ· È„ÈÏ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ . 

 

 

 הכנסות

42.  ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÔÂÓÈÓÏ Ô‰È˙ÂÒ�Î‰ ÂÓÎ˙Ò‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ 
·-108,309,619˘ " Á‰ÊÓ: 90,993,339˘ " Á-‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó È˙ÎÏÓÓ ÔÂÓÈÓ  ;

17,316,280 ˘" Á-˙ÂÓÂ¯˙ . 

שלהם מאוצר הסיעות המקומיות זכאיות למימון הוצאות הבחירות , לפי החוק )א( .43
 .לפי נוסחאות ועל בסיס יחידת חישוב הקבועות בחוק, המדינה
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לסיעות מקומיות מותר לקבל תרומות בין בחירות לבחירות מאדם ובני ביתנו  )ב( 
 .ח" ש5,000הסמוכים על שולחנו בסכום מירבי של 

מתאגיד בין בארץ ובין חוץ : לקבל תרומה, אסור לפי החוק, לסיעות מקומיות )ג( 
בעילום שם ובכלל זה תרומה ממי שזהותו ; מאדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין; ארץל

 ;ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי מקבל התרומה

על פי ההנחיות אסור לסיעות מקומיות לקבל תרומה במזומן בלא תצהיר שהתרומה  )ד( 
 .ניתנה מכספו של התורם

44.  Ï˘ ˙ÂÒ�Î‰156·‚· ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ ˜ÂÁ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂ , ‡Ë·˙‰ ¯·„‰
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 

 )‡( 23 ÂÏ·È˜ ˙ÂÚÈÒ 43  ˙ÂÓÂ¯˙· ÂÓÎ˙Ò‰˘-427,783 ˘"ÌÈ„È‚‡˙Ó Á. 

 )· ( 28 ÂÏ·˜ ˙ÂÚÈÒ 89 ˙ÂÓÂ¯˙ , ÏÚ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÓÂÎÒ·5,000ÌÈ˘„Á ÌÈÏ˜˘  ,
· ÂÓÎ˙Ò‰˘-862,134˘ "Á ,Ì�ÁÏÂ˘ ÏÚ ÌÈÎÂÓÒ‰ Ì˙È· È�·Â ÌÈ˘�‡ ˙‡Ó. 

 )‚ ( 7  ÂÏ·È˜ ˙ÂÚÈÒ21  ˙ÂÓÂ¯˙· ÂÓÎ˙Ò‰˘-59,606˘ " Ì�È‡˘ ÌÈ˘�‡ ˙‡Ó Á
ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó· ÌÈÓÂ˘¯. 

 )„ ( ‰Ï·È˜ ˙Á‡ ‰ÚÈÒÓÂ¯˙ ‰ Ì˘ ÌÂÏÈÚ· · ‰ÓÎ˙Ò‰˘-17,000˘ "Á. 

 )‰ ( 40 ÂÏ·È˜ ˙ÂÚÈÒ 345 ÔÓÂÊÓ· ˙ÂÓÂ¯˙ · ÂÓÎ˙Ò‰˘-879,387˘ " ‡Ï· Á
ÈË¯Ù‰ ÂÙÒÎÓ ‡È‰ ‰ÓÂ¯˙‰˘ Ì¯Â˙‰Ó ¯È‰ˆ˙ ˙Ï·˜. 

 )Â( 106� ‡Ï ˙ÂÚÈÒ  ÈÂÒÈÎÏ ÌÈÙÒÎ‰ ¯Â˜Ó ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ÌÈÁÈ�Ó ÌÈ¯·Ò‰ Â�˙
ÔÂÚ¯È‚‰. 

 

 גירעון

45. ‰˙ÏÚ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ˙˜È„· , ÈÎ174 ÂÓÈÈÒ 
ÌÈÈÙÒÎ ˙Â�ÂÚ¯È‚· ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ .37 ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÂÓÈÈÒ ˙ÂÚÈÒ 

Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÔÂÚ¯È‚·-100,000˘ "Á . ‰ÚÈÒ‰"ÈÏˆ˙ ÌÈÏ˘Â¯È˙˜¯· ¯È� ˙Â˘‡¯· Á "
 ÔÂÚ¯È‚· ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ‰ÓÈÈÒ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ4,246,133˘ "Á . 

לגבי סיעות מקומיות שלא הציגו הסבר שהניח את דעתי בדבר המקורות הכספיים שמהם  .46
 כי בגירעון עצמו יש משום תרומה בניגוד לסעיף 5כפי שנקבע בעבר, קבעתי, יכוסה הגירעון

סבירו כי יכסו את הגירעון באמצעות תרומות העומדות בהגבלות חלק מהסיעות ה.  לחוק16
 העתקי שקים שהתקבלו כתרומות - לחוק וליוו את הסברם בתיעוד 16שנקבעו בסעיף 

קיבלתי את הסברם ובכוונתי לבדוק בעתיד את . והתחייבויות של תורמים להעברת תרומות
 . אופן כיסוי הגירעון בידי סיעות אלה

__________________ 

ראו דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות   5
וכן דוח מבקר המדינה על . 9 - 10' עמ) 1999פורסם בשנת  (1998לרשויות המקומיות בנובמבר 

הרשימות והמועמדים שהשתתפו בבחירות לרשויות , תוצאות על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות
 .  שם4והערת שוליים . 15-17' עמ) 2004פורסם בשנת  (2003המקומיות באוקטובר 
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 הסבירו כי בכוונת נציגי הסיעה ומועמדים מטעמה לממן את הגירעון מכספם חלק מהסיעות .47
כאשר אין בידי הסיעה , הפרטי בסכומים עולים על גובה התרומה המרבית שנקבעה בחוק

או כאשר נציגיה , לכסות את הגירעון באמצעות מקורות כספיים העומדים במגבלות החוק
יש , ם על סכום התרומה המירבי הנקבע בחוקמממנים את הוצאות הבחירות בסכומים העולי

והוסבר מדוע לאור עקרון השוויון , 6גם על עניין זה הוער בעבר. בכך תרומה אסורה
כיסוי הגירעון באמצעות מימון עצמי של נציגי הסיעה אינו עומד במגבלות , בבחירות

 . ההכנסות המותרות

וכדי למנוע מכשלות בעתיד מן הראוי  כי כדי להבהיר את העניין 7עוד הערתי בעניין זה .48
בדומה לתוספת (שהמחוקק ייתן את דעתו לעניין המימון העצמי באמצעות תוספת לחוק 

שבה ייקבע כי לעניין התרומה המותרת אין הבדל בין תרומה , )16לסעיף ) 2ב(לסעיף קטן 
לרבות , ומועמדים,מגורם חיצוני לסיעה או למועמד לבין מימון עצמי של נציגי הסיעה

 .מועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות או לראש מועצה אזורית

 

 

 סנקציות

במסגרת שיקול הדעת שהופקד בידי לקביעת הסכום שיופחת מיתרת המימון הממלכתי וזאת על 
את מספר , את מידת החומרה של כל הפרה, בין היתר, לחוק הבאתי בחשבון) ג) (א(23' פי ס

 . הכספי שבו מדובר ואת הסברי הסיעות ונציגיהןההיקף, את תדירותן, ההפרות

 

__________________ 

6  ˙ÂÓÈ˘¯‰Â ˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â�Â·˘Á ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„· ,˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ
 ¯·Ó·Â�·1998,)  1999אוקטובר.( 

 ·Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È�ÙÁ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â¯ÈÁ·· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â¯בדוח על   7
 ).2007יוני  (3' עמ , 2006שהתקיימו באוקטובר 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרק שני
 

 דוחות על תוצאות
 בדיקת החשבונות של סיעות
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ת ו א צ ו ת ל  ע ת  ו ח ו  ד

ת ו ע י ס ל  ש ת  ו נ ו ב ש ח ה ת  ק י ד  ב

 אבו גוש

 אלחעאון ואלתגייר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה . ח" ש24,100-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש22,350: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש83,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונ
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש22,350-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . למימון מאוצר המדינההסיעה אינה זכאית , כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 'אלפרג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש18,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש16,700-ה בוהוצאותי, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,785: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש83,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את
שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי , בכך

 .דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, ובהיקפהבהתחשב באופי החריגה 
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש555שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 הפיתוח ושיוויון

 . ן מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימו4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש97,940-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש118,639-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש24,000-ח מאוצר המדינה ו" ש73,940

 .ח" ש20,699: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש147,880ות לסיעה הייתה תקרת ההוצא,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות , בבנק כנדרששהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה , בכך

 .והוצאות מערכת הבחירות כנדרש ולא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש20,699-גירעון הסיעה הסתכם ב
ירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בג

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
על הסיעה שלילה של השלמת מימון להשית , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,958שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 צדק חברתי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש18,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש19,051-ה בוהוצאותי, מאוצר המדינה

 .ח" ש566: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש83,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש
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ÍÎÈÙÏ ,‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש555שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 גוש המאוחדת-ת אבורשימ

 .  מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הסיעה . ח" ש80,975-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש80,975: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש110,910יעה הייתה תקרת ההוצאות לס,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , וצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין ה, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש80,975-גירעון הסיעה הסתכם ב
לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 אבו סנאן

 ויוןאחווה ושו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש29,109-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש28,200-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו" ש28,109

 .ח" ש909: ום שלאת תקופת הבחירות בעודף בסכ

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש126,491תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ. 

 

 אלחאק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלמנאר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש28,129-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש28,407-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20-ח מאוצר המדינה ו" ש28,109

 .ח" ש278: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש126,491תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16נסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכ

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק , בכך

 .שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש843 שערכו, 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלנזאהה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש29,309-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש29,293-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,200-ח מאוצר המדינה ו" ש28,109

 .ח" ש16: חירות בעודף בסכום שלאת תקופת הב
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש126,491תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלרסאלה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש56,218-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש61,442-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש5,224: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש126,491תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . רכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מע

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש84,327-קופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בת, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש93,692-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש9,365: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש168,654תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ת הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הרשימה הדרוזית המאוחדת

 . ה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינ2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב



30 

ח מהן " ש66,218-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש63,324-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,000-ח מאוצר המדינה ו" ש56,218

 .ח" ש2,894: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש168,654תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .הסיעה ניהלה את חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 בראשות נוהאד משלבהרשימה המתקדמת 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ר המדינההסיעה אינה זכאית למימון מאוצ, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 הרשימה הערבית המאוחדת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש28,159-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש27,937-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50-דינה וח מאוצר המ" ש28,109

 .ח" ש222: תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש126,491תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 חזית אלופאק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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ח מהן " ש24,915-יעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הס, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש29,823-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש8,050-ח מאוצר המדינה ו" ש16,865

 .ח" ש4,908: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש126,491תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .רות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחי

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 אבן יהודה

 אופק חדש לאבן יהודה בראשות סער קימל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-כתה במערכת הבחירות בהסיעה ז

ח מהן " ש132,921-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש185,880-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש74,647-ח מאוצר המדינה ו" ש58,274

 .ח" ש52,959:  שלסיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש131,117תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש54,764-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

. ח" ש5,536בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , ךלפיכ, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה ערבות מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .יבלההוצאות הבחירות ולא כללה בהוצאותיה את הערך הכלכלי בגין ערבות שק

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש52,959-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש6,993שערכו , 12%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 כן

 . מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה 3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש100,111-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש91,453-והוצאותיה ב

 87,411ח מהן " ש100,111-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש91,453-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש7,700-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש8,658: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש174,822תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16רים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 פחם-אום אל

 אלכראמה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש41,708-נסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכ, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש61,108-והוצאותיה ב

 22,708ח מהן " ש41,708-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש61,308-והוצאותיה ב, ח מתרומות"ש

 .ח" ש19,600: הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,590תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש20,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16עיף מהגבולות האמורים בס, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה ערבות מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש19,600- הסיעה הסתכם בגירעון
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי
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 אלקותלה אלאסלאמיה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה8-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש725,048-בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש809,669-והוצאותיה ב

 577,048ח מהן " ש726,048-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש789,034-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש149,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש62,986: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,442,620תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש130,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16ם בסעיף מהגבולות האמורי, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות וכללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש62,986-בגירעון הסיעה הסתכם 
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי,  החריגה ובהיקפהבהתחשב באופי
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש63,475שערכו , 11%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 קאאמת אלאימאן

 . מון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למי

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .  חיוביכספית בגין דוח לא

 

 קאאמת אמ אל פחם ללגמיע

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות



34 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . אית למימון מאוצר המדינההסיעה אינה זכ, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 קאמת אלופק אלבלדי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש163,462-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש163,693-ותיה בוהוצא

 144,262ח מהן " ש163,462-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש156,593-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש19,200-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש6,869: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,590תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , לחוק 15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב , בונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירותשהסיעה כללה בחש, בכך

 .בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,770שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מת אלעדאלה ואלאנקאדקא

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש6,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש150,344-והוצאותיה ב

 144,262ח מהן " ש145,262-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש155,312-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש10,050: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,590תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .יו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות ה
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, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש1,000הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , ת הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאו, בכך

 .שאינו חשבון הסיעה ולא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23וקף סמכותי לפי סעיף בת, אני ממליץ

 . ח" ש12,984שערכו , 9%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 רשימת אום אל פחם אלמואחדה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש72,131-תקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש73,146-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש72,131-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש67,295-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,836: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,590תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , חוק ל15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , אות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיותשהסיעה שילמה הוצ, בכך

 .בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, ת ההסברים שקיבלתי מהסיעהא, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,164שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אור יהודה

 יחד בדרכי נועם

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש71,075-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, הכספי שלהעל פי הדוח 
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש83,983-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש12,908: של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש319,838תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עוזי אהרון חינוך ערכים רווחה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-ירות בהסיעה זכתה במערכת הבח

, ח" ש181,241-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש233,016-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש213,225-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש232,692-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש19,467: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש426,450תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .וק לח16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש19,467-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

  יהודה-רשימת נאמני ציבור באור 

 . תה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכ

, ח" ש71,075-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש72,124-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש71,075-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש74,824-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש3,749: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש319,838תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רשימת נווה סביון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש147,850-של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש147,850-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש142,150-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש147,850-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש5,700: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש319,838תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

 

 

 אור עקיבא

 אור התקווה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש91,140סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÏÍÎÈÙ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 עקיבא-אכפת לנו מאור

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש27,342סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות



38 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 להחזיר את כל הסכומים הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 ישראל ביתנו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,Á Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈ. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 כח חדש בראשות שלמי אבני

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש144,874-ופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתק, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש125,129-והוצאותיה ב

 91,140ח מהן " ש158,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש125,129-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50,543-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש33,416: ם שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכו, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש205,065תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

התבטא בעיקר הדבר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא שמרה העתקי שיקים בגין תרומות שקיבלה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, לאחר ששקלתיו, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,823שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 לשם שמים

  . מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש102,568-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה



39 

כולן מאוצר , ח" ש91,140-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש102,568-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש11,428 :בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש205,065תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 בעיקר הדבר התבטא. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, החריגה ובהיקפהבהתחשב באופי 
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,468שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ממשיכים בתנופה

 . ן מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימו

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . יוביכספית בגין דוח לא ח

 

  יוסי כדורי למען אור עקיבא-עתיד 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש45,570-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ירעון בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בג. ח" ש66,035-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש20,465: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש205,065תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש20,465-ירעון הסיעה הסתכם בג
 .הגירעון
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 צדק חברתי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש1,841-כנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו ה, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,891-והוצאותיה ב

 27,342ח מהן " ש29,183-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,891-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,841-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,292: רות בעודף בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחי

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש205,065תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

  .הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שיר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 אורנית

 "אורנית שלנו"

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 יוסי מצוב

 . א זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והי2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש49,677-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש39,927-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש4,210-ח מאוצר המדינה ו" ש39,742

 .ח" ש9,750: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש89,420רת ההוצאות לסיעה הייתה תק,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â. 

 

 יחד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה6-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש172,606-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש124,708-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש53,380-ח מאוצר המדינה ו" ש119,226

 .ח" ש47,898:  תקופת הבחירות בעודף בסכום שלסיימה את

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש238,452תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 אזור

 אזור אחת בראשות אריה פכטר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח"ש 141,665-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש179,812-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש166,665-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש179,812-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש13,147: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש333,330 לסיעה הייתה תקרת ההוצאות,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

 

 הירוקים אזור שלנו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש110,499-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש199,104-והוצאותיה ב

 99,999ח מהן " ש110,499-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש199,104-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש88,605: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש199,998תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .חירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש88,605-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·. 

 

 התנועה להחלפת השלטון באזור

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש20,000סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק
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 ד"מאמינים באזור בראשות יונה מושקוביץ עו

 . צר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאו

, ח" ש27,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש27,655-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש20,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 את תקופת הבחירות סיימה הסיעה, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש27,655-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש7,655: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש149,999תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנח

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 אילת

 אור לאילת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש13,500-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש197,359-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש13,500-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש195,602-והוצאותיה ב

 .ח" ש182,102: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש521,195תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 התקשרויות בכתב בגין לא ערכה, שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות וכללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש182,102-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16אות סעיף בניגוד להור

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 בטחון כלכלי לאילתים בראשות רפי הוכמן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3- בהסיעה זכתה במערכת הבחירות

, ח" ש559,232-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש576,430-והוצאותיה ב

 347,463ח מהן " ש530,595-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש576,430-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש176,100-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש45,835: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש694,926תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש45,835-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אילתצדק חברתי ב

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש44,200-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש113,852-והוצאותיה ב

 69,492 -ח מהן " ש113,692-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש116,852-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש44,200-צר המדינה וח מאו"ש

 .ח" ש3,160: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש521,195תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .וקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בח

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רשימת אבא בראשות גבי קדוש

 . דינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המ
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, ח" ש194,821-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש123,475-והוצאותיה ב

 69,493ח מהן " ש148,493-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , ךלפיכ. ח" ש121,319-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש78,985-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש27,174: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש521,195תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהל
כללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות , שהסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .בחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,085שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תנופה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-ת בהסיעה זכתה במערכת הבחירו

ח מהן " ש379,463-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש404,183-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש32,000-ח מאוצר המדינה ו" ש347,463

 .ח" ש24,720: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש694,926תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח"ש 24,720-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אכסאל

 אכסאל אל חורה

 . סיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינהה

 .ח" ש15,365-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש16,016-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות ,  הביקורתעל פי, לפיכך. ח" ש15,365-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש651: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש120,119תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . תיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונו
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

ותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונ
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ת על הסיעה שלילה של השלמת מימון להשי, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש641שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 אכסאל העצמאית

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש33,900-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש53,386-כנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו ה, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש33,900-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש19,486: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש11,478ת המדינה סכום של להשיב לקופ

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש120,119תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . דינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המ
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .הוצאות שהוציאה ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות
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הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÏÍÎÈÙ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

ולכן ,  מהמימון המגיע לה על פי החוק85%-הוצאות הבחירות של הסיעה היו נמוכות מ, כאמור
 .אין משמעות להטלת סנקציה עליה

 

 אל ופא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש22,689-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  פי הדוח הכספי שלהעל
 .ח" ש26,619-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש26,693-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
רות סיימה הסיעה את תקופת הבחי, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,619-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש74: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש120,119תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÏÍÎÈÙ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלאחלאס

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש27,886-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש28,363-והוצאותיה ב, תרומותח מ" ש1,193-ח מאוצר המדינה ו" ש26,693

 .ח" ש477: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש120,119תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .ק לחו16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אלביאדר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ת בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרו

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלסדאקה

  .הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות24/06/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 חזית אכסאל הדימוקרטית

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש26,693- בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש29,164-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,471: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש120,119תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16נסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכ

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רשימת השינוי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש80,079-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, פי הדוח הכספי שלהעל 
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש80,324-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש245: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש160,158תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 אליכין

 אופק חדש

 . ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט 

כולן , ח" ש12,465-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש20,777-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש8,312

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,289תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש12,465בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . ת מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיו
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הנפיקה קבלות בגין תרומות כנדרש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .קהקבוע בחו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 יחד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש5,905-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ספי שלהעל פי הדוח הכ
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש7,567-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,662: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,289תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ. 

 

 ליכוד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש9,842-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: בסכום שלהסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף . ח" ש9,829-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש13

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,289תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„. 

 

 

 אלעד

 אלעד התורנית

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלעד שלנו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה12-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש479,172-בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש481,063-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש479,172-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש489,397-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש10,225: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש958,344תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15עיף על פי ס
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆ. 

 

 התאחדות אנשי שכירות

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש13,333-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

,  מתרומותכולן, ח" ש600-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש13,478-והוצאותיה ב

 .ח" ש12,878: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש179,690תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16גבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו ב

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ישראלישי יחד שבטי 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש39,931-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש41,499-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,568: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש179,690תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15יף על פי סע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡. 

 

 עידן חדש לאלעד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות23/06/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 תושבי אלעד

 . חירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בב

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

לה סנקציה החוק אינו קובע במקרים כא. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 אלפי מנשה

 אלטרנטיבה בראשות אופיר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש22,204-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
סיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום ה. ח" ש22,564-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש360: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש99,918תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 2000אלפי מנשה 

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש51,358-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש51,021-וצאותיה בוה

 44,408ח מהן " ש51,358-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש53,021-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש6,950-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,663: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש99,918תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , לחוק 15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â. 

 

 לישוב

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה6-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש133,224-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ן בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעו. ח" ש134,969-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,745: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש266,448תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È� . 

 

 אלקנה

 אלקנה מתחדשת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש42,412-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש37,865-בוהוצאותיה , מאוצר המדינה

 .ח" ש4,547: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש84,824תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלקנה קדימה בראשות חיים מיכאליס

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש19,085- בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש21,400-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,315: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש106,030תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16נסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכ

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 חזון אלקנה עם יהודה כהן לראשות המועצה

 . למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית 3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש31,809-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש60,891-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש28,628-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
יימה הסיעה את תקופת הבחירות ס, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש60,891-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש32,263: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש63,618תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונות

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש32,263-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אפרתה

 אפרת מתחדשת

 . ון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימ4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש88,769-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש101,813-והוצאותיה ב

 95,984ח מהן " ש103,167-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח"ש 100,523-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש7,183-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,643: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש191,968תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . יעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההס
קיבלה הלוואה מבלי שיהיה , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .הסכם בכתב כנדרש וכללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות

ÍÎÈÙÏ ,˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,839שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תבונים עתיד לאפר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש88,196-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש92,670-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש64,200-ח מאוצר המדינה ו" ש23,996

 .ח" ש4,474: ום שלאת תקופת הבחירות בגירעון בסכ

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש107,982תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

הסיעה קיבלה תרומות מאזרחי חוץ . ח" ש3,000הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, חרגוהכנסות הסיעה . ח" ש5,000בסך כולל של 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , מליץאני מ

 . ח" ש1,440שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 יש רות לאפרת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש62,992-ופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתק, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש67,356-והוצאותיה ב

 47,992ח מהן " ש62,992-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש65,739-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש15,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,747: שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום , הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש107,982תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

טא בעיקר הדבר התב. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה, בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ר ששקלתיולאח, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,920שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 עתיד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש47,992-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  הדוח הכספי שלהעל פי
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש53,808-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש5,816: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש107,982תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אריאל

 אופק חדש

 . דט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנ

, ח" ש52,559-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש50,934-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש52,187-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות ,  פי הביקורתעל, לפיכך. ח" ש55,947-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש3,760: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש234,842תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את
לא כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .ולא דיווחה על הלוואות שקיבלה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, ופי החריגה ובהיקפהבהתחשב בא
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,653שערכו , 7%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אריאלי

 . מימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית ל4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש218,748-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש246,529-והוצאותיה ב

 187,873ח מהן " ש209,873-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש261,882-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש52,009: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש417,496תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא כללה בחשבונותיה הוצאות ושילמה הוצאות , שהסיעה לא דיווחה על הלוואות שקיבלה, בכך

 .במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות

. בכוונתה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הסבירה כיצד . ח" ש52,009-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, היתרבין , ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש13,151שערכו , 7%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 גל חדש לאריאל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש30,975-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, להעל פי הדוח הכספי ש

כולן מאוצר , ח" ש31,312-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש46,376-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש15,064: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש234,842תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ף על פי סעי
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש , דיווחה על הלוואות שקיבלהשהסיעה לא , בכך

 .ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש15,064-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,192שערכו , 7%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 )לעתיד בטוח(לב 

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש569,548-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש563,730-והוצאותיה ב

 208,748ח מהן " ש604,680-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש563,730-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש360,800- מאוצר המדינה וח"ש

 .ח" ש40,950: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש626,244תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ם בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורי
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. ח" ש10,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
אה כנדרש בהנחיות ולא ערכה התקשרויות בכתב בגין שהסיעה לא ערכה התאמת בנק מל, בכך

 .הוצאות הבחירות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
 להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון ,לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש8,350שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 צבר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 אשדוד

 ר יחיאל לסרי"אשדוד בתנופה בראשות ד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש1,783,904-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  פי הדוח הכספי שלהעל
 .ח" ש2,718,175-והוצאותיה ב

ח מהן " ש1,855,647-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
. ח" ש2,238,813-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש850,303-ח מאוצר המדינה ו" ש1,005,344

 .ח" ש383,166: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, על פי הביקורת, פיכךל

הוצאות הבחירות של , ח" ש2,010,688תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש228,125-הסיעה בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16סעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים ב

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש383,166-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, הבהתחשב באופי החריגה ובהיקפ
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש80,428שערכו , 8%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אשדוד מנצחת

 . ר המדינה מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצ3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש330,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש1,446,421-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש1,116,421

ת הבחירות של הוצאו, ח" ש1,508,016תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות, בכך

ÍÎÈÙÏ ,�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 יצחק גל-אשדוד על הגל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש173,302-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, דוח הכספי שלהעל פי ה
 .ח" ש203,614-והוצאותיה ב

 150,802ח מהן " ש173,302-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש204,503-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש22,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש31,201: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, ורתהביק

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,131,012תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . נותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבו
 .שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש31,201-גירעון הסיעה הסתכם ב
 עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
יעה שלילה של השלמת מימון להשית על הס, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,016שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 דרך חדשה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש303,636-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש315,350-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש90,000-ח מאוצר המדינה ו" ש213,636

 .ח" ש11,714: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,131,012תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16רים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 העוגן

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .קר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למב

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 יוזמה בראשות אבי הלוי

 . ה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינ

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . בגין דוח לא חיוביכספית 
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  התנועה למען התושב-לתת 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש251,336-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש258,847-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש251,336-ת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופ, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש250,320-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,016: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,131,012תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מקסימום למען עתיד אשדוד

 . ון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימ

כולן , ח" ש5,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש64,352-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש59,352

 הבחירות של הוצאות, ח" ש1,131,012תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
יות בכתב לא ערכה התקשרו, שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .עם פעילים בניגוד להנחיות ולא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש59,352-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16 להוראות סעיף בניגוד

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 רשימת הרווחה והחסד

 . ת למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאי
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 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . וח לא חיוביכספית בגין ד

 

 

 אשקלון

 אחדות ישראל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש415,144-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש652,506-והוצאותיה ב

 368,244ח מהן " ש410,144-ירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבח, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש653,846-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש41,900-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש243,702: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

עה הוצאות הבחירות של הסי, ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 . פעילים בניגוד להנחיות ולא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה במזומןבכתב עם

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש243,702-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, הבהתחשב באופי החריגה ובהיקפ
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש14,730שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אשקלון בתנופה בראשות בני וקנין

 .  זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש464,644-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש987,923-והוצאותיה ב

 והוצאותיה , ח" ש495,946-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש241,834-ב
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 368,244ח מהן " ש464,644-עה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסי, לאחר הביקורת
 .ח" ש987,923-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש96,400-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש220,946ח מהן " ש495,946-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
,  פי הביקורתעל, לפיכך. ח" ש239,334-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש275,000-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש266,666: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש1,104,732תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש1,288,854

 . לחוק16ולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגב

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש266,666-גירעון הסיעה הסתכם ב
 .הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שות רוני מהצריאשקלון חדשה ברא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש395,022-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש425,417-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש210,900-ח מאוצר המדינה ו" ש184,122

 .ח" ש30,395: חירות בגירעון בסכום שלסיימה את תקופת הב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . דינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המ

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש30,395-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אשקלון שלנו בראשות ריקי שי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, פי הדוח הכספי שלהעל 
 .ח" ש142,602-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש56,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
בגירעון סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש133,252-והוצאותיה ב

 .ח" ש77,252: בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש5,000הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 .וק לח16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , ח הכספי שלה"שהסיעה לא כללה הכנסות מתרומות בדו, בכך

 .הוצאות הבחירות וכללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות

תיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונו
 .הקבוע בחוק

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש77,252-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 האיחוד באשקלון בראשות אבי עייש

 . ההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינ

ח מהן " ש122,473-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש174,834-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש12,000-ח מאוצר המדינה ו" ש110,473

 .ח" ש47,266: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549יתה תקרת ההוצאות לסיעה הי,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

לכסות את הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה . ח" ש47,266-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 יוזמה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מנהלים נכון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש67,100-ה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותי, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש235,086-והוצאותיה ב

כולן , ח" ש122,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש181,415-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש59,315: הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 פי סעיף על
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

נותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבו
 .הקבוע בחוק

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש59,315-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 פתח לעתיד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשב

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

  אשקלון-צדק חברתי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-מערכת הבחירות בהסיעה זכתה ב

, ח" ש379,935-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש379,261-והוצאותיה ב



67 

 368,244ח מהן " ש379,935-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש380,494-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש11,691- וח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש559: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רמי סופר אחוות אשקלון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש110,473-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, וח הכספי שלהעל פי הד
 .ח" ש130,893-והוצאותיה ב

 99,426ח מהן " ש124,926-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש144,059-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש25,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש19,133: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, תהביקור

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש23,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם , ח הכספי שלה"שהסיעה לא כללה הכנסות מתרומות בדו, בכך

 .בכתב בגין הוצאות הבחירותבכתב כנדרש ולא ערכה התקשרויות 

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש19,133-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ , È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש8,948שערכו , 9%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

  התפנית לאשקלון-רשימת הצעירים 

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש377,344-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש381,523-והוצאותיה ב

 368,244 מהן ח" ש377,344-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש382,003-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש9,100-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש4,659: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 תנועה על גלגלים

 . ן מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימו

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . יוביכספית בגין דוח לא ח

 

 תנועת אור לאשקלון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש111,356-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש111,054-והוצאותיה ב

 110,473 מהן ח" ש111,356-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש134,054-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש883-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש22,698: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש22,698-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ , ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È·. 
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 תקוה לאשקלון בראשות רמי גואטה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש190,622-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש187,203- בוהוצאותיה, ח מתרומות" ש6,500-ח מאוצר המדינה ו" ש184,122

 .ח" ש3,419: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש828,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ת מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה א

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 באר שבע

 אור רשימה על מפלגתית בראשות משה ינאי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש239,170-תיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסו, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש296,628-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש57,458: של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,076,265תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא כללה בהוצאותיה את , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 . כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלההערך הכלכלי בגין ערבות שקיבלה ולא

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש57,458-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,175שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 באר שבע שלי בראשות יוסי שלי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש265,170-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש517,096-והוצאותיה ב

 239,170ח מהן " ש265,170-ות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחיר, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש516,096-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש26,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש250,926: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,076,265תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .עה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקהסי

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש5,000הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
כללה בחשבונותיה הוצאות , בלי שיהיה הסכם בכתב כנדרששהסיעה קיבלה הלוואה מ, בכך

 .שאינן הוצאות בחירות ולא כללה בהוצאותיה את הערך הכלכלי בגין ערבות שקיבלה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש250,926-גירעון הסיעה הסתכם ב
פיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר ל

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש19,134שערכו , 8%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 'דרך חדשה בראשות רוביק דנילוביץ

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה8-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש36,460-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש1,932,494-והוצאותיה ב

ח מהן " ש1,949,820-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, לפיכך. ח" ש1,928,429-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש34,000-ח מאוצר המדינה ו" ש1,913,360

 .ח" ש21,391: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, על פי הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש4,305,060תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ. 
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 הירוקים למועצה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש143,502-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש158,875-והוצאותיה ב

 143,502ח מהן " ש148,502-ל הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה ש, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש158,875-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש5,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש10,373: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

אות הבחירות של הוצ, ח" ש1,076,265תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הפורום הקהילתי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-כתה במערכת הבחירות בהסיעה ז

, ח" ש478,340-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש556,550-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש478,340-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש544,179-צאותיה בוהו, המדינה

 .ח" ש65,839: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,076,265תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמ

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

הסיעה הסבירה כי הגירעון כוסה ממקורותיהם של נציגי . ח" ש65,839-גירעון הסיעה הסתכם ב
ות בניגוד /תרומה, בכך קיבלה הסיעה. רות בסכומים העולים על המותרהסיעה ומועמדיה בבחי

 .  לחוק16להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23תי לפי סעיף בתוקף סמכו, אני ממליץ

 . ח" ש9,567שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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  בראשות נחום קרליץ8002נחל 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ת בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרו

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 נתיב הדרום בראשות זכריה אוהב שלום

 . יא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט וה

, ח" ש239,170-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש362,274-והוצאותיה ב

 239,170ח מהן " ש266,170-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש257,511-אותיה בוהוצ, ח מתרומות" ש27,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש8,659: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,076,265תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רימון בראשות קובי נודלמן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש9,000- הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש670,305-והוצאותיה ב

 478,340ח מהן " ש487,340-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש693,305-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש9,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש205,965: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה , הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,076,265תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי 
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הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש205,965-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש14,350שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 שבטי ישראל

 . ח מאוצר המדינה" ש143,502ה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך הסיעה לא זכת

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש125,177-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש125,238-והוצאותיה ב

 .ח" ש61:  סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של,לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
 על הסיעה שלילה של השלמת מימון להשית, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

הוצאות הסיעה נמוכות מיתרת המימון . ח" ש21,525שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 
המגיעה לה מאוצר המדינה ולכן הסנקציה המוטלת על הסיעה תהיה בגובה יתרת המימון בסך 

 . ח" ש3,261

 

 

 ידאת'נוג-בועיינה

 איחוד

 . נדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במ

ח מהן " ש22,733-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש22,950-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו" ש21,733

 .ח" ש217: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , חוק ל15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה



74 

ÍÎÈÙÏ ,Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯. 

 

 אל תופיק ואלאסלאח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש15,290-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
סיימה הסיעה . ח" ש16,593-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,250-ח מאוצר המדינה ו" ש13,040

 .ח" ש1,303: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמ
שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק , בכך

 .שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי,  ובהיקפהבהתחשב באופי החריגה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש261שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אל תקוה

 .  המדינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש44,466-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש44,734-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו" ש43,466

 .ח" ש268: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תה תקרת ההוצאות לסיעה היי,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 לאלאמ

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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ח מהן " ש14,040-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש13,363-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו" ש13,040

 .ח" ש677: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

ר הדבר התבטא בעיק. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא הגישה תצהיר של , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ששקלתיולאחר , בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש391שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלאסתקאמה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש24,242-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ח הכספי שלהעל פי הדו
הסיעה סיימה . ח" ש24,481-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,509-ח מאוצר המדינה ו" ש21,733

 .ח" ש240: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ות הבחירות של הסיעה הוצא, ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלמוסתקבל

 . ערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במ

ח מהן " ש22,733-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש22,819-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו" ש21,733

 .ח" ש86: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ל פי סעיף ע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·. 

 

 אלתדאמן

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש22,733-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש23,573-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו" ש21,733

 .ח" ש840: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלתעאון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש22,733-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש25,161-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו" ש21,733

 .ח" ש2,428: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה הי

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הפיתוח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . יר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות תצה15/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 
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 הצדק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

 ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 השינוי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש14,040-של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש16,700-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש1,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש16,700-והוצאותיה ב

 .ח" ש15,700: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15יף על פי סע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא הגישה תצהיר של , מה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיותשהסיעה שיל, בכך

 .נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה ושילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש15,700-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 שלום ושוויון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש43,466-ו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמ, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש44,328-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש862: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,799תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות 
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 מכסור-ביר אל

 אתחאלף ולאתחאד

 . ת למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאי

ח מהן " ש22,389-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש20,700-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש600-ח מאוצר המדינה ו" ש21,789

 .ח" ש1,689: תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש98,051ות לסיעה הייתה תקרת ההוצא,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰. 

 

 העבודה והשוויון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .ק הזמן הקבוע בחוקבפר

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 הצעירים

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 כולנא אחואן

 . ההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינ

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 שוויוןקול ה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות09/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 שלווה ופיתוח

 . ן מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימו2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. להשלים את בדיקתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 

 בית אריה

 אחד משלנו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש816-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

, כולן מתרומות, ח" ש2,291-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש816-והוצאותיה ב

 .ח" ש1,476: של



80 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש51,219תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסי

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 בית אריה עופרים בראשות אבי נעים

 . מדינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר ה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש17,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש73,139-והוצאותיה ב

 45,528ח מהן " ש62,528-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש73,339-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש17,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש10,811: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש113,820תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 כולנו שווים

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש5,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש15,047-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש10,047

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש51,219תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ם בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 מגשימים את החלום בראשות נרדי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

והוצאותיה , ח" ש50-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  שלהעל פי הדוח הכספי
 .ח" ש60,981-ב

 20,488ח מהן " ש20,538-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש71,411-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש50,873: ופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תק

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש51,219תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש20,192-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותי

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש50,873-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, י מהסיעהאת ההסברים שקיבלת, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,049שערכו , 10%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 בראשות אורי הירשמן כהן-עתיד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש30,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, להעל פי הדוח הכספי ש
 .ח" ש30,154-והוצאותיה ב

 22,764ח מהן " ש52,764-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש30,154-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש30,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש22,610:  את תקופת הבחירות בעודף בסכום שלסיימה הסיעה, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש51,219תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ת מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שלום בית

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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, ח" ש15,450-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש20,377-והוצאותיה ב

 10,243ח מהן " ש25,693-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש20,377-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש15,450-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש5,316: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש51,219יעה הייתה תקרת ההוצאות לס,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 ן'בית ג

 אל נהדה אל שעביה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות22/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלדוחא

 . ית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכא

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
 . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 הדרך החדשה

 .  זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה

כולן , ח" ש26,223-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש26,287-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש64: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש118,004רת ההוצאות לסיעה הייתה תק,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·. 

 

 המצפון הנקי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
 .כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

. לה ולהשלים את בדיקתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות א
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 הנאמנות

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש26,223-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש17,328-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש26,223-ל הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה ש, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש27,628-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,405: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש118,004תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התאמת בנק מלאה , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 . תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינהכנדרש בהנחיות ולא הגישה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

,  ההסברים שקיבלתי מהסיעהאת, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש787שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 הנאמנים לדרך

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה



84 

כולן , ח" ש26,223-מו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכ, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש26,483-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש260: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש118,004תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הצדק והיושר

 . המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר 

ח מהן " ש43,223-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 . ח" ש41,632-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש17,000-ח מאוצר המדינה ו" ש26,223

 23,601ח מהן " ש40,601-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
הסיעה סיימה את . ח" ש41,632-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש17,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,031תקופת הבחירות בגירעון של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש118,004תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הקדמה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש52,446- בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש52,421-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש25: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש118,004תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התאמת בנק מלאה , שהסיעה שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה, בכך

 .כנדרש בהנחיות ולא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה
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ה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיע
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23תי לפי סעיף בתוקף סמכו, אני ממליץ

 . ח" ש3,147שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 התנועה הדמוקרטית לשינוי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .קשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות ב

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 חזית השותפות והעבודה

 . מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון 

, ח" ש26,223-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש27,988-והוצאותיה ב

 26,223ח מהן " ש27,988-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש27,988-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,765-ח מאוצר המדינה ו"ש

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש118,004תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ל פי סעיף ע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התאמת בנק מלאה , סיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשה, בכך

 .כנדרש בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, קלתיולאחר שש, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,049שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 טריק אלזבוד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש30,290-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, דוח הכספי שלהעל פי ה
 .ח" ש30,332-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש26,223-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש30,332-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,109: גירעון בסכום שלב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש118,004תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המד
שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא שמרה במסמכיה העתקים , בכך

 .מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, תי מהסיעהאת ההסברים שקיבל, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש787שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 שליחות נכבדה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . ו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות תצהיר לפיו לא הי14/06/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 

 בית דגן

 ד שמשון דמארי" בראשות עו-אופק חדש 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש27,427-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש27,391-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש15,000-ח מאוצר המדינה ו" ש12,427

 .ח" ש36: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש93,200תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16ת הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 דגן-התנועה המקומית למען בית

 . המדינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר 5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש128,555-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש130,971-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש25,000-ח מאוצר המדינה ו" ש103,555

 .ח" ש2,416: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש207,110ה הייתה תקרת ההוצאות לסיע,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד עם הפנים לתושב

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש4,600-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 5: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש4,605-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח"ש

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש93,200תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15סעיף על פי 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆ. 

 

 צדק חברתי לכל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש900-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: בסכום שלהסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון . ח" ש16,959-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש16,059
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש93,200תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

בר התבטא בעיקר הד. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא כללה בהוצאותיה את הערך הכלכלי בגין ערבות שקיבלה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש16,059-גירעון הסיעה הסתכם ב
 הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 תנופה נטו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש101,344-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש103,517-והוצאותיה ב

 82,844ח מהן " ש101,344-בחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת ה, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש103,489-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש18,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,145: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

ה הוצאות הבחירות של הסיע, ח" ש165,688תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 בית שאן

 עם אפי למליאה-ביחד

 . ערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במ

כולן , ח" ש42,158-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש43,137-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש979: של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש189,711אות לסיעה הייתה תקרת ההוצ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï. 

 

 תנועת בית שאן החדשה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש84,316-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון . ח" ש89,703-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש5,387: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש189,711תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È. 

 

 

 בית שמש

 ביחד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש356,266-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש371,495-והוצאותיה ב

 265,932ח מהן " ש356,266-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, רתלאחר הביקו
על פי , לפיכך. ח" ש378,495-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש90,334-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש22,230: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש531,864יתה תקרת ההוצאות לסיעה הי,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש1,000הסיעה קיבלה תרומות מאזרחי חוץ בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

דבר התבטא בעיקר ה. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה
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הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש22,230-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, היקפהבהתחשב באופי החריגה וב
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש26,593שערכו , 10%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 דור אחר בראשות מאיר בלעיש

 .  זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש199,488-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש201,193-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש22,200-ח מאוצר המדינה ו" ש177,288

 .ח" ש1,705: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש398,898תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , ק לחו15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 חנ

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש67,297-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש63,471-ותיה בוהוצא

 53,186ח מהן " ש77,217-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש69,791-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש24,031-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש7,425: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש398,898תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש3,500הסיעה קיבלה תרומות מאזרחי חוץ בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר .  להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה
שילמה הוצאות במזומן , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות, בכך

 .מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הנפיקה קבלות בגין תרומות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, חשב באופי החריגה ובהיקפהבהת
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,191שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 טוב

 . מון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למי

 .ח" ש88,644סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים הדוח לגבי סיעה , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 כלל חסידי כח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 משפחה אחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש178,775-תקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש177,720-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש177,288

 .ח" ש1,055: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש398,898תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 ש"בני עי

 אחוד

 . דינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המ2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש53,042-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש63,067-והוצאותיה ב

 42,506-והוצאותיה ב, ח" ש31,825-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

כולן מאוצר , ח"ש 53,042-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש61,074-והוצאותיה ב, המדינה

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש31,825-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש42,506-והוצאותיה ב

 .ח" ש18,713: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש119,345רת ההוצאות לסיעה הייתה תק,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש79,563

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 בעיקר הדבר התבטא. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .הוצאות הבחירות וקיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש18,713-גירעון הסיעה הסתכם ב
עון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגיר

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23י סעיף בתוקף סמכותי לפ, אני ממליץ

 . ח" ש2,652שערכו , 5%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
 של השלמת מימון להשית על הסיעה שלילה, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש636שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 
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 צדק חברתי בעידן חדש

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש53,042-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש64,760-הוצאותיה בו, מאוצר המדינה

 .ח" ש11,718: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש119,345תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . עה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסי

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 גבעת עדה-בנימינה

 רם-בקול

 . חירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הב

כולן , ח" ש30,572-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש30,236-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש336: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש137,574 הייתה תקרת ההוצאות לסיעה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 יחד בנימינה גבעת עדה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש66,144-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש83,756-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש5,000-ח מאוצר המדינה ו" ש61,144

 .ח" ש17,612: קופת הבחירות בגירעון בסכום שלאת ת
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש183,432תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות 

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש17,612-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 בסמת טבעון

 אחווה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש56,517-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש60,753-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש22,607-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש12,589: בגירעון בסכום שלהסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש30,960-והוצאותיה ב

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש113,034תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש56,517

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונ
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

נותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבו
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ית על הסיעה שלילה של השלמת מימון להש, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,696שערכו , 3%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש452שערכו , 2% הבחירות החוזרות בשיעור של הוצאות
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  תטויר-אל 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש18,839-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ת תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה א. ח" ש18,850-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש11: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש84,776תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . חיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנ
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

 באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
מת מימון להשית על הסיעה שלילה של השל, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש565שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלאתחאד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש18,889-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש19,420-והוצאותיה ב

 18,839ח מהן " ש18,889-ה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותי, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש19,433-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש544: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ות של הסיעה הוצאות הבחיר, ח" ש84,776תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלביאן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-ת בהסיעה זכתה במערכת הבחירו
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ח מהן " ש41,878-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש42,038-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש4,200-ח מאוצר המדינה ו" ש37,678

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש22,607-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש3,012: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש25,460-והוצאותיה ב

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש84,776תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש56,517

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .ם שנקבעו בהנחיותהוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומי

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 ,את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש754שערכו , 2%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , חוקל) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש452שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 יסמין

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש37,678-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש38,922-והוצאותיה ב, ר המדינהמאוצ

 .ח" ש1,244: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש84,776תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .לחוק 16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

 מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23י לפי סעיף בתוקף סמכות, אני ממליץ

 . ח" ש1,130שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 בת ים

 בראשות שלמה לחיאני" בת ים בראש מורם"

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה10-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש2,186,630-תיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש2,192,934-והוצאותיה ב

 430,000 סך של הרעייתו של המועמד מטעמה לראשות העיריי, דורית לחיאני' הסיעה שילמה לגב
מנהלת , שהוצג לביקורת בין רעיית המועמד) בכתב יד(בהסכם . ח בגין ניהול מטה הבחירות"ש

סיעה נקבע כי ישולם למנהלת מטה הבחירות שכר חודשי בגין התקופה בה לבין ה, מטה הבחירות
שהסתכמו בפועל , על פי תוצאות הבחירות" דמי הצלחה"ח וכן " ש150,000-הועסקה המסתכם ב

, מעבר לבעייתיות הגלומה בעצם התניית התמורה בתוצאות הבחירות, הוצאה זו. ח" ש280,000-ב
הינה גבוהה באופן ניכר וחורגת מההוצאה המקובלת , )40סקה  פ19' ראו בעמ(עליה עמדתי לעיל 

היא אינה סבירה ואינה מתיישבת . בגין מתן שירותים דומים במערכת בחירות לרשויות המקומיות
ההסדר . עם האינטרסים הציבוריים ועם חובת הסיעות לנהוג בכספי ציבור בריסון ובמידת הזהירות

על כן ובהסתמך על בחינת סכומים . ו מקובל עלי כללאינ) ח" ש280,000תשלום של (האמור 
החלטתי כי יוכר לסיעה כהוצאות בחירות סך של , ששולמו בגין מתן שירותים בהיקף דומה

 . ששולם כשכר חודשי, ח בלבד" ש150,000

ח מהן " ש2,186,630-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, לפיכך. ח" ש1,860,551-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש9,900-המדינה וח מאוצר " ש2,176,730

 .ח" ש326,079: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, על פי הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש4,353,460תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .וקהסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בח

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הירוקים

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש217,673-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, דוח הכספי שלהעל פי ה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש219,950-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,277: של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש979,529תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ים בראשות ויקטור טל-טל לבת

 . הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת 

, ח" ש274,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש318,963-והוצאותיה ב

 217,673ח מהן " ש275,264-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש319,363-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש57,191-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש44,099: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש979,529תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה הי

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש44,099-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ים-לבתצדק חברתי 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש130,604סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק
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 שי בראשות רפאל ברנז

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש435,346-הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש437,876-והוצאותיה ב

 435,346ח מהן " ש440,746-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש444,362-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש3,616: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש979,529תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 סעיף על פי
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙. 

 

 

 גבעת זאב

 אחרי בראשות אברהם קפון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש61,765-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש36,810- והוצאותיה ב,ח מתרומות" ש31,701-ח מאוצר המדינה ו" ש30,064

 .ח" ש24,955: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש135,288תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . עה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסי

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 יחד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש165,329- בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש106,849-והוצאותיה ב

 79,986-והוצאותיה ב, ח" ש20,600-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש
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 90,192ח מהן " ש129,253-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש106,849-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש39,061-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש36,077ח מהן " ש56,677-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש79,986-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20,600-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש905: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש180,384אות לסיעה הייתה תקרת ההוצ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש110,234

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ . 

 

 ת"נשים מובילות אחר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש108,656-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש93,319-והוצאותיה ב

 90,192ח מהן " ש108,156- הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש92,819-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש17,964-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש15,337: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש180,384תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד טוב לגבעה

 . סיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינהה

, ח" ש87,141-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש82,376-והוצאותיה ב

 .ח" ש37,876-הוצאותיה הסתכמו ב. בתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא היו הכנסות

 66,141ח מהן " ש87,141-מו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכ, לאחר הביקורת
 .ח" ש82,376-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש21,000-ח מאוצר המדינה ו"ש
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, כולן מאוצר המדינה, ח" ש36,077-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
הסיעה את תקופת הבחירות בעודף סיימה , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש37,875-והוצאותיה ב

 .ח" ש2,968: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש135,288תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש110,234

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שינוי בגבעה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש18,038-רות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחי, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש23,795-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש5,757: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש135,288תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16יו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה ה

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .קר המדינהבכתב בגין הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מב

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש722שערכו , 4% בשיעור של הוצאות הבחירות

 

 

 גבעת שמואל

 גש הרשימה למען גבעת שמואל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש94,312-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש94,044-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש269: של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש212,202תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 החזית הדתית

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 ח מהן" ש96,502-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש99,350-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,190-ח מאוצר המדינה ו" ש94,312

 .ח" ש2,848: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש212,202תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ת הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הרשימה החילונית חופש בגבעת שמואל

 . אוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימון מ2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש94,312-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש101,643-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש84,881-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיעה את תקופת הבחירות סיימה ה, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש102,281-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש17,400: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש212,202תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . מה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתא
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

לה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי ש
 .הקבוע בחוק



103 

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש17,400-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,Á ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,639שערכו , 9%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

  בגבעהמהפך

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש214,880-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש508,598-והוצאותיה ב

 94,312ח מהן " ש224,880-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש576,241-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש120,810-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש351,361: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש212,202תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש364,039-לות האמורים בחוק בבתקופת הבחירות חרגו מהגבו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות , שהסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .הלוואות שקיבלההבחירות ולא דיווחה על 

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש351,361-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש12,261שערכו , 13%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 גבעתיים

 בראשות יורם פומרנץ למועצת העיר גבעתיים" הירוקים" עם " וקה גבעתיים היר"

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש275,694-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש271,953-והוצאותיה ב

 220,954ח מהן " ש275,694-ותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנס, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש274,953-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש45,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש741: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

אות הבחירות של הסיעה הוצ, ח" ש497,147תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ות בכתב בגין לא ערכה התקשרוי, שהסיעה קיבלה ערבות מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי,  ובהיקפהבהתחשב באופי החריגה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש6,629שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 גבעתיים שלנו בראשות רן קוניק

 . והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש44,744-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש260,056-והוצאותיה ב

 220,954ח מהן " ש265,698-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש265,935-צאותיה בוהו, ח מתרומות" ש44,744-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש237: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש497,147תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 מכר-דיידה'ג

 אלאהליה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש41,810-נסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכ, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש41,810-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש41,790-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש41,810-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש20: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

 

 אלאסלאח ואלתגייר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש32,280-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: חירות בגירעון בסכום שלהסיעה סיימה את תקופת הב. ח" ש48,650-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש16,370

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש32,280בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף ,  לפיכך,הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה לא הנפיקה קבלות בגין תרומות כנדרש וקיבלה תרומות במזומן ללא תצהירי , בכך

 .תורמים כנדרש

. ירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הסב. ח" ש16,370-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . מדינההסיעה אינה זכאית למימון מאוצר ה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 



106 

 אלאסראא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש41,790-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש48,332-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש6,542: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה
 .שהסיעה לא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש, בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, הסברים שקיבלתי מהסיעהאת ה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש836שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלביאן

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .כספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח ה

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלגד

 . מימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית ל

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות18/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלהדף

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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ח מהן " ש129,370-של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה , על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש129,834-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש4,000-ח מאוצר המדינה ו" ש125,370

 .ח" ש464: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש250,740תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופ

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלוחדה

 . ימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למ

כולן , ח" ש25,074-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש25,705-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש631: של

אות הבחירות של הסיעה הוצ, ח" ש188,055תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ד'אלמג

 . בחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה ב

כולן , ח" ש4,600-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש23,643-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש19,043

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055ה הייתה תקרת ההוצאות לסיע,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .אות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצ, בכך

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק
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. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש19,043-גירעון הסיעה הסתכם ב
ום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש מש

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלמוסתקבל

 . דטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מנ2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש75,222-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש83,740-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש8,518: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055יתה תקרת ההוצאות לסיעה הי,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות , בכך

 .להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, הבהתחשב באופי החריגה ובהיקפ
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,504שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלסלאם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש25,074-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  הדוח הכספי שלהעל פי
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש25,212-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש138: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .פת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלעמל אלבלדי

 . יא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט וה

כולן , ח" ש41,790-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש43,246-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,456: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 וקרטית הלאומיתהברית הדמ

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש37,611-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש42,490-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש4,879: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה לא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש, בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש752שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 סאות אלבלד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות
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·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 רשימת אלמסאר אלסחיח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש12,048-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש12,048-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,055תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש12,048בסכום כולל של , לים על המותרבסכומים העו, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ת לא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסו, שהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש, בכך

 .והוצאות מערכת הבחירות כנדרש ולא הנפיקה קבלות בגין תרומות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 גדרה

 אחדות

 . עה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסי

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

ובע במקרים כאלה סנקציה החוק אינו ק. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 חזית צמיחה-חצ

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש22,882-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
את תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה . ח" ש29,962-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש7,080: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש201,902תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלא
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות , שהסיעה לא דיווחה על הלוואות שקיבלה, בכך

 .הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, י החריגה ובהיקפהבהתחשב באופ
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,144שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 למען גדרה

 . ון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימ

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . חיוביכספית בגין דוח לא 

 

 מפנה בראשות יוסי גפני

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש57,882-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש113,961-והוצאותיה ב

 26,920ח מהן "ש 61,920-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש113,961-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש35,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש52,041: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש269,202תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 . ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינהלסכומים שנקבעו בהנחיות
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. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש52,041-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,077שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 צעירי גדרה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש44,867-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש44,858-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש44,867-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש45,017-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש150: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש201,902תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 ולס'ג

 אחדות

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלאמל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 וליס אחת'ג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 וליס החדשה'ג

 .  זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 וליס שלנו'ג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009סרה ביום הסיעה מ

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 האמצע

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש17,150סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 . הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק
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 החידוש

 .  במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

קציה החוק אינו קובע במקרים כאלה סנ. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 הינו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש00סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .ח" ש18,522סכום המימון הממלכתי שחושב לה לבחירות החוזרות 

 .ות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 המרכז

 . ינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המד

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ורמההרפ

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 
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 השלום

 . דינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המ

 .ח" ש15,435סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

י ועליה להחזיר את כל הסכומים הדוח לגבי סיעה זו אינו חיוב, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 יושר וכנות

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 כולנו יחד

 . עה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסי

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 מסאר אלמוסתקבל

 . נההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדי

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ןנצחו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש31,728-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש17,243-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש17,150-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש17,243-וצאותיה בוה, המדינה

 .ח" ש93: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש77,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בס

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .שאינו חשבון הסיעה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

עה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסי
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23ותי לפי סעיף בתוקף סמכ, אני ממליץ

 . ח" ש343שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 סולידאריות

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . חירות תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הב10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 תחריר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש17,150סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק
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 וליה'לג'ג

 אל הודא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש11,550-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, כספי שלהעל פי הדוח ה
 .ח" ש11,550-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש11,550-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש11,581-והוצאותיה ב

 .ח" ש31: ום שלבסכ

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש101,453תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

טא בעיקר הדבר התב. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ה אינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיע, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלופאק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש22,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש24,424-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש22,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש24,446-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,901: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש101,453תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אלחוריה

 . תה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכ

, ח" ש22,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש22,918-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש22,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש22,957-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש412: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש101,453תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .חוק ל16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלכראמה ואלאזדהאר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש22,545סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .עה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסי

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 למחבהא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

וק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה הח. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלנור

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות25/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 ואאלתק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש22,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש24,432-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש22,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש24,809-הוצאותיה בו, המדינה

 .ח" ש2,264: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש101,453תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמור

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הנאמנות

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש22,545-הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש23,351-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש20,291-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש23,351-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש3,060: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש101,453תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15סעיף על פי 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ. 

 

 העצמאית

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש22,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ירעון בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בג. ח" ש24,422-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,877: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש101,453תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÙÏÍÎÈ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 השלום

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש22,545-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש23,629-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש22,545-ו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמ, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש23,662-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,117: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש101,453תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 סולדריות

 . אית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכ

, ח" ש13,900-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש20,031-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש30,900-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
ימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף סי, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש20,054-והוצאותיה ב

 .ח" ש10,846: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש101,453תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 ,לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש17,000הסיעה קיבלה תרומות בעילום שם בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , ח הכספי שלה"שהסיעה לא כללה הכנסות מתרומות בדו, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא שמרה העתקי שיקים בגין תרומות שקיבלה

ÍÎÈÙÏ ,�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 גן יבנה

 מבטיחים מקימים" הגשמה"

 . נההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדי

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ות אילן ביסמוטבראש

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש86,680-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש84,908-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,772: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש195,030תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·Â. 

 

 "גן יבנה ירוקה

 . ח מאוצר המדינה" ש43,340הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 
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הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש46,840-יה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש62,953-והוצאותיה ב

 .ח" ש16,113: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

,  ההסברים שקיבלתי מהסיעהאת, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש6,501שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מוטי חמו לראשות המועצה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש30,889-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, שלהעל פי הדוח הכספי 
 .ח" ש32,034-והוצאותיה ב

 26,004ח מהן " ש31,893-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש32,534-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש5,889-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש642:  את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש195,030תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש2,889הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16רים בסעיף מהגבולות האמו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,080שערכו , 8%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 כי זו הקהילה שלנו-שוש לאופר לראשות המועצה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש107,680-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש88,429-תיה בוהוצאו, ח מתרומות" ש21,000-ח מאוצר המדינה ו" ש86,680

 .ח" ש19,251: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש195,030תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהל

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 גני תקווה

 מחל תפנית יחד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש105,004-בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש108,186-והוצאותיה ב

 76,004ח מהן " ש105,004-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש111,183-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש29,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש6,179:  בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש171,009תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

דבר התבטא בעיקר ה. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא שמרה העתקי העברות בנקאיות , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .בגין תרומות שקיבלה ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, אחר ששקלתיול, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,520שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 קשת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש100,134-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ח הכספי שלהעל פי הדו
 .ח" ש72,255-והוצאותיה ב

 38,202ח מהן " ש100,134-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש62,755-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש61,932-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש37,379: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש171,009תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 תנופה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש22,801-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש132,342-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש22,801-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש134,742-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש111,941: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש171,009תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 בהוצאותיה הוצאות שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש ולא כללה, בכך

 .ריבית בגין הלוואות שקיבלה

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש111,941-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ , ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש684שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 זרקא-סר א'ג

 אל אסתקאמה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש51,728-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש52,243-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש51,728-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש53,398-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,670: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש116,388תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות

ÙÏÍÎÈ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,104שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלאזדהאר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש51,759-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש51,728-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש33,142-והוצאותיה ב, נההמדי

 .ח" ש18,586: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש10,827להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש116,388 לסיעה הייתה תקרת ההוצאות,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב , נן הוצאות בחירותשהסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות שאי, בכך

 .בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

ולכן , לה על פי החוק מהמימון המגיע 85%-הוצאות הבחירות של הסיעה היו נמוכות מ, כאמור
 .אין משמעות להטלת סנקציה עליה

 

 אלמוסתקבל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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, ח" ש25,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,225-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש25,864-של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה , לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,225-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש361: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש116,388תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות לסכומים שנקבעו בהנחיות 
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,552שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 דיד'אלקוא אלשאבה ללתג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש26,900-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש25,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, רתלאחר הביקו
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,900-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,036: בגירעון בסכום של

 הסיעה הוצאות הבחירות של, ח" ש116,388תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .צאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרשהו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23יף בתוקף סמכותי לפי סע, אני ממליץ

 . ח" ש1,035שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 ייר ואלאסלאח'אלתג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות08/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 מע אלזרקאוי'אלתג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש25,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,249-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש25,864-של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה , לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,249-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש385: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש116,388תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות לסכומים שנקבעו בהנחיות 
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,552שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 'בהת אלאנקאד'ג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש25,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,285-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש25,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,285-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש421: בגירעון בסכום של

 הוצאות הבחירות של הסיעה ,ח" ש116,388תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ערכה התקשרויות לא , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת 
 .הבחירות כנדרש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,552שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 גסר אל זרקא אחת

 . חירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הב

 .ח" ש26,726-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש25,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 הסיעה את תקופת הבחירות סיימה, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,726-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש861: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש116,388תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמ
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש776שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 התנועה הערבית להתחדשות

 .  במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה

, ח" ש25,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,455-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש25,864-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,455-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש591: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש116,388תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .ק לחו16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,552ו שערכ, 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 )גוש חלב(ש 'ג

 אלאופק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש4,995-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש5,319-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש5,877-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש5,352-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש525: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16יעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הס

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלאמל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש14,100-כמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסת, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש14,100-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש14,100בסכום כולל של ,  המותרבסכומים העולים על, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא הגישה תצהיר של נציגיה , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .י דרישת מבקר המדינה ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכהעל פ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלוחדה לאלתעייר

 .  לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות08/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלמואחדה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,819-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, י הדוח הכספי שלהעל פ
 .ח" ש14,628-והוצאותיה ב

ח " ש9,795ח מהן " ש10,819-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 ,על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש14,636-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,024-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש3,817: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . תיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 דיד'תג-אל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש9,795-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש9,841-והוצאותיה ב, ר המדינהמאוצ

 .ח" ש46: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ברית אלעהד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש5,100- הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש7,255-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש5,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש7,364-והוצאותיה ב

 .ח" ש2,264: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078וצאות לסיעה הייתה תקרת הה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘. 

 

 

 ש'ג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש128-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש128-והוצאותיה ב, מתרומות

ת של הסיעה הוצאות הבחירו, ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
בנק שהסיעה לא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה ולא ניהלה חשבון , בכך

 .שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ש אלמוסתקבל'ג

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-חירות בהסיעה זכתה במערכת הב

ח מהן " ש45,490-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש47,165-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש25,900-ח מאוצר המדינה ו" ש19,590

 .ח" ש1,675: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï. 

 

 האור

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש21,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש33,505-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש21,000-רות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחי, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש25,505-והוצאותיה ב

 .ח" ש4,505: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש21,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ניהלה חשבון בנק , כומים שנקבעו בהנחיותשהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לס, בכך

שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים 
 .שערכה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

רים כאלה סנקציה החוק אינו קובע במק. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 החברים

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש9,895-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש13,070-והוצאותיה ב

ח " ש9,795ח מהן " ש9,895-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקו, לאחר הביקורת
סיימה , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש13,096-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש100-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש3,201: הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 המרכז

 .  למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית

, ח" ש13,101-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש13,076-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש13,101-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש13,101-והוצאותיה ב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078וצאות לסיעה הייתה תקרת הה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש5,101בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה 
שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא שמרה במסמכיה העתקים , בכך

 .מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . המדינההסיעה אינה זכאית למימון מאוצר , כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מוסאווא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש3,003-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש3,003-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15סעיף על פי 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
א הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות שהסיעה ל, בכך

 .והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . דוח לא חיוביכספית בגין

 

 צעירים לשינוי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש13,295-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש13,801-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש3,500-ח מאוצר המדינה ו" ש9,795

 .ח" ש506:  תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלאת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . חיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנ
לא ניהלה חשבון בנק שיוחד , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש196שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 דיד'ר ג'פג-שחר חדש 

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-ות בהסיעה זכתה במערכת הבחיר

, ח" ש20,590-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש25,465-והוצאותיה ב

 17,631ח מהן " ש18,631-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש25,475-והוצאותיה ב, רומותח מת" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש6,844: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,078תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ת האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 דייר חנא

 אלאתחאד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות 16/04/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלתחאלוף אלוטני אלדימוקראטי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש104,384-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש124,408-והוצאותיה ב

 104,384ח מהן " ש105,384-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש125,408-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש20,024: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש260,960תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ח הכספי שלה "לא כללה הכנסות מתרומות בדו, שהסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

. ה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעוןהסיע. ח" ש20,024-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, לאחר ששקלתיו, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,175שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלתליעה ללתעייר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

  לשינוידייר חנא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. עתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתוקב
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 

 דימונה

 יד ביד רשימה דתית מאוחדת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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ח מהן " ש76,868-הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת , על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש76,740-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש76,768

 .ח" ש128: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש345,456תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ת הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 יחד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש153,536-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, י שלהעל פי הדוח הכספ
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש153,646-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש110: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש345,456תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחיר

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ , È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙. 

 

 נכים למען שוויון וגמלאים אסייג שמעון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
וגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו דוח כספי כנדרש ה. כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 צדק חברתי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש45,100- הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש82,762-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש37,662

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש345,456תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגב

. ח" ש45,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
תקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה שהסיעה לא ערכה ה, בכך

 .על פי דרישת מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש37,662-גירעון הסיעה הסתכם ב
עדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בה

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

ציה החוק אינו קובע במקרים כאלה סנק. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 תנופה לספורט

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש76,768סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ . 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 תפנית סדר יום חדש לדימונה

 . ח מאוצר המדינה" ש46,061הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

עה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע הסי
 .בחוק

, ח" ש39,152-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש40,362-והוצאותיה ב
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 .ח" ש1,210: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

הוצאות הסיעה נמוכות מיתרת המימון . ח" ש6,909שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 
המגיעה לה מאוצר המדינה ולכן הסנקציה המוטלת על הסיעה תהיה בגובה יתרת המימון בסך 

 . ח" ש1,210

 

 

 הוד השרון

 גדעון סעדי מסורת וקרוב לבבות

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש97,448-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, י שלהעל פי הדוח הכספ
 .ח" ש117,970-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש97,448-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש117,476-והוצאותיה ב, המדינה
 .ח" ש20,028:  בסכום שלבגירעון

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש438,516תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .שאינו חשבון הסיעה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש20,028-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

,  מהסיעהאת ההסברים שקיבלתי, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,847שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 הירוקים בהוד השרון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש199,329-הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש197,721-והוצאותיה ב

 194,829ח מהן " ש199,329-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש197,721-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש4,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,608: פת הבחירות בעודף בסכום שלסיימה הסיעה את תקו, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש438,516תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 חיים חדשים בהוד השרון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש270,785-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש387,604-והוצאותיה ב

 97,448ח מהן " ש270,785-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש389,579-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש173,337-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש118,794: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש438,516תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ר המקורות הכספיים מהם יכוסה הסברי הסיעה בדב. ח" ש118,794-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, היתרבין , ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,949שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

  עם יפעת קריב-לא לבד בעיר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה



141 

ח מהן " ש100,448-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, פי הדוח הכספי שלהעל 
הסיעה סיימה . ח" ש100,247-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש3,000-ח מאוצר המדינה ו" ש97,448

 .ח" ש201: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש438,516תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רקול צעיר בעי-קצב

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש97,448-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש101,478-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש97,448-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש102,576-הוצאותיה בו, המדינה

 .ח" ש5,128: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש438,516תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16רים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 השרון בראשות יואב לוי-ראש אחר להוד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש217,705-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  שלהעל פי הדוח הכספי
 .ח" ש185,056-והוצאותיה ב

כולן , ח" ש266,705-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש185,056-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש81,649:  שלהבחירות בעודף בסכום

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש438,516תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים. ח" ש171,655הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש95,655ל בסכום כולל ש, בסכומים העולים על המותר

 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במזומן מעל , בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות

ÏÍÎÈÙ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 תכלס למועצת העיר בראשות אביבה גוטרמן

 . ית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכא2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש207,896-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש204,239-והוצאותיה ב

 194,896ח מהן " ש209,396-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש206,239-בוהוצאותיה , ח מתרומות" ש14,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש3,157: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש438,516תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 הר אדר

 דרך חדשה בתנופה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש134,930-כנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו ה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש93,243-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש86,700-ח מאוצר המדינה ו" ש48,230

 .ח" ש41,687: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

ה הוצאות הבחירות של הסיע, ח" ש96,460תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עת לתמורה

 . נדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מ4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש41,294-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש41,359-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,710-ח מאוצר המדינה ו" ש38,584

 .ח" ש65: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש77,168תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , לחוק 15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
קיבלה הלוואה מבלי שיהיה , תקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה ה, בכך

 .הסכם בכתב כנדרש ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,543שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תאוצה

 . בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה 

, ח" ש20,140-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש12,421-והוצאותיה ב

ח " ש5,788ח מהן " ש20,140-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש17,921-והוצאותיה ב, רומותח מת" ש14,352-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש2,219: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש43,407תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש14,352בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, םהסיעה קיבלה תרומות מיחידי
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
רויות בכתב בגין לא ערכה התקש, שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ושילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23ף בתוקף סמכותי לפי סעי, אני ממליץ

 . ח" ש347שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 הרצליה

 אחד משלנו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 הירוקים בהרצליה מטעם מפלגת הירוקים

 . ר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצ

ח מהן " ש176,833-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש176,054-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש5,000-ח מאוצר המדינה ו" ש171,833

 .ח" ש779: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש773,249ייתה תקרת ההוצאות לסיעה ה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רצליה אחת בראשות אלי כחלוןה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש204,153-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש183,562-והוצאותיה ב
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 131,453ח מהן " ש204,153-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש194,937-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש72,700-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש9,216: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש773,249תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,Â˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆ. 

 

 הרצליה למען הירוק והחוק בראשות ראובן פארן

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש111,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש174,102-והוצאותיה ב

 103,100ח מהן " ש111,100-ו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמ, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש186,962-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש8,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש75,862: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש773,249תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש75,862-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . גירעוןה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מערב הרצליה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש394,214-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש351,859-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50,500- המדינה וח מאוצר" ש343,666

 .ח" ש42,355: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש773,249תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16לות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד בראשות ירון עולמי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש250,033-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, שלהעל פי הדוח הכספי 
הסיעה . ח" ש235,287-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש78,200-ח מאוצר המדינה ו" ש171,833

 .ח" ש14,746: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

 הבחירות של הסיעה הוצאות, ח" ש773,249תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
נותיה לא כללה בחשבו, שהסיעה קיבלה תרומות במזומן ללא תצהירי תורמים כנדרש, בכך

הוצאות בגין ייעוץ משפטי שקיבלה ממי שעיסוקו בכך ולא מסרה פרטים על חוגי בית שערכה לפי 
 .דרישת הביקורת

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , ני ממליץא

 . ח" ש3,437שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 צעירים נטו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש100-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש194,329-והוצאותיה ב

 171,833ח מהן " ש171,933-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש194,329-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש100-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש22,396 :סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש773,249תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש22,396-כם בגירעון הסיעה הסת
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 זכרון יעקב

 זכרון טובה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש30,000-כנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו ה, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש29,748-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש30,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש29,748-והוצאותיה ב

 .ח" ש252: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש186,327תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15י סעיף על פ
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש30,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 זכרון יעקב שלנו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש131,796-כנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו ה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש117,999-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20,000-ח מאוצר המדינה ו" ש111,796

 .ח" ש13,797: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

סיעה הוצאות הבחירות של ה, ח" ש248,436תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ן יעקבחישסג הרשימה המאוחדת ותושבים למען זכרו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש82,812-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש79,381-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש3,431: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש186,327תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15י סעיף על פ
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ . 

 

 

 זרזיר

 אלאמל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש35,802-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 . לסיעה לא היו הוצאות

 .ח" ש35,802: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .ין דוח לא חיוביכספית בג

 

 אלמוסתקבל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק



149 

 . לסיעה לא היו הכנסות והוצאות, על פי הדוח הכספי שלה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלנגאח

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש17,901- הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש16,343-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש16,110-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש16,343-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש233: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש80,555תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15עיף על פי ס
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡. 

 

 אלעיאדאת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש40,565-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש40,565-והוצאותיה ב

 32,222ח מהן " ש32,223-הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת , לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש40,565-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש8,342: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש80,555תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בג

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

הלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ני
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ת על הסיעה שלילה של השלמת מימון להשי, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,289שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 האחווה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

 . יעה לא היו הכנסות והוצאותלס, על פי הדוח הכספי שלה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 המאוחדת

 . מימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית ל

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . לא חיוביכספית בגין דוח 

 

 הצעירים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש55,549-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש55,529-והוצאותיה ב

 53,703 מהן ח" ש53,724-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש55,529-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,805: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש107,406תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .לות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך
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ה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ניהל
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
על הסיעה שלילה של השלמת מימון להשית , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,685שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 זרזיר מאוחדת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש37,516-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח"ש 37,516-והוצאותיה ב

 35,802ח מהן " ש35,803-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש37,516-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש1,713: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש80,555תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
למה הוצאות במזומן מעל שי, שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,432שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מזאריב מאוחדת

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,741-ופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתק, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש10,506-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש235: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש80,555תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיע
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 . מבקר המדינהבכתב בגין הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש644שערכו , 6%רות בשיעור של הוצאות הבחי

 

 

 חדרה

 אופק חדש לחדרה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 איחוד אחים

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש147,423-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש147,001-והוצאותיה ב

 130,953ח מהן " ש132,873-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש147,001-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,920-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש14,128: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש654,764תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ל פי סעיף ע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשב
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 הירוקים בראשות חדוה יחזקאלי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש329,906-סותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנ, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש330,244-והוצאותיה ב

 291,006ח מהן " ש329,906-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש330,244-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש38,900-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש338:  הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש654,764תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש10,000הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16ף מהגבולות האמורים בסעי

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, שקלתיולאחר ש, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש11,640שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 הצעירים

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש159,003-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ח הכספי שלהעל פי הדו
הסיעה . ח" ש160,985-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש13,500-ח מאוצר המדינה ו" ש145,503

 .ח" ש1,982: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש654,764תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 חיתותהתנועה למלחמה בש

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות
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ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

וק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה הח. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

  בראשות צביקה גנדלמן1חדרה 

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . הנחיותכנדרש ב, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 יחד למועצת העיר בראשות עורך דין טל אליהו

 . נדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במ

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

ה החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקצי. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 למען חדרה הספורט והחינוך בראשות שלום שוורץ

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש290,003-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש308,149-והוצאותיה ב

 145,503ח מהן " ש287,003-כמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסת, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש308,149-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש141,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש21,146: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש654,764תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התאמת בנק מלאה , שהסיעה שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה, בכך

 .כנדרש בהנחיות ולא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות
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. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש21,146-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16וראות סעיף בניגוד לה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש13,095שערכו , 9%ות הבחירות בשיעור של הוצא

 

 צדק חברתי חדרה-רשימה עצמאית

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש200,464-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש198,926-והוצאותיה ב

 87,302ח מהן " ש200,464- הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש198,926-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש113,162-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,538: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש654,764תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

  בראשות סמי לוישס ויהדות התורה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש880,966-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש958,353-והוצאותיה ב

 727,515מהן ח " ש880,966-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש987,286-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש150,200-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש106,319: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,455,030תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת היו בגבולות האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש106,319-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון
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ÍÎÈÙÏ , È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙. 

 

 תקווה חדשה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . סיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינהה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 חולון

 אחד העם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אילן לוי החבר שלי במועצה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש268,983-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש267,743-והוצאותיה ב

 258,150ח מהן " ש274,177-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
פי על , לפיכך. ח" ש274,155-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש15,833-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש22: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,161,675תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . כת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מער
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הירוקים בראשות שי חובל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש172,391-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש222,912-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש17,500-ח מאוצר המדינה ו" ש154,891

 .ח" ש50,521: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,161,675תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה קיבלה תרומות במזומן ללא תצהירי תורמים כנדרש, בכך

יחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה בא
 .הקבוע בחוק

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש50,521-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,647שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

  בראשות עזרא סיטוןמצטיינים בחינוך

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש628,394-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש653,677-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש112,094-ח מאוצר המדינה ו" ש516,300

 .ח" ש25,283:  תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה את

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,161,675תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנח

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש25,283-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עדיפות

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש143,478-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, ספי שלהעל פי הדוח הכ

כולן מאוצר , ח" ש154,890-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש159,560-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,670: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,161,675תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 פי סעיף על
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï. 

 

 צעירים

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש163,770-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 הסיעה סיימה .ח" ש38,767-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש8,880-ח מאוצר המדינה ו" ש154,890

 .ח" ש125,003: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש92,889להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,161,675תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .יעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקהס

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 קהילת חולון

 .  ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות
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ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . ספית בגין דוח לא חיוביכ

 

 רשימת עמוס ירושלמי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש516,300-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה את תקופת. ח" ש527,944-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש11,644: של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,161,675תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . קר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מב

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 חורה

 חורה אואלאן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה7-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש123,053סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .ר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 חורה המאוחדת

 .  ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות02/04/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 
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 יחדיו

 .  מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

י שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע הסיעה הגישה את הדוח הכספ
 .בחוק

, ח" ש52,737-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש63,398-והוצאותיה ב

 .ח" ש10,661: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 חורפיש

 אחדות

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש9,929- של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש10,594-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש665: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אחווה ושוויון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש16,548-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  פי הדוח הכספי שלהעל
 .ח" ש16,322-והוצאותיה ב

 16,548ח מהן " ש17,448-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש16,322-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש900-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,126: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלאחלאס

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,548-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש16,443-והוצאותיה ב, המדינהמאוצר 

 .ח" ש105: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלוועד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,548-ת בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירו, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש12,842-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש3,706: של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש1,223להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466ההוצאות לסיעה הייתה תקרת ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙. 
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 אלופאא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . וצר המדינההסיעה אינה זכאית למימון מא, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלחק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה סיימה . ח" ש700-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש700 :את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ. 

 

 אלנור

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש16,664-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש16,856-והוצאותיה ב

 16,548ח מהן " ש16,664-ה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיע, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש16,937-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש116-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש273: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

יעה הוצאות הבחירות של הס, ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אלעהד

 .  זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה

הסיעה סיימה . ח" ש450-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש450: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .גבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 העיקרון

 .  המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר

כולן , ח" ש14,893-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש10,780-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש4,113: של

ן עליה הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כ
 .ח" ש1,879להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הצדק והשוויון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש16,548-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש17,790-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש16,548-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש16,290-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש258: בעודף בסכום של

 הבחירות של הסיעה הוצאות, ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 



164 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הרשימה המשותפת

 .  במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה

כולן , ח" ש16,548-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש15,041-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,507: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466הוצאות לסיעה הייתה תקרת ה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 השיתוף

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות10/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È . 

 

 התנועה הדמוקרטית חורפיש

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש1,201-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש1,201-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466ת ההוצאות לסיעה הייתה תקר,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�. 
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 התקווה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,548-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש16,105-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש443: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È. 

 

 חורפיש

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש35,386-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

על , לפיכך. ח" ש35,047-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש35,047: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה
לא ערכה התאמת בנק מלאה , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .כנדרש בהנחיות וכללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות

. בירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הס. ח" ש35,047-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . המדינההסיעה אינה זכאית למימון מאוצר , כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 עתיד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש16,628-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש17,061-והוצאותיה ב
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 16,548ח מהן " ש16,628-מו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכ, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש17,136-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש80-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש508: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

צאות הבחירות של הסיעה הו, ח" ש74,466תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 חיפה

 הירוקים של חיפה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש1,007,341-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש819,576-והוצאותיה ב

ח מהן " ש1,007,341-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על , לפיכך. ח" ש819,897-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,000-ח מאוצר המדינה ו" ש991,641

 .ח" ש187,444: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, פי הביקורת

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש22,998להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,983,282תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ Ô. 

 

  החזית הדמוקרטית לשלום ושיוויון חיפה-ש "חד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש661,163-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש658,824-והוצאותיה ב, ר המדינהח מאוצ" ש661,094

 .ח" ש2,340: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,487,462תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מהפך בחיפה בראשות יעקב בורובסקי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש1,224,951-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש1,882,177-והוצאותיה ב

ח מהן " ש1,234,951-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, לפיכך. ח" ש1,898,469-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש242,400-ח מאוצר המדינה ו" ש991,641

 .ח" ש663,518: יימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלס, על פי הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,983,282תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה
 .שהסיעה לא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלה, בכך

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה חלק . ח" ש663,518-גירעון הסיעה הסתכם ב
 חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו ח לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי" ש500,00-מהגירעון בסך כ

 .  לחוק16יש משום תרומה בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש29,749שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 נטו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש681,079-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש690,687-ה בוהוצאותי

 661,094ח מהן " ש682,715-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש692,322-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש21,587-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש9,608: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,487,462תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , חוק ל15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È. 

 

 צעירי חיפה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש670,094-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש743,855-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש9,000-ח מאוצר המדינה ו" ש661,094

 .ח" ש73,761: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,487,462תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . שבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת ח

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש73,761-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שומרי העיר

 . דינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המ

, ח" ש198,328-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש201,266-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש198,328-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
את תקופת הבחירות סיימה הסיעה , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש202,681-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,353: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,487,462תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . חיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שלמה גלבוע שינוי ירוקים גמלאים עסקים שכונות ועדי עובדים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש877,394-יעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הס, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש696,338-והוצאותיה ב

 661,094ח מהן " ש676,094-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש696,338-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש15,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש20,244: ירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בג, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,487,462תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש20,244-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 חצור הגלילית

 גבי יוספי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש62,076 המימון הממלכתי שחושב לה סכום

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

זיר את כל הסכומים הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להח, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 

 טבריה

 איכות חיים בראשות רחל סרור

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש61,811-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש122,014-והוצאותיה ב
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 55,811ח מהן " ש61,811-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו , לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש130,014-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש6,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש68,203: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש418,586תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש68,203-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . וןהגירע

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 דרך חדשה לטבריה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש75,811-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש111,881-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20,000-ח מאוצר המדינה ו" ש55,811

 .ח" ש36,070: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש418,586תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמור

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש36,070-גירעון הסיעה הסתכם ב
את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה הגירעון לא הניחו 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23תוקף סמכותי לפי סעיף ב, אני ממליץ

 . ח" ש1,674שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 הדרך האמיתית

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש55,811-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש71,049-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש15,238: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש418,586תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגב

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש15,238-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שות חיים מטרניחיים לטבריה ברא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש55,811סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

  מקסים דדון-יחד 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש55,811סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .שבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את ח

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 עתיד חדש לטבריה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

 .ח" ש32,534-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

 .ח" ש32,534: ירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בג, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 קדימה טבריה בראשות דוד אזולאי

 . ות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחיר

ח מהן " ש105,088-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש179,954-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש12,069-ח מאוצר המדינה ו" ש93,019

 .ח" ש74,866: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש418,586תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15י סעיף על פ
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש74,866-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 טירה

 אלחעאון ואלתגייר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש31,425-בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש31,025-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש31,425-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש16,107-והוצאותיה ב

 .ח" ש15,318: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ . 

 

 אלכותלה אלאסלאמיה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש46,213-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש55,430-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש46,213-ת בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירו, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש50,930-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,717: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלכיר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות26/05/2009 ביום הסיעה מסרה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 ד'אלמג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

ה סיימה הסיע. ח" ש5,011-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש5,011: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה 
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הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלמסאוא אמל ועמל

 . מדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר ה

כולן , ח" ש46,213-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש46,399-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש186: של

של הסיעה הוצאות הבחירות , ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלנור

 . ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . פית בגין דוח לא חיוביכס

 

 אלנסר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש54,213-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש54,318-והוצאותיה ב

 46,213ח מהן " ש54,213-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש54,318-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש105: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .חוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים ב
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .ומים שנקבעו בהנחיותהוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש924שערכו , 2%ות הבחירות בשיעור של הוצא

 

 אלקאמה אלדימוקרטיה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש46,213-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 את תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה. ח" ש53,856-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש7,643: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנח

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלשועאע

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש46,213-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש60,767-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש46,213-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש52,767-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש6,554: בגירעון בסכום של

ות הבחירות של הסיעה הוצא, ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אלתעאון ואלאכא

 . ה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכת

ח מהן " ש88,613-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש116,317-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש42,400-ח מאוצר המדינה ו" ש46,213

 .ח" ש27,704: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש27,704-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רשימת השלום

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש54,213-סיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של ה, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש54,289-והוצאותיה ב

 46,213ח מהן " ש54,213-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש54,289-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש76: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש207,959תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ל פי סעיף ע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , סיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיותשה, בכך

 .בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,849שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 טירת כרמל

 אהבה ואחוה בראשות בנימין יעקב

 . ההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינ

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדי
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 העבודה בראשות משה אשל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש18,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש18,091-והוצאותיה ב

על , לפיכך. ח" ש18,091-הוצאותיה הסתכמו ב. נסותנמצא כי לסיעה לא היו הכ, לאחר הביקורת
 .ח" ש18,091: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש233,442תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה לא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד , בכך

 .להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש18,091-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ימון מאוצר המדינההסיעה אינה זכאית למ, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 חסד לאברהם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

 ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 טירת כרמל אחת למועצת העיר בראשות אריה טל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש250,461-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  פי הדוח הכספי שלהעל
 .ח" ש405,706-והוצאותיה ב

 207,504ח מהן " ש250,461-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 על פי, לפיכך. ח" ש420,598-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש42,957-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש170,137: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש415,008תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש5,590-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . סיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינהה
לא כללה בהוצאותיה הוצאות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .ריבית בגין הלוואות שקיבלה ולא כללה בחשבונותיה הוצאות 

יעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה הסברי הס. ח" ש170,137-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, יולאחר ששקלת, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש20,750שערכו , 10%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מיכאל כהן למועצת העיר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש36,626-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  פי הדוח הכספי שלהעל
 .ח" ש36,596-והוצאותיה ב

 31,126ח מהן " ש36,626-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, רתעל פי הביקו, לפיכך. ח" ש34,065-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש5,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,560: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש233,442תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . נותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבו
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 פוליטית בראשות דוד שחר-מפלגה א

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש88,189-חירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש108,489-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש103,752-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש97,950-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש5,802: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש233,442קרת ההוצאות לסיעה הייתה ת,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , י שיהיה הסכם בכתב כנדרששהסיעה קיבלה ערבות מבל, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

,  ההסברים שקיבלתי מהסיעהאת, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,188שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מריומה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש54,476-כנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו ה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש54,190-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,600-ח מאוצר המדינה ו" ש51,876

 .ח" ש286: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש233,442תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 סיעת אמינות ויושר מוריס בנימין

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-רכת הבחירות בהסיעה זכתה במע

, ח" ש103,752-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש103,660-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש103,752-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש102,627-בוהוצאותיה , המדינה

 .ח" ש1,125: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש233,442תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד בטוח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש47,157- הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש45,448-והוצאותיה ב

 31,126ח מהן " ש47,157-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש45,841-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש16,031-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,316: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש233,442תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש16,031בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16סעיף מהגבולות האמורים ב, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
קיבלה הלוואה מבלי שיהיה , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .הסכם בכתב כנדרש ולא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה

חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
 להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון ,לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,490שערכו , 8%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 צדק חברתי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש200-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש38,296-והוצאותיה ב

 31,126ח מהן " ש31,326-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, ר הביקורתלאח
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש56,031-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש200-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש24,705: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש233,442ייתה תקרת ההוצאות לסיעה ה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

 לכסות את הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה. ח" ש24,705-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 תפנית

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש4,693-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

על , לפיכך. ח" ש12,822-הוצאותיה הסתכמו ב. לא היו הכנסותנמצא כי לסיעה , לאחר הביקורת
 .ח" ש12,822: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש233,442תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .נדרשולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כ

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .וח לא חיוביכספית בגין ד
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 טמרה

 אל אמל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש48,729-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש38,029-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש9,764: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש2,596להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , חוק ל15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â. 

 

 בהויה'אל קואדר אלג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש61,343-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 הסיעה סיימה .ח" ש75,767-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש13,550-ח מאוצר המדינה ו" ש47,793

 .ח" ש14,424: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש1,200הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב עם , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .פעילים בניגוד להנחיות ולא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,868כו שער, 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 



183 

 אלאסראא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש47,793סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ , ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È·. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 אלהודא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש28,676-חירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש28,333-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש344: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי,  ובהיקפהבהתחשב באופי החריגה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש574שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלוחדה

 . ההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינ

כולן , ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש48,410-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש617: של

סיעה הוצאות הבחירות של ה, ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .צאות הבחירות ולא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלההו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , חוקל) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,390שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלופאק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

 ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אח'אלנג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש47,793-תיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש49,075-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש36,300-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש11,493: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש4,324להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 . הבחירות כנדרששאינן הוצאות בחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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ולכן ,  מהמימון המגיע לה על פי החוק85%-הוצאות הבחירות של הסיעה היו נמוכות מ, כאמור
 .אין משמעות להטלת סנקציה עליה

 

 אלנור

 . אוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מ

כולן , ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש59,752-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש11,959: של

 הבחירות של הסיעה הוצאות, ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

ÍÎÈÙÏ ,È„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ Ô. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח"ש 956שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ר'אלפג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש68,993-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש72,502-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש21,200-ח מאוצר המדינה ו" ש47,793

 .ח" ש3,509:  בגירעון בסכום שלאת תקופת הבחירות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . מדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר ה
לא ערכה התקשרויות בכתב עם , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .פעילים בניגוד להנחיות ולא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, אופי החריגה ובהיקפהבהתחשב ב
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,434שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 אלרסאלה

 .  למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש95,786-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש103,568-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש200-ח מאוצר המדינה ו" ש95,586

 .ח" ש7,782: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069צאות לסיעה הייתה תקרת ההו,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 בגין הוצאות הבחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב, בכך

 .עם פעילים בניגוד להנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,912שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלשרוק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש87,738-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש68,738-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש20,945: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ה הלוואה מבלי שיהיה קיבל, שהסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות, בכך

 .הסכם בכתב כנדרש ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש20,945-גירעון הסיעה הסתכם ב
תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
שלמת מימון להשית על הסיעה שלילה של ה, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,868שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ביאדר טמרה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש7,700-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
:  את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלהסיעה סיימה. ח" ש31,629-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש23,929

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . לאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מ
לא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות , שהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש, בכך

 .והוצאות מערכת הבחירות כנדרש וקיבלה תרומות במזומן ללא תצהירי תורמים כנדרש

. תה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הסבירה כיצד בכוונ. ח" ש23,929-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

נו קובע במקרים כאלה סנקציה החוק אי. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 הדרך

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש57,352-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש128,673-והוצאותיה ב

 .ח" ש19,470-הוצאותיה הסתכמו ב. הכנסותבתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא היו 

כולן מאוצר , ח" ש57,352-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש132,241-והוצאותיה ב, המדינה

. ח" ש13,970-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי בתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא היו הכנסות
 .ח" ש88,859: ימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלסי, על פי הביקורת, לפיכך

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש238,965

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .שאינן הוצאות בחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח"ש 88,859-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהיקפהבהתחשב באופי החריגה ו
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,456שערכו , 13%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

 

 החזית הדימוקרטית לשלום ושוויון

 .  ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . ספית בגין דוח לא חיוביכ

 

 חרבת אלבנאא אלחדאריה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש95,586-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש136,413-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש95,586- לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש138,728-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש43,142: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .וצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלההוצאות הבחירות ולא כללה בה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש43,142-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 
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ÍÎÈÙÏ ,Â·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï Ô. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,823שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 חרקת אלאנתמא ולבנא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש28,675-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש31,577-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,902: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ניהלה חשבון בנק שיוחד , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, חר ששקלתיולא, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש574שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 טמרה בלדי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, הדוח הכספי שלהעל פי 
 .ח" ש49,274-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש47,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש47,774-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש19: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 מיע'טמרה ללג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 טמרה נחו אלאפדל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

ות המערכת הממוחשבת לניהול הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצע
 .כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 כל אלבלד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות02/04/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 מאהיר'עהד אלג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש144,143-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש150,948-והוצאותיה ב

 43,014ח מהן " ש139,364-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש141,448-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש96,350-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,084: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש215,069תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15יף על פי סע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים. ח" ש8,000הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
, לפיכך, חרגוהכנסות הסיעה . ח" ש24,500בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר

 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות, בכך

 . כנדרשלסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,871שערכו , 9%יעור של הוצאות הבחירות בש

 

 

 ת'ג-יאנוח

 אלאימאן ואלאסלאח

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,025-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ת תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה א. ח" ש16,382-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש357: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש72,113תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . בקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלאמל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלהודא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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ח מהן " ש17,721-עה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסי, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש17,825-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,696-ח מאוצר המדינה ו" ש16,025

 .ח" ש104: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש72,113תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלמוסתקבל

 . אוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מ

כולן , ח" ש7,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש8,644-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש1,644

של הסיעה הוצאות הבחירות , ח" ש72,113תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש7,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

טא בעיקר הדבר התב. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .בגין הוצאות שהוציאה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .קהקבוע בחו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלמוסתקלה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש8,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  פי הדוח הכספי שלהעל
 .ח" ש8,000-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש72,113תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלסדק ואלאימאן

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלתוחיד

 . ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט 

הסיעה סיימה . ח" ש425-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש425: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש72,113תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה לא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש, בכך

ÍÎÈÙÏ ,ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלתחאלף אלבלדי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .וח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הד

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי



194 

 אלתקדם ואלאסלאח

 . מנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש16,025-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש16,757-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש732: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש72,113ה תקרת ההוצאות לסיעה היית,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ביסאן

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש3,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש3,100-והוצאותיה ב, מתרומות

יעה הוצאות הבחירות של הס, ח" ש72,113תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ת'יאנוח ג

 . דט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנ

כולן , ח" ש16,025-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש17,642-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,617: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש72,113ה תקרת ההוצאות לסיעה היית,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 יד אחת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,025-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש16,195-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש170: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש72,113תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , חוק ל15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯. 

 

 רשימת סעד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש2,500-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש2,500-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש72,113תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 יבנאל

 צדק חברתי ליבנאל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש7,362-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש7,362-והוצאותיה ב, מתרומות

בחירות של הסיעה הוצאות ה, ח" ש44,037תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

. ח" ש7,362בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו
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דבר התבטא בעיקר ה. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה אינ, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 צעירי יבנאל

 .  מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש1,805-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש1,805-והוצאותיה ב, מותמתרו

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,037תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÙÏÍÎÈ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 תקווה ליבנאל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש33,571-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש29,840-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש14,000-ח מאוצר המדינה ו" ש19,571

 .ח" ש3,731: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,037תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16יף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסע

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .בכתב בגין הוצאות הבחירות ושילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה

ÍÎÈÙÏ ,ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

  .ח" ש587שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 יבנה

 "בני תורה"

 . ח מאוצר המדינה" ש71,904הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

 ,ח" ש71,904-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש70,063-והוצאותיה ב

 .ח" ש1,841: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23מכותי לפי סעיף בתוקף ס, אני ממליץ

הוצאות הסיעה נמוכות מיתרת המימון . ח" ש10,786שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 
המגיעה לה מאוצר המדינה ולכן הסנקציה המוטלת על הסיעה תהיה בגובה יתרת המימון בסך 

 . ח" ש8,945

 

 כהן-רנפרוינדאנשים בראשות רונית א

ח מאוצר " ש143,808 מנדטים והיא זכאית למימון בסך 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
 . המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש158,358-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש222,725-והוצאותיה ב

 .ח" ש203,851: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש21,571שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 יבנה בתנופה בראשות מאיר בן הרוש

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש153,466-יעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הס, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש87,831-והוצאותיה ב
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 69,142-והוצאותיה ב, ח" ש9,020-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 129,427ח מהן " ש153,466-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש213,298-והוצאותיה ב, ומותח מתר" ש24,039-ח מאוצר המדינה ו"ש

, ח כולן מתרומות" ש9,020-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש72,359-והוצאותיה ב

 .ח" ש123,170: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש323,568תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש359,520

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא , בכך

 .שאינו חשבון הסיעה ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש123,170-גירעון הסיעה הסתכם ב
חזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה ה

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,177שערכו , 4%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

 

 יבנה שלנו בראשות צבי גובארי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש148,808-בחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת ה, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש414,757-והוצאותיה ב

 והוצאותיה , ח" ש131,585-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש117,784-ב

 129,427ח מהן " ש134,427-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש406,257-וצאותיה בוה, ח מתרומות" ש5,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש86,285ח מהן " ש131,585-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש118,036-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש45,300-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש258,281: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש719,040תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , לחוק 15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש359,520

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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סרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מ
 .הקבוע בחוק

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש258,281-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16עיף בניגוד להוראות ס

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,589שערכו , 2%רות הראשונות בשיעור של הוצאות הבחי

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,726שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 עד הלום

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש71,904סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 עתיד ליבנה התנועה לאיכות החיים-עשור שמעון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 עתיד חדש ליבנה בראשות יצחק אשל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-תה במערכת הבחירות בהסיעה זכ

 .ח" ש143,808סכום המימון הממלכתי שחושב לה 
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 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 רשימת הצעירים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש143,808-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש140,406-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש143,808-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש145,257-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,449: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש323,568וצאות לסיעה הייתה תקרת הה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ . 

 

 

 מונוסון-יהוד

 מונוסון-י אוריאל בן אסולי לטובת יהוד.ל.א

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש125,494-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש52,665-רות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחי, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש126,431-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש73,765: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש263,327תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .רים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .נציגיה על פי דרישת מבקר המדינהלסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של 
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. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש73,765-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,213שערכו , 8%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מן איתך לאורך כל הדרךאלי גרינ

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש117,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש123,704-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש6,670: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש263,327תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ Ô. 

 

 יהוד מונוסון החדשה בראשות יוסף בן דוד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש117,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש375,865-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש117,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש403,585-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש286,551: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח"ש 263,327תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש140,259-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

 מהם יכוסה הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים. ח" ש286,551-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, שקיבלתי מהסיעהאת ההסברים , בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,022שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 יחד למען קרית הסביונים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש175,551-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, להעל פי הדוח הכספי ש
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש173,667-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,884: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש351,102תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 יעד

 . ר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצ

, ח" ש20,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש134,253-והוצאותיה ב

 52,665ח מהן " ש72,665-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , יכךלפ. ח" ש134,253-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש61,587: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש263,327תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה 
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

. עה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעוןהסי. ח" ש61,587-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,687שערכו , 7%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מונסון-עוזי מאיר למען יהוד-י.ל.ע

 . למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית 

ח מהן " ש55,665-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש63,494-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש3,000-ח מאוצר המדינה ו" ש52,665

 .ח" ש10,829: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש263,327וצאות לסיעה הייתה תקרת הה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא כללה בחשבונותיה , על לסכומים שנקבעו בהנחיותשהסיעה שילמה הוצאות במזומן מ, בכך

 .הוצאות ולא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, ב באופי החריגה ובהיקפהבהתחש
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,107שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 קולנו נוה

 . זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש117,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש94,785-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש117,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , יקורתעל פי הב, לפיכך. ח" ש93,762-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש23,272: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש5,717להשיב לקופת המדינה סכום של 

הסיעה הוצאות הבחירות של , ח" ש263,327תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 יפיע

 אל בדול

 . מנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות ב

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

יה החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקצ. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלמחבה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה אינ, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 האחוה המאוחדת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש38,365-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש50,064-והוצאותיה ב, המדינהמאוצר 

 .ח" ש11,699: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש172,643תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .לחוק 16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 הרשימה הנוטרלית ובלתי מפלגתית

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש119,704-ו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמ, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש121,355-והוצאותיה ב

 115,095ח מהן " ש119,704-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש121,355-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש4,609-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,651: קופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את ת, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש230,190תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . בקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מ

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 השלום והשוויון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 וחדת יאפא

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-תה במערכת הבחירות בהסיעה זכ

, ח" ש30,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש50,552-והוצאותיה ב

 18,982-והוצאותיה ב, ח" ש5,000-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

כולן מאוצר , ח" ש115,095-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, ורתלאחר הביק
 .ח" ש117,172-והוצאותיה ב, המדינה

ח " ש46,038ח מהן " ש51,038-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
קופת סיימה הסיעה את ת, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש77,175-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש28,213: הבחירות בגירעון בסכום של
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ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש230,190תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש140,671

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה 
שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון , שהסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .הסיעה ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

 שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי
 .הקבוע בחוק

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש28,213-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח"ש 4,604שערכו , 4%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש921שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 רשימת הקידמה הבינוי

 . כת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במער

כולן , ח" ש38,365-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש41,980-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש3,615: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש172,643אות לסיעה הייתה תקרת ההוצ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï. 
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 יקנעם עילית

 צדק חברתי בראשות צחי דקל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש94,324-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש109,656-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש5,000-ח מאוצר המדינה ו" ש89,324

 .ח" ש15,332: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש200,979תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את 

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש15,332-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 ירושלים

 אור והירוקים

 . אית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכ

הסיעה . ח" ש69,926-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש69,926: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש3,217,095תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . היו בגבולות האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירות

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות , שהסיעה לא דיווחה על הלוואות שקיבלה, בכך

 . נציגיה על פי דרישת מבקר המדינההבחירות ולא הגישה תצהיר של

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש69,926-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי
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 הפנתרים השחורים החדשים

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 התעוררות ירושלמים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הבחירות בהסיעה זכתה במערכת 

, ח" ש1,434,960-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש1,160,384-והוצאותיה ב

ח מהן " ש1,432,960-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, לפיכך. ח" ש1,160,384-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,140-נה וח מאוצר המדי" ש1,429,820

 .ח" ש272,576: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, על פי הביקורת

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש54,963להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של , ח" ש3,217,095תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15יף על פי סע
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ. 

 

 ירושלים תצליח בראשות ניר ברקת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה6-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח " ש4,622,410-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
. ח" ש8,868,543-והוצאותיה ב, מתרומותח " ש327,850-ח מאוצר המדינה ו" ש4,289,460מהן 

 .ח" ש4,246,133: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש8,578,920תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש289,623-הסיעה בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש4,246,133-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16וראות סעיף בניגוד לה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש300,262שערכו , 7%ות הבחירות בשיעור של הוצא

 

 מן'למען ירושלים בראשות מאיר תורג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש765,760-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש766,266-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50,850-ח מאוצר המדינה ו" ש714,910

 .ח" ש506: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש3,217,095תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בס

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

  ירושלים של כולם-עלה ירוק 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 עתיד ירושלים

 . ט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנד

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 פסגת זאב על המפה בראשות יעל ענתבי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש714,910-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
מה את תקופת הבחירות בעודף בסכום הסיעה סיי. ח" ש714,393-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש517: של

הוצאות הבחירות של , ח" ש3,217,095תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנח

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 צדק חברתי ירושלים

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש428,946סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .מדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר ה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 

 כאבול

 אלאהאלי

 . והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט 

ח מהן " ש35,916-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש38,038-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש27,916

 .ח" ש2,122: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש125,622ה הייתה תקרת ההוצאות לסיע,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 דיד'אלאמל אלג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,750-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש17,270-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש520: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש125,622תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15י סעיף על פ
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ . 

 

 אלואאם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות09/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אא'אלוחדה ואלאח

 . בחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה ב

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

אלה סנקציה החוק אינו קובע במקרים כ. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלנור

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות08/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלסלאם

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-רות בהסיעה זכתה במערכת הבחי

, ח" ש63,982-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש80,325-והוצאותיה ב

 55,832ח מהן " ש63,982-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש77,017-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש13,035: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש125,622תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

ÈÙÏÍÎ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,675 שערכו ,3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 דיד'ר אלג'אלפג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה אינה , כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מע אלבלדי'אלתג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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, ח" ש33,499-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש29,537-והוצאותיה ב

 .ח" ש5,529-הוצאותיה הסתכמו ב. בתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא היו הכנסות

 29,537-נמצא כי בתקופת הבחירות לא היו לסיעה הכנסות והוצאותיה הסתכמו ב, לאחר הביקורת
 .ח"ש

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש33,499-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש5,529-תיה בוהוצאו

 .ח" ש1,567: בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות החוזרות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן 
 .ח" ש22,945עליה להשיב לקופת המדינה סכום של 

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש125,622סיעה הייתה תקרת ההוצאות ל,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש83,748

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

 

 

 אלתדאמן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש55,832-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש60,817-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש55,832-ה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיע, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש56,317-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש485: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש125,622תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ייר"אלתע

 . המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר 
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כולן , ח" ש27,916-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש32,853-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש4,937: של

ות של הסיעה הוצאות הבחיר, ח" ש125,622תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 בלדי כאבול

 . חירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הב

, ח" ש27,966-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש27,975-והוצאותיה ב

 27,916ח מהן " ש27,966-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש24,975-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש2,991: תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש125,622תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 כאבול אלגד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 27,767-הוצאותיה הסתכמו בלסיעה לא היו הכנסות בתקופת הבחירות ו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח"ש

 , ח" ש33,499-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב

 13,883-לאחר הביקורת נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות לתקופת הבחירות וההוצאות הסתכמו ב
 והוצאותיה , ח בכולן מאוצר המדינה" ש33,499-בתקופת הבחירות הסתכמו ההכנסות ב. ח"ש
 .ח" ש3,838: הסיעה סיימה את שתי תקופות הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש13,884-ב

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות החוזרות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן 
 .עליה להשיב לקופת המדינה את ההפרש
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חירות החוזרות ח ולתקופת הב" ש125,622תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש83,748

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ 

 

 כאבול אלמוסתקבל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות02/04/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 

 א'היג-כאוכב אבו אל

 אלדוחא

 . ת במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירו

 .ח" ש11,080-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש9,838-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
ה את תקופת הבחירות סיימה הסיע, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש10,156-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש318: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,190תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ת מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלוחדה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰  ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלחק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש12,616- הוצאותיה הסתכמו ב.לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש10,931-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש12,616-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,685: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,190סיעה הייתה תקרת ההוצאות ל,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰. 

 

 אלנהדה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש11,931-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש12,844-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו" ש10,931

 .ח" ש913: רעון בסכום שלאת תקופת הבחירות בגי

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,190תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È� . 

 

 ברית לאומית דימוקרטית

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

Î‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 כאוכב המאוחדת

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . א היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות תצהיר לפיו ל18/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 ראבטת אלעמל אלבלדי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות18/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,‡¯Ï ˘ÈÈ·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â. 

 

 רשימת אלתבאת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש21,862-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש23,098-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש21,862- הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש30,712-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש8,850: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,190תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .מורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות הא

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במזומן מעל , בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש437שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 כוכב יאיר

 גל בראשות יעקב ממן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש137,624-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש149,437-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש118,852-בחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת ה, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש139,907-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש21,055: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש237,704תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש21,055-גירעון הסיעה הסתכם ב
ירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בג

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הירוקים בראשות אביבה מנצור

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש5,428-ה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותי, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש64,347-והוצאותיה ב

 59,426ח מהן " ש64,854-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש64,347-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש5,428-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש507: ודף בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בע

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש133,709תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È� . 

 

 התחדשות בראשות ענת שוברט

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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, ח" ש101,253-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש133,242-והוצאותיה ב

 29,713ח מהן " ש68,813-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, חר הביקורתלא
על פי , לפיכך. ח" ש137,242-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש39,100-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש68,429: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש133,709יעה הייתה תקרת ההוצאות לס,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש3,534-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , לי שיהיה הסכם בכתב כנדרששהסיעה קיבלה הלוואה מב, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש68,429-גירעון הסיעה הסתכם ב
גירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה ב

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
 על הסיעה שלילה של השלמת מימון להשית, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,674שערכו , 9%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ף בראשות יעקב פילוסוף"מעו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש60,992-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש61,648-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,566-ח מאוצר המדינה ו" ש59,426

 .ח" ש656: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש133,709תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסי

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .יעהלסכומים שנקבעו בהנחיות ושילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הס

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23תוקף סמכותי לפי סעיף ב, אני ממליץ

 . ח" ש1,783שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 עידן חדש בראשות רפי סער

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש69,300-ה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיע, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש130,681-והוצאותיה ב

 59,426ח מהן " ש130,926-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש130,681-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש71,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש245: בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף , הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש237,704תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

 למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 כסיפה

 עגאג-אבו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש46,030-סתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש46,562-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש3,900-ח מאוצר המדינה ו" ש42,130

 .ח" ש532: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הסיעה הוצאות הבחירות של , ח" ש94,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

ק שאינו חשבון הסיעה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות בנ
 .כנדרש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק



221 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, חריגה ובהיקפהבהתחשב באופי ה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,528שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אחווה ושוויון

 . מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . ביכספית בגין דוח לא חיו

 

 אלופאק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ינההסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המד, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלחק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,ÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰Ú. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 העתיד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקש
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ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 השלום והשווויון

 . נההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדי

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ה והעשייההתקו

 . ח מאוצר המדינה" ש18,959הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש16,115-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש17,297-יה בוהוצאות

 .ח" ש639: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23י סעיף בתוקף סמכותי לפ, אני ממליץ

 . ח" ש2,844שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 כסיפה לשוויון ושיפור

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש84,260- בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש91,474-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש84,260-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש90,151-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש5,891: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש168,520הוצאות לסיעה הייתה תקרת ה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
תב בגין הוצאות הבחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכ, בכך

 .עם פעילים בניגוד להנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,685שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 כסיפה מאוחדת

ח מאוצר " ש42,130 מנדטים והיא זכאית למימון בסך 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
 . המדינה

פרק הזמן הקבוע הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו ב
 .בחוק

, ח" ש42,130-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש43,151-והוצאותיה ב

 .ח" ש1,021: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש6,320שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מען

 . זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש42,130סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

גבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים הדוח ל, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק
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 רה'אג'חג-טבאש-כעביה

  אמל-אל 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות15/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,‡¯Ï ˘ÈÈ·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â. 

 

 אל חוריה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,452-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש13,172-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש12,297-בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות , לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש13,172-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש875: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש55,337תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלהודא

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש20,905-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, הדוח הכספי שלהעל פי 
 .ח" ש26,713-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש24,594-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,713-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש2,119: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש55,337תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המד
שילמה הוצאות מחשבון , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .בנק שאינו חשבון הסיעה ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, י החריגה ובהיקפהבהתחשב באופ
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש738שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלופאק

 . וצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מא

הסיעה . ח" ש12,787-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש12,787: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש55,337תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמ

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 . של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינהבכתב בגין הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלנור

 .  למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות15/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלסלאם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

לא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר ש
 .בחוק

 . לסיעה לא היו הכנסות והוצאות, על פי הדוח הכספי שלה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .לא חיוביכספית בגין דוח 

 

 עבודה ופיתוח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ן מאוצר המדינההסיעה אינה זכאית למימו, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 עתיד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש13,848-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש12,297-עה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסי, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש13,848-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,551: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש55,337תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .גבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .גישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינהלסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
שלילה של השלמת מימון להשית על הסיעה , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש369שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 קידום כעביה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,452-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש6,505-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש12,297- הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב,לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש5,185-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש7,112: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש5,267יב לקופת המדינה סכום של להש

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש55,337תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . נההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדי

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שותפות ואחווה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש31,357-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש44,220-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש36,891-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש44,220-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש7,329: בגירעון בסכום של

הבחירות של הסיעה הוצאות , ח" ש73,782תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
זומן מעל שילמה הוצאות במ, שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23 לפי סעיף בתוקף סמכותי, אני ממליץ

 . ח" ש1,107שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 שחר חדש

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 כפר ברא

 אלאסלאח ואלאעמאר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש1,178-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, ל פי הדוח הכספי שלהע

על פי , לפיכך. ח" ש1,209-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש1,209: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118לסיעה הייתה תקרת ההוצאות ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰Ú. 

 

 אלוחדה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש13,089-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,174: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 פי סעיף על
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
עה לא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה ולא ניהלה חשבון בנק שהסי, בכך

 .שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

,  מהסיעהאת ההסברים שקיבלתי, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש218שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 אלויפאק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,915-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש10,478-והוצאותיה ב

 9,277-והוצאותיה ב, ח" ש13,098-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 .ח" ש10,478-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש13,098-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש9,310-והוצאותיה ב

 .ח" ש6,690: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקהוצאות הבחירות של הסיעה במערכ, ח" ש25,468

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 'אג'אלחוג

 . כאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא ז

, ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש13,501-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , רתעל פי הביקו, לפיכך. ח" ש13,590-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש2,675: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשב

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלנור

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש12,672-והוצאותיה ב
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 3,000-והוצאותיה ב, ח" ש13,098-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 .ח" ש12,672-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש13,098-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש3,009-תיה בוהוצאו

 .ח" ש2,583: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש25,468

 . לחוק16נסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכ

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ר'אלפג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, פי שלהעל פי הדוח הכס
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש12,201-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,286: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחיר

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .א ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרששאינו חשבון הסיעה ול

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש218שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ההבנה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש9,165-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב,  הביקורתלאחר
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש9,207-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,708: בעודף בסכום של

 עליה הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן
 .ח" ש71להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הפרח

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש12,584-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,669: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 השלום

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש11,177-הוצאותיה בו

כולן מאוצר , ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש6,219-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,696: בעודף בסכום של

 שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום
 .ח" ש3,059להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 יחדיו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש11,004-צאותיה בוהו

על , לפיכך. ח" ש11,004-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש11,004: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שינויים

 . א זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והי

, ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש11,385-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש10,915-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , יקורתעל פי הב, לפיכך. ח" ש11,418-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש503: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,118תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . בונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 כפר ורדים

 אופק

 .  מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש14,070-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש25,686-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש14,070-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש24,826-והוצאותיה ב

 .ח" ש10,756: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש90,846ה הייתה תקרת ההוצאות לסיע,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , ות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצא, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 הכפר שלנו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .וזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות ח

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 קשת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש74,338-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, פי הדוח הכספי שלהעל 
 .ח" ש45,959-והוצאותיה ב
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 40,320ח מהן " ש74,338-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש44,753-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש34,018-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש29,585: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, רתהביקו

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש90,846תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . נותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבו

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 כפר יאסיף

 אלאסאלח

 .  מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון

כולן , ח" ש29,657-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש33,862-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש4,205: של

ת הבחירות של הסיעה הוצאו, ח" ש133,457תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלבושרא

ח מאוצר " ש59,314 מנדטים והיא זכאית למימון בסך 2-ת הבחירות בהסיעה זכתה במערכ
 . המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש59,314-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש59,835-והוצאותיה ב

 .ח" ש521: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, ךלפיכ
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
שית על הסיעה שלילה של השלמת מימון לה, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש8,897שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלמוסתקלה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלמוראד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .י למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספ

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 כותלת כפר יאסיף המאוחדת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2- בהסיעה זכתה במערכת הבחירות

 .ח" ש61,654-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש59,314-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 הסיעה את תקופת הבחירות סיימה, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש61,654-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש2,340: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש133,457תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . פי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה ל

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 דיד דימוקרטי' מוסתקבל ג-מגד 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש29,657סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 . הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 

 כפר יונה

 דרך חדשה יחד לעתיד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
 .כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 . הבדיקה יפורסמו בנפרדתוצאות

 

 הכפר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש90,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש92,787-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש84,160-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש92,787-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש8,627: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש189,360תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 . פי דרישת מבקר המדינהלסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, סיעהאת ההסברים שקיבלתי מה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,366שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 כפר יונה אחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש144,240-של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה , על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש219,430-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש18,000-ח מאוצר המדינה ו" ש126,240

 .ח" ש75,190: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש420,800תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .תקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש75,190-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, היקפהבהתחשב באופי החריגה וב
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,525שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 רשימה מקומית

 . אוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימון מ2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש100,430-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש95,830-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש16,270-ח מאוצר המדינה ו" ש84,160

 .ח" ש4,600: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש189,360עה הייתה תקרת ההוצאות לסי,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 כפר כמא

 אדיגה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש9,210-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש9,254-והוצאותיה ב

ח " ש8,959ח מהן " ש9,211-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש9,254-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש252-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש44: הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אור

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש800-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, י שלהעל פי הדוח הכספ
 .ח" ש800-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 איחוד

 .  מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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כולן , ח" ש250-תקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש250-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 בן הכפר

 .  מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 כולן, ח" ש1,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש1,100-והוצאותיה ב, מתרומות

 . בתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא היו הכנסות והוצאות

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש29,862

 . לחוק16היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הודא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש5,500-מו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכ, על פי הדוח הכספי שלה
 185: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש5,685-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח"ש

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ם בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורי

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 הצדק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש6,405-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  הכספי שלהעל פי הדוח
 .ח" ש6,405-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש433-ח מאוצר המדינה ו" ש5,972

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16כנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף ה

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הצלה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש11,716-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, י שלהעל פי הדוח הכספ
הסיעה סיימה . ח" ש11,767-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,762-ח מאוצר המדינה ו" ש9,954

 .ח" ש51: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ות של הסיעה הוצאות הבחיר, ח" ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מפנה

 . במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות 

ח מהן " ש10,312-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש10,439-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש358-ח מאוצר המדינה ו" ש9,954

ח "ש 11,945ח מהן " ש12,200-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
הסיעה סיימה את תקופת . ח" ש12,254-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש255-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש181: הבחירות בגירעון בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ות האמורים בחוקהוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבול, ח" ש29,862

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נארת

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש7,976-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ל פי הדוח הכספי שלהע
 .ח" ש7,976-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,005-ח מאוצר המדינה ו" ש5,971

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,793תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .רים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים , שהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש, בכך

 .ד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרששנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוח

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ל השלמת מימון להשית על הסיעה שלילה ש, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש119שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תקווה יחדיו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות01/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 

 כפר סבא

 הירוקים בראשות גיא בן גל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש626,648-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 בעודף בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות. ח" ש375,877-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש250,771: של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש156,774להשיב לקופת המדינה סכום של 
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הוצאות הבחירות של , ח" ש1,253,296תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ות האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירות היו בגבול

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 סיעת מעוף בראשות יהודה בן חמו

 . והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים 7-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח " ש1,272,094-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
. ח" ש1,293,766-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש175,460-ח מאוצר המדינה ו" ש1,096,634מהן 

 .ח" ש21,672: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש2,193,268תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 סעיף על פי
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

 הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את .ח" ש21,672-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ס בראשות שמעון פרץ"סיעת ש

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש133,163- הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש152,192-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש156,662-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש183,636-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש26,974: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש704,979תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות , הסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות ש, בכך

 .הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה
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הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש26,974-גירעון הסיעה הסתכם ב
ה בגירעון עצמו יש משום תרומה הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפי

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
שית על הסיעה שלילה של השלמת מימון לה, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש14,100שערכו , 9%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ד ציונות ערכית דתית בראשות ציון סולימן"צע

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .זרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חו

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 תנועת תלם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש131,997-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, דוח הכספי שלהעל פי ה
 .ח" ש135,219-והוצאותיה ב

 93,997ח מהן " ש134,497-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש137,719-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש40,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש3,222: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, רתהביקו

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש704,979תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . בונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 תפוח

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש156,662סכום המימון הממלכתי שחושב לה 
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 .מבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי ל

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 

 כפר קאסם

 אזדהאר אלהודא

 .  הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת

כולן , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש34,947-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש462: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183לסיעה הייתה תקרת ההוצאות ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , ש בהנחיותשהסיעה לא ערכה התאמת בנק מלאה כנדר, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, תי מהסיעהאת ההסברים שקיבל, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,379שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ה'אל בהג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש34,485-סיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של ה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש36,918-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,433: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

 

 אל עאמר המטרה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש34,952-והוצאותיה ב

לן מאוצר כו, ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש32,652-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,833: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16יו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה ה

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות, בכך

 .הוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות

ÏÍÎÈÙ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,035שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אל עיסא אלמוחדה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ון בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירע. ח" ש35,155-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש670: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

דבר התבטא בעיקר ה. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, שב באופי החריגה ובהיקפהבהתח
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,379שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלאתיחאד

 .  למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית

, ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש34,548-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש33,448-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,038: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא 
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,035שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלבדיר אלמווחדה אלסלאם וולחק

 . מערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה ב

כולן , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש28,372-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש6,113: של

היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות 
 .ח" ש940להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלואעד

 . א זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והי

כולן , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש35,080-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש595: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ילמה הוצאות במזומן מעל ש, שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23תי לפי סעיף בתוקף סמכו, אני ממליץ

 . ח" ש1,035שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלוחדה ואלתגייר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח"ש 41,380-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש44,191-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

הסיעה . ח" ש1,775-הוצאותיה הסתכמו ב. בתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא היו הכנסות
 .ח" ש4,586: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

רות ח ולתקופת הבחירות החוז" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש149,435

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , אהשהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוצי, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, עהאת ההסברים שקיבלתי מהסי, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,483שערכו , 6%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

 

 אלזהרה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש34,485-סיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של ה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש35,816-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,331: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות, בכך

 .נקבעו בהנחיותהוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים ש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,035שערכו , 3%ירות בשיעור של הוצאות הבח

 

 עאאלת בדיר-אלמוסתקבל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ת תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה א. ח" ש35,352-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש867: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלנהדה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש36,557-יה בוהוצאות, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,072: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהל
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,379שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלנור

 . חירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בב

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

 .ח" ש23,825-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

 .ח" ש23,825: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלתקוא ואלאצלאח

 . מדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר ה

, ח" ש27,588-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש29,960-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש20,691-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
תקופת הבחירות סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש28,960-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש8,269: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה ל
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, באופי החריגה ובהיקפהבהתחשב 
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש828שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 בלדי

 . אוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מ

כולן , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש46,475-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש11,990: של

 הבחירות של הסיעה הוצאות, ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הבניין והפיתוח

 .  במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה

הסיעה . ח" ש54,559-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש54,559: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ירות של הסיעה הוצאות הבח, ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש54,559-גירעון הסיעה הסתכם ב
ורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המק
 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .דוח לא חיוביכספית בגין 

 

 הקואליציה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ון מאוצר המדינההסיעה אינה זכאית למימ, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 הרשימה המאוחדת אלעזה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש34,485-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש38,042-והוצאותיה ב, המאוצר המדינ

 .ח" ש3,557: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,183תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 כפר קרע

 אילעמאל ואלמוסאוה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש6,950-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

, כולן מתרומות, ח" ש6,930-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש6,950-והוצאותיה ב

 .ח" ש20: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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. ח" ש6,930בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . נחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה לה
 .שהסיעה לא כללה הכנסות שמקורן ממימון עצמי של נציגי הסיעה, בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .ן דוח לא חיוביכספית בגי

 

  הדף-אל 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש43,513-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש30,841-והוצאותיה ב

 .ח"ש 13,561-הוצאותיה הסתכמו ב. בתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא היו הכנסות

 .ח" ש38,841-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש43,513-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש13,561-והוצאותיה ב

 .ח" ש8,889: בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות החוזרות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן 
 .ח" ש23,425עליה להשיב לקופת המדינה סכום של 

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקהוצאות הבחירות של הסיעה במערכת, ח" ש132,957

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלאזדהאר

 . ית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכא

, ח" ש36,261-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש43,760-והוצאותיה ב

 36,261ח מהן " ש38,351-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש43,760-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,090-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש5,409: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .וק לח16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלאסלאח

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש72,522-ופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתק, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש68,942-והוצאותיה ב

 72,522ח מהן " ש73,402-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש69,822-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש880-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש3,580: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

יקר הדבר התבטא בע. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,626 שערכו, 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלביאן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש73,822-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש93,602-והוצאותיה ב

 35,875-צאותיה בוהו, ח" ש47,613-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 72,522ח מהן " ש73,822-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש93,602-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,300-ח מאוצר המדינה ו"ש
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ח " ש43,513ח מהן " ש47,613-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש38,125-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש4,100-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש10,292: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . בגבולות האמורים בחוקהוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו, ח" ש132,957

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלבנאא

 .  מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימון2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש72,522-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש75,702-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש3,180: של

ת הבחירות של הסיעה הוצאו, ח" ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 אלמחבה ואלארתקאא

 .  זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

מקרים כאלה סנקציה החוק אינו קובע ב. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלמסירה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש36,261-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש68,972-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש36,261- לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש57,723-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש21,462: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .גבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .גישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינהלסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש21,462-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,176שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלנהדה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה וא

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 נור-אל

 . נדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מ2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש72,522-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש78,741-והוצאותיה ב

 72,522ח מהן " ש73,322-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש79,441-צאותיה בוהו, ח מתרומות" ש800-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש6,119: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא כללה הכנסות שמקורן ממימון עצמי של נציגי הסיעה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,176כו שער, 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלתחאלף

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש36,261-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש36,245-והוצאותיה ב

 36,261מהן ח " ש36,741-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש36,245-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש480-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש496: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש163,175תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 כפר שמריהו

 רשימת כפר שמריהו

 . זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא 7-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש89,607-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש154-והוצאותיה ב

 87,395ח מהן " ש89,607-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת , ביקורתעל פי ה, לפיכך. ח" ש154-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש89,452: הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש74,131להשיב לקופת המדינה סכום של 

ל הסיעה הוצאות הבחירות ש, ח" ש174,790תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק



257 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,È„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ Ô. 

 

 

 כפר תבור

 העוצמה שלנו השקט שלכם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות18/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘ÈÈ·ÂÈÁÎ ‰�È. 

 

 חברה תורמת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש2,426-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש2,426-והוצאותיה ב, מתרומות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש56,430תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
במזומן מעל לסכומים שילמה הוצאות , שהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש, בכך

 .שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .יכספית בגין דוח לא חיוב

 

 כפר תבור אחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש50,160-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש47,736-והוצאותיה ב

ולן מאוצר כ, ח" ש50,160-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש43,026-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש7,134: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש100,320תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 לב התבור

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש52,230-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, להעל פי הדוח הכספי ש
הסיעה סיימה . ח" ש53,449-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש27,150-ח מאוצר המדינה ו" ש25,080

 .ח" ש1,219: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ירות של הסיעה הוצאות הבח, ח" ש56,430תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 כרמיאל

 הבית שלי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-ערכת הבחירות בהסיעה זכתה במ

ח מהן " ש324,443-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש334,451-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש28,818-ח מאוצר המדינה ו" ש295,425

 .ח" ש10,008: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש590,850תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,Â ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘Á. 

 

 כרמיאל בעד צדק חברתי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש74,215-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש69,660-והוצאותיה ב

על פי , לפיכך. ח" ש69,660-והוצאותיה הסתכמו ב, סיעה הכנסותלא היו ל, לאחר הביקורת
 .ח" ש69,660: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש443,138תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16סיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות ה

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . דוח לא חיוביכספית בגין 

 

 כרמיאלי ברשות מוטי חכמון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה .  אינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 להבים

 להבים שלנו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש53,071-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש70,854-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש17,783: של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש117,936תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16רים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש17,783-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עוצמה

 . הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת 

ח מהן " ש46,836-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש47,808-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש24,680-ח מאוצר המדינה ו" ש19,656

 .ח" ש972: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש88,452תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15י סעיף על פ
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙. 

 

 תנועה על מפלגתית לאיכות החיים בלהבים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש92,082-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש85,224-והוצאותיה ב,  מתרומותח" ש31,500-ח מאוצר המדינה ו" ש58,968

 .ח" ש6,857: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש196,560תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .חוק ל16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 תפנית

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש69,011-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש42,612-והוצאותיה ב

 39,312ח מהן " ש69,071-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש42,672-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש29,759-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש26,399 :סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש88,452תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘Á. 

 

 

 לקיה

 אלמוסתקבל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש43,204סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .ח" ש25,922סכום המימון הממלכתי שחושב לה לבחירות החוזרות 

 .נותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 אלעלם ואלחיאה

 .  לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
 .כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .פורסמו בנפרדתוצאות הבדיקה י
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 אלקיה בלדנא

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש64,806סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .ח" ש25,922סכום המימון הממלכתי שחושב לה לבחירות החוזרות 

 .בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 אלרסאלה

 . מון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למי2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

.  ולהשלים את בדיקתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 אלתווחיד אלנהדה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש43,204-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
סיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום ה. ח" ש45,982-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,778: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש97,209תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא 
לא ערכה התאמת בנק מלאה , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .כנדרש בהנחיות ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש864שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 מבשרת ציון

 אכפת לי

 . נדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במ

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

ה החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקצי. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 צעירי מבשרת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
פשר את בדיקתו דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא א. כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 

 מגאר

 אלופאק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש39,468-ה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותי, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש42,150-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש39,468-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש38,237-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,231: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש178,416תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15פי סעיף על 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , עה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיותשהסי, בכך

בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש
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הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,552שערכו , 9%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלתסאמח

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש39,648-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש41,117-והוצאותיה ב

לן מאוצר כו, ח" ש39,648-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש41,117-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,469: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש178,416תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .ערכת הבחירות כנדרששאינו חשבון הסיעה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מ

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, האת ההסברים שקיבלתי מהסיע, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,586שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלתעאון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש51,648-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש62,528-והוצאותיה ב

 56,321-והוצאותיה ב, ח" ש66,777-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש
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 39,648ח מהן " ש51,648-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש62,528-אותיה בוהוצ, ח מתרומות" ש12,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש47,577ח מהן " ש66,777-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש56,321-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש19,200-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש424: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש178,416ת ההוצאות לסיעה הייתה תקר,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש171,808

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 בעיקר הדבר התבטא. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות , שהסיעה לא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות, בכך

 .שהוציאה ולא שמרה העתקי שיקים בגין תרומות שקיבלה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, רבין הית, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,189שערכו , 3%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש952שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 הנצחון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש41,129- בהוצאותיה הסתכמו. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש39,648-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש41,129-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,481: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש178,416תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ניהלה חשבון בנק שיוחד שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ו, בכך

 .להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
 להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון ,לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש793שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 יחד לשינוי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש39,648-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש55,504-צאותיה בוהו, מאוצר המדינה

 .ח" ש15,856: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש178,416תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש15,856-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, הבהתחשב באופי החריגה ובהיקפ
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,172שערכו , 8%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אר ביתנו הגדול'מג

 . מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימון 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש72,805-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש126,874-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש9,283: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש63,352-והוצאותיה ב

ות הסיעה בתקופת הבחירות החוזרות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן הוצא
 .ח" ש44,491עליה להשיב לקופת המדינה סכום של 

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש178,416תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ו בגבולות האמורים בחוקהוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות הי, ח" ש171,808

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 



267 

 מגאר לכלם

 . צר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאו

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות03/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אר מאוחדת'מג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש39,648-ה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיע, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש58,595-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש18,947: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש178,416תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .שת מבקר המדינההוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרי

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש18,947-גירעון הסיעה הסתכם ב
 משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ה של השלמת מימון להשית על הסיעה שליל, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,586שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 פיתוח הכפר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש39,648-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש47,136-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש39,648-סתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בה, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש47,136-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש7,488: בגירעון בסכום של



268 

ה הוצאות הבחירות של הסיע, ח" ש178,416תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 תאוחיד אלצף

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש79,296-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש80,648-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש79,296-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, ךלפיכ. ח" ש80,648-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,352: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש178,416תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . לה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 מגדל העמק

 הירוקים מגדל העמק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש80,981-בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה , על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש81,034-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש24,435-ח מאוצר המדינה ו" ש56,546

 .ח" ש53: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש254,457תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות הי

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 עתיד למגדל העמק

 .  מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון

כולן , ח" ש33,928-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש34,706-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש778: של

הבחירות של הסיעה הוצאות , ח" ש254,457תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
זומן מעל שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במ, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ת מימון להשית על הסיעה שלילה של השלמ, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש679שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 צדק חברתי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 תנועת עז במגדל העמק

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש102,283-קופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בת, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש116,860-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש500-ח מאוצר המדינה ו" ש101,783

 .ח" ש14,577: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש254,457תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 רעות-מכבים-מודיעין

 אילן למודיעין בראשות אילן בן סעדון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-עה זכתה במערכת הבחירות בהסי

ח מהן " ש225,292-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש224,428-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש13,000-ח מאוצר המדינה ו" ש212,292

 .ח" ש864: כום שלסיימה את תקופת הבחירות בעודף בס

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש477,657תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„. 

 

 דורון למודיעין הבולדוזר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש63,688סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 הירוקים בראשות אלכס וינרב-הדרך

 .  זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש214,842-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש216,796-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,500-ח מאוצר המדינה ו" ש212,292

 .ח" ש1,954: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש477,657תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ . 

 

 מור מאוחדים למען מכבים רעות-יחד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש325,931-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש205,249-יה בוהוצאות, ח מתרומות" ש7,493-ח מאוצר המדינה ו" ש318,438

 .ח" ש120,682: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש65,423להשיב לקופת המדינה סכום של 

ת הבחירות של הסיעה הוצאו, ח" ש849,168תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ישרים איתכם

 . ה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכת

, ח" ש76,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש76,078-והוצאותיה ב

על , לפיכך. ח" ש76,078-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש76,078:  את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש477,657תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . לאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מ
לא הגישה תצהיר של נציגיה , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .על פי דרישת מבקר המדינה ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

. ת הגירעוןהסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות א. ח" ש76,078-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

קרים כאלה סנקציה החוק אינו קובע במ. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מודיעין במרכז בראשות אלון סקרבין

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מודיעין של כולנו בראשות שרון מעוז

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש75,020-סותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנ, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש68,071-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש11,332-ח מאוצר המדינה ו" ש63,688

 .ח" ש6,949: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש477,657תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .תקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נוער מנצח עם גברי גוזלי למועצת העיר

 .  זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא

הסיעה . ח" ש26,361-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,361: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ות של הסיעה הוצאות הבחיר, ח" ש477,657תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
יוחד לא ניהלה חשבון בנק ש, שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש26,361-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16ף בניגוד להוראות סעי

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 מזכרת בתיה

 בראשות מאיר דהן

 .  זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש280,405-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש253,668-והוצאותיה ב

 159,950ח מהן " ש273,950-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש215,828-ותיה בוהוצא, ח מתרומות" ש114,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש58,122: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש319,900תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש6,500 של הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , שהסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות, בכך

 .רה העתקי שיקים בגין תרומות שקיבלהשאינו חשבון הסיעה ולא שמ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
למת מימון להשית על הסיעה שלילה של הש, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,998שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 רפי סויסה לעתיד טוב יותר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש106,870-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש98,870-והוצאותיה ב

 95,970ח מהן " ש106,870-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, חר הביקורתלא
על פי , לפיכך. ח" ש104,870-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,400-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,000: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש191,940ה הייתה תקרת ההוצאות לסיע,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה ולא לא , שהסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23י סעיף בתוקף סמכותי לפ, אני ממליץ

 . ח" ש3,839שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 מזרעה

 אלאחלאס

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש5,562-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש6,512-וצאותיה בוה

כולן מאוצר , ח" ש6,544-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש6,512-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש32: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,077תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלאסרא

 . זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה 
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כולן , ח" ש10,906-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש11,007-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש101: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,077רת ההוצאות לסיעה הייתה תק,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל ,  בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, ים שקיבלתי מהסיעהאת ההסבר, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש327שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלאתחאד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש21,804-סותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנ, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש22,391-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש21,812-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש22,391-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש579: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,436תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï. 

 

 אלויאם

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש19,631סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,Â ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘Á. 
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הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 אלסביל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . צהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות ת12/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלסדק ואלוופאא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות12/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È . 

 

 אלעדאלה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש23,906-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש20,120-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש13,000-ות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחיר, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש20,120-והוצאותיה ב

 .ח" ש7,120: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,077תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הקדמה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש21,812-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, דוח הכספי שלהעל פי ה
 .ח" ש23,615-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש19,631-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש23,615-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש3,985: גירעון בסכום שלב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש49,077תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÙÏÍÎÈ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 השלום

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,906-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש11,094-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש188: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,436תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מזרעה אחת

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות12/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ , ˘ÈÈ·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï. 

 

 ריאאם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . ה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה אינ, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 מטולה

 בשביל הקהילה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש19,385-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש11,750-ותיה בוהוצא

ח " ש9,050ח מהן " ש19,385-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש11,800-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,335-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש7,585: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש40,725 תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á. 

 

 כולנו מטולה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש35,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש27,719-והוצאותיה ב

 14,130-והוצאותיה ב, ח" ש10,559-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 18,100ח מהן " ש35,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש27,778-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש17,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש10,559-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש14,146-צאותיה בוהו

 .ח" ש3,735: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש40,725תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש21,116

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 מיתר

 ד מנהיגות מקומית דינמית.מ.מ

 . מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון 

ח מהן " ש26,775-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש36,258-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,816-ח מאוצר המדינה ו" ש23,959

 .ח" ש9,483: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש107,816יעה הייתה תקרת ההוצאות לס,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור ר
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מיתר שלנו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש7,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,426-והוצאותיה ב

 23,959ח מהן " ש28,269-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש28,736-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש4,310-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש467: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש107,816וצאות לסיעה הייתה תקרת הה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 קהילה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש71,877-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש76,554-אותיה בוהוצ

כולן מאוצר , ח" ש71,877-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש75,306-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש3,429: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש143,754תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 אמעילי

 אלאמל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלווחדה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,122-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
עה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסי. ח" ש10,227-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש105: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . י הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפ
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

  העתיד-אלמוסתכבל 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

È‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„Ú ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלנהדה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה . ח" ש20,024-הוצאותיה הסתכמו ב. עה לא היו הכנסותלסי, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש20,024: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16מורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות הא

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה, בכך

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש20,024-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ , Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלראיי אלאחר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש20,244-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  הכספי שלהעל פי הדוח
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש19,978-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש266: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחיר
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 בלדנא

 . וצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מא

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות17/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 האהבה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,122-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקו, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש10,984-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש862: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסי

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ידידות

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותי

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי
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 נדאא

 . דט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנ

כולן , ח" ש10,122-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש11,178-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,056: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549ה תקרת ההוצאות לסיעה היית,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עשייה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש4,704-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

על פי , לפיכך. ח" ש8,704-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש8,704: ת בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירו, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . מדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר ה
לא כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .ושילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה .  המדינההסיעה אינה זכאית למימון מאוצר, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 עתיד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,122-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש10,828-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש10,122-כמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסת, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש14,828-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,706: בגירעון בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .תקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 קידמה

 . ת למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאי

הסיעה . ח" ש11,593-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש11,593: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שיקום

 . ינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המד

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ם ושוויוןשלו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,122-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש9,731-והוצאותיה ב

 פי על, לפיכך. ח" ש9,731-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש9,731: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 תנועת השלום

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,122-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש11,035-והוצאותיה ב

על , לפיכך. ח" ש11,035-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש11,035: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, פי הביקורת

 של הסיעה הוצאות הבחירות, ח" ש45,549תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 מעלה אדומים

  רפאל בן חורחד בראשות,  רם-ביחד 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש122,252-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש122,584-והוצאותיה ב

 65,512ח מהן " ש122,405-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש122,870-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש56,893-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש465: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש294,804תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .מורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות הא

. ח" ש25,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .ת בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויו, בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ון להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימ, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,620שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 טובה הארץ

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש40,180-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש19,196-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש3,689-הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של , לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש20,706-והוצאותיה ב

 .ח" ש17,016: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש294,804תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בג

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא דיווחה על הלוואות שקיבלה , שהסיעה קיבלה ערבות מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 . בכתב כנדרשוקיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש17,016-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 כחול לבן בראשות בני כשריאל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש348,000-תיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש419,507-והוצאותיה ב

 262,048ח מהן " ש374,806-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש441,635-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש112,162-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש66,829: הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת , הביקורת
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש524,096תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש42,107הסיעה קיבלה תרומות מאזרחי חוץ בסך כולל של 
 . לחוק16ם בסעיף מהגבולות האמורי

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש66,829-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, קפהבהתחשב באופי החריגה ובהי
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,861שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 עתיד

ח מאוצר " ש131,024 מנדטים והיא זכאית למימון בסך 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
 . המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש262,874-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש485,664-והוצאותיה ב

 .ח" ש222,790: לסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום ש, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ
 . ח" ש19,654שערכו , 15%חירות בשיעור של הוצאות הב

 

 צדק חברתי בראשות אברהם רחמים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש131,024-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש134,560-והוצאותיה ב

 131,024ח מהן " ש131,211-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש136,616-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש5,405: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

חירות של הסיעה הוצאות הב, ח" ש393,072תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 תרשיחא-מעלות

 אחווה ושוויון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש29,802-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש34,424-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש4,622: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש248,346תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , רויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקש, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות וקיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, קיבלתי מהסיעהאת ההסברים ש, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,192שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מעלות תרשיחא שלנו בראשות שלמה בוחבוט

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש429,071-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  הדוח הכספי שלהעל פי
הסיעה . ח" ש457,961-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש207,680-ח מאוצר המדינה ו" ש220,752

 .ח" ש28,891: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש551,880תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש28,891-גירעון הסיעה הסתכם ב
ירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה הג

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, האת ההסברים שקיבלתי מהסיע, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,415שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 צדק חברתי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש209,476-עה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסי, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש137,725-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש99,100-ח מאוצר המדינה ו" ש110,376

 .ח" ש71,751: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש248,346תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .חירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הב

. ח" ש94,100בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,311שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תנופה

 . יעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההס

ח מהן " ש39,183-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש39,272-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50-ח מאוצר המדינה ו" ש39,133

 .ח" ש89: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש248,346תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·. 
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 תרשיחא לשינוי והתחדשות

 . ח מאוצר המדינה" ש55,188הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

 .ח" ש56,569-הוצאותיה הסתכמו ב. א היו הכנסותלסיעה ל, על פי הדוח הכספי שלה

 .ח" ש56,569: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, עהאת ההסברים שקיבלתי מהסי, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש8,278שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 מצפה רמון

 יוזמה ושינוי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש40,892-ותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנס, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש24,271-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש16,199-ח מאוצר המדינה ו" ש16,693

 .ח" ש16,622: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,119תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מצפאים צדק חברתי

 . נדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במ

כולן , ח" ש16,693-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש16,155-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש538: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,119תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מצפה אחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש72,579-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש68,459-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש22,500-ח מאוצר המדינה ו" ש50,079

 .ח" ש4,120: סכום שלאת תקופת הבחירות בעודף ב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש100,158תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙. 

 

 

 משהד

 אחדות משהד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 דיד'יל אלג'אלג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש19,362-בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש39,265-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש19,362-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש39,265-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש19,903: בגירעון בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש87,129תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ניהלה חשבון בנק שיוחד , ה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ערכ, בכך

 .להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש19,903-גירעון הסיעה הסתכם ב
חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23יף בתוקף סמכותי לפי סע, אני ממליץ

 . ח" ש581שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלמשהד בלדנא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש36,755-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

 24,675-והוצאותיה ב, ח" ש23,234-הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו בהכנסותיה של 
 .ח"ש

 .ח" ש36,755-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש23,234-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, ךלפיכ. ח" ש24,675-והוצאותיה ב

 .ח" ש38,196: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש87,129תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש58,086

 . לחוק16ות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבול

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

הבחירות בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת 
 .כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש38,196-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯. 
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החוק אינו קובע במקרים . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, בבחירות החוזרות, כאמור
 .כאלה סנקציה כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלקאימה אלוטניה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש58,086-מו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכ, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש59,873-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש23,234-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש1,253: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש22,700-והוצאותיה ב

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש116,172תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש58,086

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . בקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מ
לא ניהלה חשבון בנק שיוחד , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,162שערכו , 2%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, תיולאחר ששקל, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש465שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 השלום

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש38,724-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, י הדוח הכספי שלהעל פ
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש38,728-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש04: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש87,129תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופ

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 משהד

 . מון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למי

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .  חיוביכספית בגין דוח לא

 

 קדמה ואחווה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש38,724-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש37,500-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,224: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש87,129תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

יקר הדבר התבטא בע. הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, פהבהתחשב באופי החריגה ובהיק
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,162שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 נהריה

 הירוקים בנהריה

 . ימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למ3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש398,439-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש367,323-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש44,450-ח מאוצר המדינה ו" ש334,989

 .ח" ש31,116: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש669,978וצאות לסיעה הייתה תקרת הה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נאמני נהריה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש66,998סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 . למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 נהריה אחרת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש574,557-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש589,775-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש239,568-ח מאוצר המדינה ו" ש334,989

 .ח" ש15,219: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש669,978תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 פי סעיף על
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש15,219-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 קי סבג'נהריה אחת בראשות ז

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב



296 

ח מהן " ש825,155-תיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסו, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש1,227,267-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש375,380-ח מאוצר המדינה ו" ש446,652

 .ח" ש402,111: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

 הסיעה הוצאות הבחירות של, ח" ש893,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש333,963-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש3,500הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא תיעדה סקרים כנדרש ולא , הסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותש, בכך

 .שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

כוונתה לכסות כמחצית הסיעה לא הסבירה כיצד ב. ח" ש402,111-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש . מהגירעון

 .  לחוק16משום תרומה בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש49,132שערכו , 11%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 נהריה המתחדשת

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש28,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ספי שלהעל פי הדוח הכ
 .ח" ש457,997-והוצאותיה ב

 66,998ח מהן " ש94,998-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש457,997-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש28,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש362,999: ה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימ, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש669,978תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותי

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש362,999-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 נהריה נטו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש84,060-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש88,338-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש4,278

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש502,484תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .תקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקב

. ח" ש79,860בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים , שהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש, בכך

 .שנקבעו בהנחיות ולא ערכה התאמת בנק מלאה כנדרש בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

נו קובע במקרים כאלה סנקציה החוק אי. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 )רמי(עוצמה לנהריה בראשות בוקריס רם גולן 

 . ח מאוצר המדינה" ש66,998הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש66,998-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, פי הדוח הכספי שלהעל 
 .ח" ש114,658-והוצאותיה ב

 .ח" ש47,660: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, היקפהבהתחשב באופי החריגה וב
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש10,050שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תנועת התושבים אייל אלי

 . ון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימ

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . חיוביכספית בגין דוח לא 

 

 

 נס ציונה

 הירוקים בראשות זאב שפיר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש46,262-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש45,677-והוצאותיה ב

 43,282ח מהן " ש46,262-ת בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירו, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש45,730-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,980-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש532: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,612תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבח

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È. 

 

 לב לצעירים בראשות שחר רובין

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש216,408-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש224,458-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש216,408- הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש225,445-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש9,037: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש432,816תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .תקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 נס ציונה שלנו

 .  והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט

, ח" ש75,136-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש91,846-והוצאותיה ב

 72,136ח מהן " ש75,136-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש91,961-תיה בוהוצאו, ח מתרומות" ש3,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש16,825: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,612תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16סעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים ב

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר 
 .הקבוע בחוק

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש16,825-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, פהבהתחשב באופי החריגה ובהיק
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,771שערכו , 8%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 סמדר אהרוני למען התושבים למען

 .  למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית

, ח" ש76,136-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש102,611-והוצאותיה ב

 72,136ח מהן " ש76,136-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש105,343-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש4,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש29,207: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,612תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .חוק ל16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .הוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות
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ÍÎÈÙÏ ,ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,885שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אשות חורש יעקבעוז בר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש46,888-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש53,931-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש43,281-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש54,090-והוצאותיה ב, מדינהה

 .ח" ש10,809: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,612תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16לות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 פז

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש43,631-הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש44,514-והוצאותיה ב

 43,282ח מהן " ש43,631-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש45,966-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש349-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,334: בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש324,612תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È. 
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 נצרת

 חזית נצרת הדמוקרטית

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה10-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש1,198,115-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש1,257,011-והוצאותיה ב

ח מהן " ש1,198,115-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
. ח" ש1,249,095-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש115,250-ח מאוצר המדינה ו" ש1,081,060

 .ח" ש50,980: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, על פי הביקורת, לפיכך

הוצאות הבחירות של , ח" ש2,162,120תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , ק לחו15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את הסיעה הסביר. ח" ש50,980-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רשימת נצרת המאוחדת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה7-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש756,742-הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש801,596-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש756,742-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש857,575-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש100,833: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,513,484תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
כללה בחשבונותיה הוצאות , כה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ער, בכך

 .שאינן הוצאות בחירות ולא כללה בחשבונותיה הוצאות 

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש100,833-גירעון הסיעה הסתכם ב
ש משום תרומה הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו י

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
לה של השלמת מימון להשית על הסיעה שלי, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש30,270שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ייר'מע אלסלאח ואלתג'תג

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש233,212-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש251,579-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש17,000-ר המדינה וח מאוצ" ש216,212

 .ח" ש18,367: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש486,477תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16גבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו ב

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש18,367-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 נצרת עילית

 בוד יהודי לעיר היהודית בסדכ

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש121,870-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש136,133-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש51,439

 .ח" ש14,263: סכום שלבגירעון ב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש453,879תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È. 

 

 עורי עיר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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ח מהן " ש623,910-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש623,644-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש119,600-ח מאוצר המדינה ו" ש504,310

 .ח" ש266: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,008,620תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 צדק חברתי נצרת עילית

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה . ח" ש103,878- הוצאותיה הסתכמו ב.לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש103,878: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש453,879תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה ערבות מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות וקיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש

.  הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון.ח" ש103,878-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . מימון מאוצר המדינההסיעה אינה זכאית ל, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 רשימה משותפת לדו קיום

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש201,724-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש215,745-והוצאותיה ב, וצר המדינהמא
 .ח" ש14,021: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש453,879תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעי
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 נשר

 אשל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .דינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המ

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ביחד

 . מדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר ה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 רוקים למען נשרי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש246,982-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש242,883-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,850-ח מאוצר המדינה ו" ש236,132

 .ח" ש4,099: ת הבחירות בעודף בסכום שלסיימה את תקופ

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש472,264תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . מדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר ה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עלייה תקוותנו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

 ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 נתיבות

 למען אחיי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .וח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הד

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מפנה

 . והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש195,110-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש186,066-והוצאותיה ב

 95,110ח מהן " ש195,110-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש196,066-וצאותיה בוה, ח מתרומות" ש100,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש956: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש213,998תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נתיבות שלום

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש364,956-תיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש512,669-והוצאותיה ב

 190,220ח מהן " ש555,176-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש500,422-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש364,956-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש54,754: הבחירות בעודף בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת , הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש380,440תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש119,982-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . מה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתא
שהסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות ולא שמרה במסמכיה העתקים , בכך

 .מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, ן היתרבי, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש13,315שערכו , 7%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ן"על

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש49,653-כמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסת, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש27,057-והוצאותיה ב

 28,533ח מהן " ש78,186-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש25,925-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש25,400-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש52,261: פת הבחירות בעודף בסכום שלסיימה הסיעה את תקו, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש213,998תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחי
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות וכללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, פי החריגה ובהיקפהבהתחשב באו
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

הוצאות הסיעה נמוכות מיתרת המימון . ח" ש2,283שערכו , 8%הוצאות הבחירות בשיעור של 
ן הסנקציה המוטלת על הסיעה תהיה בגובה יתרת המימון בסך המגיעה לה מאוצר המדינה ולכ

 . ח" ש1,672

 

 

 נתניה

 אנו נתניה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש145,786סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .רות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוז

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 ברית בישראל

 . ינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המד

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 וקים בנתניה בראשות אדיר בנימיניהיר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש145,786-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש161,929-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש145,786-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש163,538-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש17,752: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,093,392תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש17,752-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

 

 הנתנייתים הצעירים בראשות עופר אורנשטיין

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש246,132-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש243,337-והוצאותיה ב

 242,976ח מהן " ש246,132-ופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתק, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש243,634-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש2,498: תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,093,392תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת היו בגבולות האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ד אבי ללום"הצעירים בראשות עו

 .  והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט

, ח" ש145,786-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש174,225-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש145,786-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש184,187-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש38,401: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,093,392תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . לה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניה
 .שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך
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הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש38,401-גירעון הסיעה הסתכם ב
לכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה הגירעון לא הניחו את דעתי ו

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23תי לפי סעיף בתוקף סמכו, אני ממליץ

 . ח" ש4,374שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 יחד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 למען נתניה בראשות הרצל קרן

 . ינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המד3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש728,928-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש731,208-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש728,928-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
ת תקופת הבחירות סיימה הסיעה א, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש735,594-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש6,666: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,457,856תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנח

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מבט לעתיד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות
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 ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 איכר-נתניה אחת בראשות מרים פיירברג

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה9-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש3,611,601-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  פי הדוח הכספי שלהעל
 .ח" ש3,335,188-והוצאותיה ב

ח מהן " ש3,611,601-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש3,399,895-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,424,817-ח מאוצר המדינה ו" ש2,186,784

 .ח" ש211,706: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, על פי הביקורת, לפיכך

הוצאות הבחירות של , ח" ש4,373,568תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההס

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נתניה לכולנו בראשות ראובן מימון

 .  בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה

 .ח" ש145,786סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , ת והדוח הכספיבהיעדר החשבונו
 . שקיבלה על פי החוק

 

 סיעת ויקטור סרוסי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, לדיווחחשבונות ו

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 עם לב

 . וצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מא

, ח" ש146,036-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש112,412-והוצאותיה ב

 145,786ח מהן " ש146,036-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש135,412-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש250-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש10,624: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,093,392תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיע

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

קשת התנועה הציונית החברתית המאוחדת למען תושבי העיר והשכונות בראשות 

 עקיבא יצחק

 . דינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המ

, ח" ש206,530-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש262,095-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש242,976-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
את תקופת הבחירות סיימה הסיעה , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש268,012-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש25,036: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,093,392תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . נחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי ה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש25,036-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 תנועת הרווחה והחינוך בראשות קובי לוי

 . למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית 

, ח" ש419,676-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש419,468-והוצאותיה ב

 242,976ח מהן " ש419,676-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש424,126-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש176,700-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש4,450: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,093,392תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 תנופה

 .  והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט

 .ח" ש145,786סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים ,בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 תקווה לשיוויון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש123,918-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש123,360-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש145,786-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש123,775-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש22,011: בעודף בסכום של

ה ועל כן עליה הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינ
 .ח" ש143להשיב לקופת המדינה סכום של 
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הוצאות הבחירות של , ח" ש1,093,392תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . מה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתא
שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו , שהסיעה לא דיווחה על הלוואות שקיבלה, בכך

 .בהנחיות ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

ולכן ,  מהמימון המגיע לה על פי החוק85%-הוצאות הבחירות של הסיעה היו נמוכות מ, ורכאמ
 .אין משמעות להטלת סנקציה עליה

 

 

 ור'סאג

 אל תגייר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . פת הבחירות תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקו13/05/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלאחתראם

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש44,529-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש4,710-והוצאותיה ב

 .ח" ש39,819-הוצאותיה הסתכמו ב. היו הכנסותבתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא 

 .ח" ש14,528-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת

. ח" ש30,001-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי בתקופת הבחירות החוזרות לסיעה לא היו הכנסות
 .ח" ש44,529: בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש48,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש32,382

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא 
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה
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רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור 
 .הקבוע בחוק

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש44,529-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ , È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙. 

החוק אינו קובע במקרים . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, בבחירות הראשונות, כאמור
 .כאלה סנקציה כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלאיאתלאף

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .את הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ו

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלאמאנה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש19,449-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש22,116-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,687: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש48,573 הייתה תקרת ההוצאות לסיעה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .והוצאות מערכת הבחירות כנדרששהסיעה לא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות , בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
מון להשית על הסיעה שלילה של השלמת מי, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש389שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 אלאעתמאד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,794-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש9,289-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש10,794-הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של , לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש6,139-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,655: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש3,035 של להשיב לקופת המדינה סכום

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש48,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ . 

 

 אלופאק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלמוסתקבל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .שות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בק

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי
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 אח'אלנג

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש9,715סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 להחזיר את כל הסכומים הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 אלסדק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות13/05/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלראזי

 .  הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת

ח מהן " ש13,201-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש13,201-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,407-ח מאוצר המדינה ו" ש10,794

אות הבחירות של הסיעה הוצ, ח" ש48,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ת במזומן מעל שילמה הוצאו, שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש324שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 אלתוחיד

 .  למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות16/04/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלתחאלף

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . יו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות תצהיר לפיו לא ה16/04/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 עתיד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות16/04/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘ÈÈ·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�. 

 

 

 סביון

 יוזמה לסביון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש94,570-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
יעה סיימה הס. ח" ש86,605-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש63,500-ח מאוצר המדינה ו" ש31,070

 .ח" ש7,965: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש69,908תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש16,698-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . רכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מע

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ל השלמת מימון להשית על הסיעה שלילה ש, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,864שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 סביון ירוקה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש31,070-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש30,645-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש425: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש69,908תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה 
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,243שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אשות אבי לויסביון שלנו בר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש18,391-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש15,857-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,856-ח מאוצר המדינה ו" ש15,535

 .ח" ש2,534: עודף בסכום שלאת תקופת הבחירות ב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש69,908תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÎÈÙÏÍ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד סביון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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ח מהן " ש125,968-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש131,406-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש63,828-ח מאוצר המדינה ו" ש62,140

 .ח" ש5,438: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש155,350תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בס

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 נין'סח

 אלאעתסאם

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש44,794- של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש47,439-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,645: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש201,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלבונא ואלתטויר

 . ההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינ

כולן , ח" ש40,316-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש57,518-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש17,202: של

ל הסיעה הוצאות הבחירות ש, ח" ש201,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש17,202-גירעון הסיעה הסתכם ב
 .הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ . 

 

 אלופאא

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש89,588-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
יימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה ס. ח" ש92,021-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,433: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש201,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אק'אלמית

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש24,189-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש24,605-הוצאותיה בו, מאוצר המדינה

 .ח" ש416: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש201,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלספא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש44,894-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש50,520-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש100-ח מאוצר המדינה ו" ש44,794

 .ח" ש5,626: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש201,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .וקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בח

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 השינוי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש89,588-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, פי הדוח הכספי שלהעל 
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש91,716-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,128: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש201,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 התנועה הלאומית הפרוגרוסיבית

 . בחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה ב

 .ח" ש49,064-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש26,876-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
ה הסיעה את תקופת הבחירות סיימ, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש49,064-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש22,188: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש201,573תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . התאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא ב
 .שהסיעה לא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה, בכך

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש22,188-גירעון הסיעה הסתכם ב
 תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
השלמת מימון להשית על הסיעה שלילה של , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש538שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 נין'חלוציות סח

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש134,385-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש137,773-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש3,388: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש268,764תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נין בלדי'סח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות18/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 

 ר'ג'ע

 הכפר

 .  מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה7-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות25/05/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 
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 עומר

 ען הקהילה בראשות אשר רזלמ

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש42,355-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש84,409-והוצאותיה ב

 16,524ח מהן " ש58,879-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש85,409-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש42,355-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש26,530: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש123,921תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .לות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה ולא הפקידה תרומות שקיבלה , בכך

 .בבנק כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש496שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 עומר בתנופה בראשות פיני בדש

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש176,190-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש175,958-והוצאותיה ב

 137,690ח מהן " ש176,190-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש174,458-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש38,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,732: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש275,380תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב עם , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .נחיות ולא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותפעילים בניגוד לה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
סיעה שלילה של השלמת מימון להשית על ה, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,754שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תושבים בראשות עדי אברהם

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש145,732-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש136,329-והוצאותיה ב

 110,152ח מהן " ש145,732-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש135,853-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש28,550-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש9,879: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש220,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á. 

 

 

 עיילבון

 אחדות עילבון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה .  אינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אחווה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש16,679-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש16,741-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,200-אוצר המדינה וח מ" ש15,479

 .ח" ש62: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש69,656תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבול

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 איחוד ושיוויון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש15,479-מו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכ, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש15,160-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש319: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש69,656תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .אמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות ה

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 דור'אלג

  .הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש15,779-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש15,878-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש300-ח מאוצר המדינה ו" ש15,479

 .ח" ש99: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש69,656תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ראלתעאון ואלתטוי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש15,479-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש15,222-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש257: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש69,656תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , וק לח15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙. 

 

 החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש33,958-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש33,330-בוהוצאותיה , ח מתרומות" ש3,000-ח מאוצר המדינה ו" ש30,958

 .ח" ש628: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש92,874תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . כת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מער

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ד'עילבון אלע

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .נשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ו

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 



327 

 עילוט

 הצדק והשוויון לשינוי

 . אוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימון מ4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש91,283-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש100,184-והוצאותיה ב

 70,672ח מהן " ש91,283-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש97,674-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש6,391: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש141,344תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·Â. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,534שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

  והאחווההשתוף

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש97,540-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש115,341-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש9,200-ח מאוצר המדינה ו" ש88,340

 .ח" ש17,801:  בגירעון בסכום שלאת תקופת הבחירות

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש212,016תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

  .הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש17,801-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 עין מאהל

 אחווה

ח מאוצר " ש50,064 מנדטים והיא זכאית למימון בסך 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
 . ההמדינ

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש50,064-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש51,989-והוצאותיה ב

 .ח" ש1,925: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÎÈÙÏÍ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,510 שערכו ,15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אל אסלאח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות17/06/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלאזדהאר

 . כאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה ז

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות25/06/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלאסתקאמה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור
 .בחוק

 . לסיעה לא היו הכנסות והוצאות, על פי הדוח הכספי שלה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .ין דוח לא חיוביכספית בג

 

 אלבלד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות08/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלדמיר

 . זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא 2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש50,264-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש52,244-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש200-ח מאוצר המדינה ו" ש50,064

 .ח" ש1,980: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש112,644 ההוצאות לסיעה הייתה תקרת,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�. 

 

 אלופאק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

 . לסיעה לא היו הכנסות והוצאות, על פי הדוח הכספי שלה

ÍÎÈÙÏ , È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי
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 אלמוסתקבל

 . ח מאוצר המדינה" ש25,032הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

ה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע הסיעה הגישה את הדוח הכספי של
 .בחוק

, ח" ש25,082-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש25,527-והוצאותיה ב

 .ח" ש445: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,755שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלנור

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-תה במערכת הבחירות בהסיעה זכ

כולן , ח" ש50,064-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש50,502-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש438: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש112,644 תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰. 

 

 אלסלאם

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש25,032סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק
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 אלתגייר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש25,032סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .א מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה ל

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 סיקבל 'ג

 . ח מאוצר המדינה" ש25,032הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש25,032-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש25,673-והוצאותיה ב

 .ח" ש641: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23 בתוקף סמכותי לפי סעיף, אני ממליץ

 . ח" ש3,755שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 עכו

 אלמוסתקבל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש53,233-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש61,592-והוצאותיה ב, אוצר המדינהמ

 .ח" ש8,359: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש443,606תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 יחד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש59,000-חירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש77,850-והוצאותיה ב, מתרומות

 .ח" ש18,850

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש443,606תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש18,850-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ו בראשות נחמיה שירין מיכאליסיעת תקוותנ

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש197,158-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון . ח" ש239,668-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש42,510: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש443,606תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש42,510-הסיעה הסתכם בגירעון 
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עכא ובס

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח 
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ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 צדק חברתי

 . כאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה ז

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . ן דוח לא חיוביכספית בגי

 

 רשימת האיחוד העכואי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש197,158-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ת בגירעון בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירו. ח" ש215,584-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש18,426: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש443,606תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש18,426-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 עמנואל

 גד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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כולן , ח" ש19,824-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, י שלהעל פי הדוח הכספ
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש21,517-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,693: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,604תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 טוב

 .  המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. את בדיקתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים 
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 כי עמנואל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש8,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש10,199-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש8,000-ת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופ, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש6,199-והוצאותיה ב

 .ח" ש1,801: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,604תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .וקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בח

. ח" ש8,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם , צאות שהוציאהשהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הו, בכך

 .בכתב כנדרש ושילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .ן דוח לא חיוביכספית בגי
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 עמנואל אחת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,216-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש16,496-והוצאותיה ב

ח " ש9,912ח מהן " ש11,416-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש16,496-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,200-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש5,080: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש44,604תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .גבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

  ביחד על הגל-עמנואל בתנופה 

 . ם והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטי2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש19,824סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים ,בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 

 עפולה

 העיר שלנו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש123,523-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח"ש 94,674-והוצאותיה ב

 93,523ח מהן " ש94,523-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש96,193-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,670: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש420,854ת לסיעה הייתה תקרת ההוצאו,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰. 

 

 למען עפולה בראשות יהודה אלמקיס

 . ח מאוצר המדינה" ש93,523הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש93,523-הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש108,308-והוצאותיה ב

 .ח" ש14,785: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, הסיעהאת ההסברים שקיבלתי מ, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש14,028שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 עפולה אחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש709,069-של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש989,012-והוצאותיה ב

 280,569ח מהן " ש709,069-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש988,746-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש428,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש279,677: רות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחי, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש748,184תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש240,562-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמ
שהסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות שאינן הוצאות בחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה , בכך

 .על פי דרישת מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש279,677-גירעון הסיעה הסתכם ב
יסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכ

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23סמכותי לפי סעיף בתוקף , אני ממליץ

 . ח" ש25,251שערכו , 9%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 עפולה עירי בראשות שלמה מליחי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש135,602- הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש84,701-והוצאותיה ב

 56,114ח מהן " ש56,116-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש76,694-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש20,578: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש420,854תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15עיף על פי ס
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

עה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את הסי. ח" ש20,578-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הממוחשבת לניהול הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 רשימת הירוקים

 . בחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה ב

, ח" ש88,512-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש121,694-והוצאותיה ב

 56,113ח מהן " ש95,113-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש128,357-והוצאותיה ב, תרומותח מ" ש39,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש33,244: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש420,854תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16בולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בג

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש33,244-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 י בראשות יוסי לויתנועת צדק חברת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש123,323-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש130,866-והוצאותיה ב

 187,046ח מהן " ש211,846-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש219,785-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש24,800-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש7,939: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש420,854תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .יו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות ה

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 עראבה

 אלבטוף' אבנאא

 . כאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא ז

ח מהן " ש39,084-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש45,049-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50-ח מאוצר המדינה ו" ש39,034

 .ח" ש5,965: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653הוצאות לסיעה הייתה תקרת ה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙. 

 

 אלאסלאח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . אוצר המדינההסיעה אינה זכאית למימון מ, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אתחאד-אל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלועד ואלופאא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש39,034-הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של , על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש39,094-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש60: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלמוסתקבל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש39,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ח הכספי שלהעל פי הדו
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש51,000-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש11,966: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופ

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלנהדה

 . מימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית ל

הסיעה . ח" ש49,500-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש49,500: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בג

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

. וונתה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הסבירה כיצד בכ. ח" ש49,500-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 אינו קובע במקרים כאלה סנקציה החוק. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלעדאלה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות05/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 
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 לפלאחיןאלעמאל וא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש39,034סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ , ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 דיד'ר אלג'אלפג

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש78,068-בחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת ה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש92,876-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש14,808: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסי

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, ופי החריגה ובהיקפהבהתחשב בא
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,561שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלקראמה ואלאנתימאא

 . זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא 

כולן , ח" ש39,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש44,063-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש5,029: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלתאוחיד

 . עה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסי

כולן , ח" ש46,841-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש55,390-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש8,549: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653קרת ההוצאות לסיעה הייתה ת,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘. 

 

 הברית העירונית לשינוי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש39,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש39,454-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש39,034-ות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחיר, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש40,454-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,420: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הקו הישר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש42,733-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, פי הדוח הכספי שלהעל 

כולן מאוצר , ח" ש39,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש42,733-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח"ש 3,699: בגירעון בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Á ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈ. 

 

 טלאאיע אלעמל אלבלדי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש39,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סי. ח" ש41,317-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,283: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ד'עראבה אלג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,100-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש46,314-צאותיה בוהו, מתרומות

 .ח" ש30,214

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה
לא שמרה במסמכיה העתקים , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .מפרסומים שערכה ולא הנפיקה קבלות בגין תרומות כנדרש

. ד בכוונתה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הסבירה כיצ. ח" ש30,214-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ראבטת עראבה אלמווחדה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש39,034-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש42,059-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש3,025: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש175,653תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . כת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מער

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 פוריידיס

 אל עדל ואל אסלאח

 . ים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מנדט3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש76,080-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש78,743-והוצאותיה ב

 76,080ח מהן " ש79,713-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש81,082-אותיה בוהוצ, ח מתרומות" ש3,633-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,369: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש152,160תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן , שהסיעה לא כללה הכנסות שמקורן ממימון עצמי של נציגי הסיעה, בכך

 .מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא כללה בחשבונותיה הוצאות 

ÍÎÈÙÏ ,Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,043שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 לאכלאסא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש25,360-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש31,023-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש5,663: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש114,120תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15עיף על פי ס
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , א ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה ל, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, ן היתרבי, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,014שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלבר ואלתקוא

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש50,720-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ח הכספי שלהעל פי הדו
 .ח" ש52,500-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש50,720-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש53,000-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש2,280: רעון בסכום שלבגי

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש114,120תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÈÙÏÍÎ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אלנהדה ואלחק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש25,360-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש28,962-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש3,602: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש114,120תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלעלם ואל אימאן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש3,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש53,324-והוצאותיה ב

 50,720ח מהן " ש53,720-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש53,324-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש3,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש396: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש114,120תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15יף על פי סע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡. 

 

 אלפרידיס אואלן

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש56,260-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש53,403-והוצאותיה ב

 25,360ח מהן " ש56,260- הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש63,403-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש7,143: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש114,120תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו 
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 המפלגה הלאומית הערבית

 . ית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכא

ח מהן " ש25,410-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש25,031-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש50-ח מאוצר המדינה ו" ש25,360

 .ח" ש379: תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש114,120 לסיעה הייתה תקרת ההוצאות,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

 

 

 פסוטה

 אל טליעה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,523-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש12,887-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,364: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ Ô. 

 

 אלוחדה ואלעמל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות01/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלויפאק

 . ה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיע

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות01/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלופאא

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,573-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, י הדוח הכספי שלהעל פ
 .ח" ש12,447-והוצאותיה ב

, כולן מתרומות, ח" ש50-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש12,447-והוצאותיה ב

 .ח" ש12,397: בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ד'אלמג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות01/03/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 תקבל ואלעטאאאלמוס

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש10,523-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש12,000-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,477: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ל פי סעיף ע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·. 

 

 אלמנאר

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,523-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 בגירעון בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות. ח" ש11,309-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש786: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÙÏÍÎÈ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלנגאח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
ש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו דוח כספי כנדר. כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 אלנהדה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש21,046-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ספי שלהעל פי הדוח הכ
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש24,799-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש3,753: של



350 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .רות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחי

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלנזאהה

 .  מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון

, ח" ש4,889-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש9,420-והוצאותיה ב

על פי , לפיכך. ח" ש9,420-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש9,420: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ. 

 

 אלעולא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש6,314-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: חירות בעודף בסכום שלהסיעה סיימה את תקופת הב. ח" ש5,500-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש814

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ייר'אלתע

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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, ח" ש6,314-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש6,636-והוצאותיה ב

על , לפיכך. ח" ש10,636-הוצאותיה הסתכמו ב.  כי לסיעה לא היו הכנסותנמצא, לאחר הביקורת
 .ח" ש10,636: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הברית החדשה לשינוי

  .הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,523-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש15,382-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש4,859: של

יעה הוצאות הבחירות של הס, ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 השלום

 . אינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ו

, ח" ש10,523-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש11,878-והוצאותיה ב

על , לפיכך. ח" ש11,878-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש11,878:  בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 פסוטה אלמוסתקבל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
ח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו דו. כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 רשימת קידום ויוזמה

 . נההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדי

כולן , ח" ש10,523-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של. ח" ש9,507-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,016

יעה הוצאות הבחירות של הס, ח" ש47,354תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 )בוקייעה(פקיעין 

 אל אמין

 . ערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במ

כולן , ח" ש16,721-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש17,711-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש990: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245אות לסיעה הייתה תקרת ההוצ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ . 
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 אל בדיל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,721-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש17,822-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,101: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È. 

 

 אחראר-אל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,721-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
בחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה את תקופת ה. ח" ש19,368-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,647: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . בקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מ
לא ערכה התקשרויות בכתב , שהסיעה שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה, בכך

 .בגין הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, אופי החריגה ובהיקפהבהתחשב ב
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש836שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלהודא

 . ר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצ

כולן , ח" ש10,033-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש10,184-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש151: של

ת של הסיעה הוצאות הבחירו, ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלוחדה

 . דט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנ

כולן , ח" ש10,033-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש12,235-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,202: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245ה תקרת ההוצאות לסיעה היית,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אאלופא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,033-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש11,642-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,609: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , וק לח15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙. 

 

 אלמוסתקבל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש10,033-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש12,228-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,195: לש
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ. 

 

 אלסדק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש16,721-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה את. ח" ש19,102-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,381: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלסמאח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה סיימה . ח" ש3,270-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש3,270: עון בסכום שלאת תקופת הבחירות בגיר

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלעדאלה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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כולן , ח" ש33,442-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש34,186-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש744: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 האיחוד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש33,442-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש43,453-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש10,011: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעי

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 פקיעין תחילה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה סיימה . ח" ש2,270-אותיה הסתכמו בהוצ. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש2,270: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש75,245תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההס

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 כרכור-פרדס חנה

 הרשימה העצמאית למען פרדס חנה כרכור

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש130,228-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ספי שלהעל פי הדוח הכ
 .ח" ש132,147-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש130,228-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש132,258-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש2,030: רעון בסכום שלבגי

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש293,013תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÈÙÏÍÎ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נתיב

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש55,347-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש65,653-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש65,114-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו , לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש65,653-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש539: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש293,013תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

 

 



358 

 פרדסיה

 אופק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש29,418-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש29,563-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש16,580-ח מאוצר המדינה ו" ש12,838

 .ח" ש145: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש96,287תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . בונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הירוקים

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש21,397-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש22,122-והוצאותיה ב, אוצר המדינהמ

 .ח" ש725: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש96,287תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש89,428-תכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהס, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש85,697-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש25,237-ח מאוצר המדינה ו" ש64,191

 .ח" ש3,731: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

 הסיעה הוצאות הבחירות של, ח" ש128,382תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד

 .  והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט

, ח" ש20,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש41,273-והוצאותיה ב

 21,397ח מהן " ש41,397-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש44,373-ותיה בוהוצא, ח מתרומות" ש20,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,976: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש96,287תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בס

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 פרדסיה שלנו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש42,794- של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש43,863-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,069: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש96,287תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 פתח תקווה

 ת בראשות איציק ברוורמן"אכפ

 . א זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והי2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש502,476-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש500,152-והוצאותיה ב

 495,976ח מהן " ש502,476-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש500,212-תיה בוהוצאו, ח מתרומות" ש6,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,264: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,115,946תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16סעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים ב

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 דרך חדשה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 עיר חפשית בראשות שרה ארון-הירוקים

 . רות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחי

, ח" ש210,790-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש205,557-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש247,988-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש205,557-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש42,431: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש5,232להשיב לקופת המדינה סכום של 

 הוצאות הבחירות של ,ח" ש1,115,946תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא הגישה תצהיר של שהסיעה לא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקבלה ו, בכך

 .נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה
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הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .יצוין כי אחד משני באי כוח הסיעה סרב לחתום על תצהיר נציגי הסיעה. הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘. 

ולכן ,  מהמימון המגיע לה על פי החוק85%-הוצאות הבחירות של הסיעה היו נמוכות מ, כאמור
 .אין משמעות להטלת סנקציה עליה

 

 חבר בראשות איציק עובדיה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש247,988- של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש216,648-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש31,340: של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,115,946תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .רים בחוקהסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 י בראשות בני זהבי"יש

 . ן מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימו2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש495,976-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש500,927-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש495,976-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
ימה הסיעה את תקופת הבחירות סי, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש507,480-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש11,504: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,115,946תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 מאמינים בפתח תקווה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש265,988-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש373,348-והוצאותיה ב

 247,988ח מהן " ש265,988-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש473,893-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש18,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש207,905: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,115,946תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 פי סעיף על
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש10,000הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה 
שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון , שהסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .הסיעה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

. וונתה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הסבירה כיצד בכ. ח" ש207,905-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, תרבין הי, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש22,319שערכו , 9%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 פתח לתקוה ביתנו בראשות גנאדי בורשבסקי

 . וצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימון מא2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש537,455-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש607,630-והוצאותיה ב

 495,976ח מהן " ש537,455-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש621,352-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש41,479-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש83,897: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,115,946תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה קיבלה ערבות מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש ולא החזיקה אסמכתות בגין , בכך

 .הוצאות שהוציאה
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. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש83,897-גירעון הסיעה הסתכם ב
 הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש14,879שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 פתח לתקוה בראשות ציפי גורדין

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .וח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הד

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 פתח תקוה אחרת בראשות חיים כהן

 . ה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכת

, ח" ש202,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש397,839-והוצאותיה ב

 148,793ח מהן " ש202,793-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש404,566-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש54,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש201,773: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,115,946תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16עה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסי

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש201,773-עון הסיעה הסתכם בגיר
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,Ò‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈ. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש8,928שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 פתח תקווה אחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש1,219,352-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש1,353,636-והוצאותיה ב

ח מהן " ש1,221,229-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, לפיכך. ח" ש1,413,636-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש227,400-ח מאוצר המדינה ו" ש991,952

 .ח" ש192,406: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, על פי הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש2,479,880תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16סיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות ה

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

לכסות את הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה . ח" ש192,406-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 צמיחה חברתית שיוויונית

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 תקוה-שיא לפתח

ח מאוצר " ש991,952 מנדטים והיא זכאית למימון בסך 4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
 . דינההמ

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק
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, ח" ש3,680,214-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש3,935,912-והוצאותיה ב

 .ח" ש255,698: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש148,793שערכו , 15%עור של הוצאות הבחירות בשי

 

 

 צפת

 התנועה לרווחת צפת

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ד"חב

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש116,872סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 . הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

  פורום סוחרים-יחד 

 . ה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכת

, ח" ש86,136-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש92,577-והוצאותיה ב
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 58,436ח מהן " ש88,036-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש88,407-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש29,600-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש371: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש262,962תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16יו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה ה

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23ף סמכותי לפי סעיף בתוק, אני ממליץ

 . ח" ש4,091שערכו , 7%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 למען תורה וגמילות חסדים

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש58,436- הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש60,295-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,859: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש262,962תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16יעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הס

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נשמה צפת שלנו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש58,436מלכתי שחושב לה סכום המימון המ

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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הסכומים הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 צדק חברתי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש35,062-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש36,683-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש35,062-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש36,683-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,621: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש262,962תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .ה על פי דרישת מבקר המדינהלסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגי

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, י מהסיעהאת ההסברים שקיבלת, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,402שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 צועדים קדימה עם רונן שמילה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . צהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות ת25/02/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 1צפת 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ר שטרן"צפת מאוחדת בראשות ד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש35,062כתי שחושב לה סכום המימון הממל

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

כומים הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הס, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 תנועה חברתית למען צפת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 צורן-קדימה

 אופק

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש109,201-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש119,719-והוצאותיה ב

 60,809-והוצאותיה ב, ח" ש58,507-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 83,512ח מהן " ש109,201-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש119,719-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש25,689-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש50,107ח מהן " ש60,507-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש64,809-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,400-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש14,819: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של
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ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש187,902צאות לסיעה הייתה תקרת ההו,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש153,105

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ Ô. 

 

 הבאר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות19/04/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 יחד בתנופה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2- במערכת הבחירות בהסיעה זכתה

, ח" ש83,512-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש61,770-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש83,512-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש63,696- בוהוצאותיה, המדינה

 .ח" ש19,816: בעודף בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש7,289להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש187,902תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ן ביתנולמע-לב 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש43,087-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
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כולן מאוצר , ח" ש25,054-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, כךלפי. ח" ש43,087-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש18,033: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש187,902תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה נ

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש18,033-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מועצה איכותית לקדימה צורן

 . נדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במ

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

.  הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 מורשת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש49,556-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש51,145-והוצאותיה ב

 41,756ח מהן " ש49,556-כמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסת, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש50,479-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש7,800-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש923: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש187,902תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש1,800הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, ךבכ

 .שאינן הוצאות בחירות ולא תיעדה כנסים כנדרש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק
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ÍÎÈÙÏ ,˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,088שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מנהיגות מנצחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2- במערכת הבחירות בהסיעה זכתה

ח מהן " ש114,422-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש114,333-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש30,910-ח מאוצר המדינה ו" ש83,512

 .ח" ש89: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש187,902תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

נה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדי
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד לקדימה צורן כי הגיע הזמן

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש26,051-הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו , על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש119,359-והוצאותיה ב

 25,051ח מהן " ש26,051-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש119,359-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש93,308: הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת , הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש187,902תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר 

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש93,308-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16ניגוד להוראות סעיף ב
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
מון להשית על הסיעה שלילה של השלמת מי, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש501שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 קדימה צורן בראשות גולברי יצחק

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש114,208-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש166,970-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש30,704-ח מאוצר המדינה ו" ש83,504

ח " ש50,102ח מהן " ש75,399-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
הסיעה סיימה את תקופת . ח" ש59,150-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש25,297-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש36,513: הבחירות בגירעון בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש187,902תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , ק לחו15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש153,105

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש36,513-עה הסתכם בגירעון הסי
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 קלנסווה

 אלאמל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש33,643-הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו , על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש48,520-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20-ח מאוצר המדינה ו" ש33,623

 .ח" ש14,877: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

 הוצאות הבחירות של הסיעה, ח" ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אלאנשראח

 . יא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט וה

כולן , ח" ש33,623-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש36,090-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש2,467: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלבורג

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-יעה זכתה במערכת הבחירות בהס

ח מהן " ש67,346-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש64,747-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש67,246

 .ח" ש2,599: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15י סעיף על פ
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

תיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונו
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלחיא

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש67,346-חירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש69,305-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש67,246

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש40,347-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש5,441: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש43,829-והוצאותיה ב

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש151,304קרת ההוצאות לסיעה הייתה ת,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש145,699

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ Ô. 

 

 אלחק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש20,174-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
ופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה את תק. ח" ש41,814-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש21,640: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . בקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מ

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש21,640-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש403שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלכראמה

 . ירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבח

כולן , ח" ש33,623-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש46,561-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש12,938: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש151,304סיעה הייתה תקרת ההוצאות ל,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰Ú. 
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 אלמאגד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . נההסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדי, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלמוסאוא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש17,148-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
יעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום הס. ח" ש17,948-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש800: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה 

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלסדק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש33,723-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, פי הדוח הכספי שלהעל 
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש48,960-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש33,623

 .ח" ש15,237: בגירעון בסכום של

 של הסיעה הוצאות הבחירות, ח" ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש15,237-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ , Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„. 
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 אלעדל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלעוודה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש33,643-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש36,736-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20-ח מאוצר המדינה ו" ש33,623

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש40,347-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש11,443: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש48,697-והוצאותיה ב

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , וק לח15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש145,699

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙. 

 

 אלתופיק

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש67,266-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש72,133-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש67,246

 .ח" ש4,867: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . כת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מער

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 



377 

 אלתיקה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש67,346-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש78,355-והוצאותיה ב

 60,521ח מהן " ש60,621-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש78,355-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש100-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש17,734: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש151,304תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 על פי סעיף
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

. לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעוןהסיעה . ח" ש17,734-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, חר ששקלתיולא, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,210שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 קצרין

 לב

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש160,464-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש160,270-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש57,500-ח מאוצר המדינה ו" ש102,964

 .ח" ש194: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש205,928תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 צדק חברתי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש35,633-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש30,425-והוצאותיה ב

 25,741ח מהן " ש35,633-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש36,317-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש9,892-ינה וח מאוצר המד"ש

 .ח" ש684: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש115,835תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 קרית אונו

 המקומיים והירוקים בראשות יעקב סבו

 . ית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכא2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש147,534-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש259,462-והוצאותיה ב

 133,684ח מהן " ש147,534-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש258,593-בוהוצאותיה , ח מתרומות" ש13,850-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש111,059: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש300,789תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16יף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסע

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון , שהסיעה לא דיווחה על הלוואות שקיבלה, בכך

 .הסיעה ולא כללה בחשבונותיה הוצאות 

קורות הכספיים מהם יכוסה הסברי הסיעה בדבר המ. ח" ש111,059-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש6,684שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 מפלגת צדק חברתי

 . ח מאוצר המדינה" ש66,842הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

יעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע הס
 .בחוק

, ח" ש73,642-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש64,019-והוצאותיה ב

 .ח" ש9,623: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ , Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

הוצאות הסיעה נמוכות מיתרת המימון . ח" ש10,026שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 
המגיעה לה מאוצר המדינה ולכן הסנקציה המוטלת על הסיעה תהיה בגובה יתרת המימון בסך 

 . ח" ש7,203

 

 עתיד חדש לקריית אונו בראשות איציק ציזר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש188,067-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, הכספי שלהעל פי הדוח 
 .ח" ש208,089-והוצאותיה ב

 133,684ח מהן " ש188,067-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש209,439-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש41,810-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש21,372:  סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של,הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש300,789תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה 
לא כללה בהוצאותיה הוצאות , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

ריבית בגין הלוואות שקיבלה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות 
 .כנדרש

ברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה הס. ח" ש21,372-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר,  ששקלתיולאחר, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,347שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תנועת התושבים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש272,982-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש542,428-והוצאותיה ב

-והוצאותיה ב, ח" ש124,313-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש213,548

 200,526ח מהן " ש273,696-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש553,302-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש73,095-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש80,210ח מהן " ש132,313-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש165,279-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש52,103-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש312,572: קופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את ת

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש401,052תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
הוצאות הבחירות של הסיעה בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק , ח" ש334,210

 .אמורים בחוקובתקופת הבחירות החוזרות היו בגבולות ה, ח" ש152,250-ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש312,572-גירעון הסיעה הסתכם ב
ירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בג

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
על הסיעה שלילה של השלמת מימון להשית , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,011שערכו , 2%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ
 . ח" ש1,604שערכו , 2%חירות החוזרות בשיעור של הוצאות הב
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 קרית ארבע

 אחים

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש24,278-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש41,529-אותיה בוהוצ, ח מתרומות" ש5,000-ח מאוצר המדינה ו" ש19,278

 .ח" ש17,251: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש86,751תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה נ

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש17,251-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 כולנו

 . אית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכ3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש68,334-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש68,384-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,500-ח מאוצר המדינה ו" ש57,834

 .ח" ש50: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש115,668הוצאות לסיעה הייתה תקרת ה,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙. 

 

 קרית ארבע הצעירה-מח

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש19,278-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
כום הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בס. ח" ש20,553-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,275: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש86,751תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ . 

 

 קריה מאוחדת

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש19,278-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
עה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסי. ח" ש28,409-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש9,131: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש86,751תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 קריה נאמנה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש58,284-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש53,473-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש450-ח מאוצר המדינה ו" ש57,834

 .ח" ש4,811: תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש115,668תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 קרית אתא

 אחדות

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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 .בונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חש

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 דרך חדשה

 . בחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת ה

, ח" ש123,445-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש224,569-והוצאותיה ב

 106,445ח מהן " ש257,335-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש394,545-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש150,890-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש137,210: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש479,003תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש133,890ומות מתאגיד בסך כולל של הסיעה קיבלה תר
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם , ח הכספי שלה"שהסיעה לא כללה הכנסות מתרומות בדו, בכך

 .כתב כנדרש ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינהב

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש137,210-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÏÍÎÈÙ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש15,967שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 הצעירים הירוקים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש212,890-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
רות בגירעון בסכום הסיעה סיימה את תקופת הבחי. ח" ש229,548-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש16,658: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש479,003תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . נההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדי

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש16,658-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 )ציבור למען שינוי(צלש 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש97,621-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, הדוח הכספי שלהעל פי 
 .ח" ש96,301-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש106,445-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
ת סיימה הסיעה את תקופת הבחירו, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש107,042-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש597: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש479,003תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . דינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המ
 .שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 ,את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,129שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 קרית ביאליק

 איכות בראשות ענת זיו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש94,192-ו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמ, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש424,941-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש94,192-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש422,941-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש328,749: בגירעון בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש423,864תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

בעיקר הדבר התבטא . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה לא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלה ולא הגישה תצהיר של , בכך

 .נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש328,749-גירעון הסיעה הסתכם ב
 בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ית על הסיעה שלילה של השלמת מימון להש, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,826שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 ביאליק נטו בראשות יוסי אזריאל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש234,384-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש91,119-והוצאותיה ב

 188,384ח מהן " ש205,884-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש208,825-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש17,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש2,941: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש423,864תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15סעיף על פי 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא שמרה העתקי שיקים בגין , לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה , בכך

 .תרומות שקיבלה ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ , ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È·. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,768שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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  ירון מזוזהתנועה החברתית בראשות

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש188,384-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש195,443-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש7,059: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש423,864תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·Â. 

 

 למען קרית ביאליק-זק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש34,360-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש147: ודף בסכום שלהסיעה סיימה את תקופת הבחירות בע. ח" ש34,213-והוצאותיה ב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש423,864תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È� . 

 

 למען קרית ביאליק בראשות מקמיל חי אפריים-חי 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש56,515סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק
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 מנהיגות חדשה לקרית ביאליק בראשות צביקה ברקאי

 . סיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינהה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

.  הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתוקבעתי כי מן
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 צדק חברתי בראשות יוסי דואק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש107,192-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש106,885-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש13,000-ח מאוצר המדינה ו" ש94,192

 .ח" ש307: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש423,864תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 צעירים למען ביאליק

 . מדינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר ה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש188,384-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש188,834-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש450: של

ת של הסיעה הוצאות הבחירו, ח" ש423,864תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 קרית גת

 אהבת ישראל

 . ה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכת

, ח" ש57,043-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש58,019-והוצאותיה ב

 57,043ח מהן " ש93,043-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש94,019-והוצאותיה ב,  מתרומותח" ש36,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש976: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש427,820תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16לות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבו

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 איכות ואמינות

 . יעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההס

ח מהן " ש118,943-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש122,350-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש61,900-ח מאוצר המדינה ו" ש57,043

 .ח" ש3,407 :סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש427,820תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘Á. 

 

 בני חסון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש95,071-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש96,955-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש95,071-ל הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה ש, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש100,420-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש5,349: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש427,820תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 . שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרשולא ניהלה חשבון בנק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ילה של השלמת מימון להשית על הסיעה של, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,704שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 יהודה כהן

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש57,143-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש48,441-והוצאותיה ב

 57,043ח מהן " ש57,143-מו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכ, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש50,441-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש100-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש6,702: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש427,820תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 "הכוח שלך במועצה"מיקי זוהר ואלי הדסי 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש106,571-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש109,044-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש11,500-ח מאוצר המדינה ו" ש95,071

 .ח" ש2,473: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש427,820תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות ושילמה הוצאות במזומן מעל , בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות

ÍÎÈÙÏ , È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,901שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 צדק חברתי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש57,043-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש57,605-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש562: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש427,820 תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרששהסיעה קיבלה הלוואה , בכך

 .הוצאות הבחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, קיבלתי מהסיעהאת ההסברים ש, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,141שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 קרית גת תצליח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש67,343- של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש151,958-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,300-ח מאוצר המדינה ו" ש57,043

 .ח" ש84,615: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש427,820תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת
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, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש5,900הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , כתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות ב, בכך

 .שאינו חשבון הסיעה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש84,615-גירעון הסיעה הסתכם ב
 אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,993שערכו , 7%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תדמית בראשות אבירם דהרי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח"ש 286,434-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש479,410-והוצאותיה ב

 285,213ח מהן " ש286,434-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש490,351-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש203,917: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש570,426קרת ההוצאות לסיעה הייתה ת,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .לי שיהיה הסכם בכתב כנדרששהסיעה קיבלה הלוואה מב, בכך

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש203,917-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,704שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 תנועת הצעירים

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש57,043סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , היעדר החשבונות והדוח הכספיב
 . שקיבלה על פי החוק

 

 תנועת יחד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 ,ח" ש116,058-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש249,381-והוצאותיה ב

 95,071ח מהן " ש116,058-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש250,281-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20,987-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש134,223: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש427,820תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15 סעיף על פי
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש134,223-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, חר ששקלתיולא, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,901שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 קרית טבעון

 טבעונים יש על מי לסמוך

 . ח מאוצר המדינה" ש48,220מימון בסך הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית ל
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הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש64,779-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש58,170-והוצאותיה ב

 .ח" ש6,609: עודף בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות ב, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
 להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,233שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 לטובת טבעון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש96,440סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÏÍÎÈÙ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 קרית טבעון אחת

 . ה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינ2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש127,153-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש219,737-והוצאותיה ב

 96,440ח מהן " ש127,153-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש219,737-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש30,713-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש92,585: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש216,990תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ח" ש2,747-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

 .ק לחו16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש92,585-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 קרית ים

 פאנה

 . ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט 

 . לסיעה לא היו הכנסות והוצאות, על פי הדוח הכספי שלה

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש453,096תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 צדק חברתי קרית ים

 . ת במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירו

כולן , ח" ש100,688-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש100,612-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש76: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש453,096יתה תקרת ההוצאות לסיעה הי,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ל שלנוקו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש60,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש64,819-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש4,819: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש453,096תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· . 

 

 

 קרית מוצקין

 א

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש196,672-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש385,909-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש196,672-קופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לת, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש388,409-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש191,737: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש590,016תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .גבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

בירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את הסיעה הס. ח" ש191,737-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 מוצקין נטו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה8-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש932,504-ות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחיר, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש987,414-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש105,570-ח מאוצר המדינה ו" ש786,688

 .ח" ש54,910: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,573,376תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בגבולות האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירות היו 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש54,910-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ , ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È·. 

 

 צדק חברתי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש197,859-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
פת הבחירות הסיעה סיימה את תקו. ח" ש182,306-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש196,672

 .ח" ש15,553: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש442,512תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שינוי למען מוצקין

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

 ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 קרית מלאכי

 אחדות-אנדנט 

 . ח מאוצר המדינה" ש45,267הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

יעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע הס
 .בחוק

, ח" ש50,297-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש57,043-והוצאותיה ב
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 .ח" ש6,746: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש6,790 שערכו, 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 התקווה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש50,297-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש52,549-והוצאותיה ב

לן מאוצר כו, ח" ש50,297-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש52,299-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש2,002: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש226,337תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

  למען התושבים בקריה-להב 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מגן הקריה

 . תה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה זכ

, ח" ש30,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש52,176-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש50,297-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש53,759-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש3,462: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש226,337תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש201,188שחושב לה סכום המימון הממלכתי 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

ים הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומ, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 

 קרית עקרון

 אח למועצה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 עקרון אחת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש113,355-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש203,230-והוצאותיה ב

 86,355ח מהן " ש116,420-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש205,345-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש30,065-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש88,925: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש172,710תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15עיף על פי ס
 .ח" ש32,635-בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות האמורים בחוק ב

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש5,000הסיעה קיבלה תרומות מאזרחי חוץ בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את
קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש , שהסיעה לא דיווחה על הלוואות שקיבלה, בכך

 .ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

. ה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הסביר. ח" ש88,925-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, יולאחר ששקלת, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש12,953שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 עקרון נטו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש28,785-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  הכספי שלהעל פי הדוח
 .ח" ש48,751-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש28,785-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש51,348-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש22,563: עון בסכום שלבגיר

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש129,533תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש22,563-עון הסיעה הסתכם בגיר
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 תנועת לב בראשותו של בצלאל דוד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש57,570-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  פי הדוח הכספי שלהעל
 .ח" ש43,434-והוצאותיה ב

 57,570ח מהן " ש71,170-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש57,034-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש13,600-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש14,136: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, ורתהביק

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש129,533תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . בונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חש

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 קרית שמונה

 דרך חדשה

 . ימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למ

, ח" ש130,336-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש149,079-והוצאותיה ב

 59,646ח מהן " ש115,336-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש149,079-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש55,690-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש33,743: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש268,407תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 .חוק ל16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש33,743-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 לחשוב בגדול ויחד לפעול

 . בחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה ב

 .ח" ש33,749-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

על , לפיכך. ח" ש33,749-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש33,749: ם שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכו, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש268,407תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

התבטא בעיקר הדבר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש33,749-גירעון הסיעה הסתכם ב
 הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .יכספית בגין דוח לא חיוב

 

 מעורבות והשפעה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש75,446-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש75,256-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש15,800-ח מאוצר המדינה ו" ש59,646

 .ח" ש190: חירות בעודף בסכום שלאת תקופת הב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש268,407תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

  .הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 צעירים למען העיר-עתיד

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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ח מהן " ש135,292-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש125,501-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש16,000-וצר המדינה וח מא" ש119,292

 .ח" ש9,791: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש268,407תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16בולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בג

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 נוקריית שמונה של

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש321,978-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש289,290-והוצאותיה ב

-והוצאותיה ב, ח" ש106,479-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש105,939

 178,938ח מהן " ש321,978-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש288,135-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש143,040-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש71,575ח מהן " ש106,479-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש104,970-והוצאותיה ב, תרומותח מ" ש34,904-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש35,353: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש357,876תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . האמורים בחוקהוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות, ח" ש258,466

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 קרית שמונה חזקה זה שיק

 . מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק
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. שלים את בדיקתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולה
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 קשת

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש17,300-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
: בגירעון בסכום שלהסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש130,765-והוצאותיה ב, מתרומות
 .ח" ש113,465

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש268,407תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . המדינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר 
 .שהסיעה לא שמרה העתקי שיקים בגין תרומות שקיבלה, בכך

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש113,465-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 קרני שומרון

 בונים את המחר

 . ית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכא3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש65,661-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש135,577-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש69,916: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש262,644תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש69,916-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . ירעוןהג
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 יחדיו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש65,661-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש65,240- בוהוצאותיה, מאוצר המדינה

 .ח" ש421: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש131,322תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עת לעשות בראשות יוסי דנציגר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש81,460-ופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתק, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש68,493-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש15,799-ח מאוצר המדינה ו" ש65,661

 .ח" ש12,966: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש131,322תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 ראמה

 אהבה ונאמנות

 .  למימון מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית

כולן , ח" ש25,746-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש25,861-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש115: של
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הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש115,857תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
מחשבון בנק שאינו שילמה הוצאות , שהסיעה לא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה, בכך

 .חשבון הסיעה ולא ניהלה חשבון בנק שיוחד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרש

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23קף סמכותי לפי סעיף בתו, אני ממליץ

 . ח" ש772שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אל זיתון

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ת ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרו

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אל סמוד המאוחדת

 . נה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדי2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש51,492-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש51,856-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש364: של

הסיעה הוצאות הבחירות של , ח" ש115,857תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלאנמתאא

 . ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט 
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 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . פית בגין דוח לא חיוביכס

 

 סיעת אחדות ואחווה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש51,856-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש53,055-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש51,492-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקו, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש53,055-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,563: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש115,857תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ראמה אלמוסתקבל

 . ר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצ

, ח" ש25,928-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,509-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש25,746-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
את תקופת הבחירות סיימה הסיעה , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,509-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש763: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש115,857תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 שיתוף ורפורמה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש25,746-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש29,549-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש23,171-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש29,549-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש6,378: בגירעון בסכום של

וצאות הבחירות של הסיעה ה, ח" ש115,857תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 ראש העין

 בראשות משה בן טובים" יוזמה"

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 ח מהן" ש155,002-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש167,425-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש5,000-ח מאוצר המדינה ו" ש150,002

 .ח" ש12,423: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש337,505תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16נסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכ

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 חברים נכונים לעשייה בראשות פיני דניאל

 . ן מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימו
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ח מהן " ש96,662-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש116,979-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש21,661-ח מאוצר המדינה ו" ש75,001

 .ח" ש20,317: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש337,505ות לסיעה הייתה תקרת ההוצא,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל , בכך

 .נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש20,317-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16 בניגוד להוראות סעיף

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,250שערכו , 3% בשיעור של הוצאות הבחירות

 

 כולנו יד אחת בראשות הינדי אבינועם למועצת העיר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,Â„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï Á. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מורשת ישראל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .מדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר ה

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי
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 צדק חברתי בראשות אבישי גמליאל

 . ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט 

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות23/06/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 ראש העין הירוקה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש91,511-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש256,740-והוצאותיה ב

 75,001ח מהן " ש91,511-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש261,740-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש16,510-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש170,229:  את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש337,505תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש5,000הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16האמורים בסעיף מהגבולות 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר , שהסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .המדינה ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

הסיעה הסבירה כי הגירעון כוסה ממקורותיהם של נציגי . ח" ש170,229-גירעון הסיעה הסתכם ב
ות בניגוד /תרומה, בכך קיבלה הסיעה. הסיעה ומועמדיה בבחירות בסכומים העולים על המותר

 .  לחוק16להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, קפהבהתחשב באופי החריגה ובהי
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,500שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 ראש פינה

 גיא אוני

 . וצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מא
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ח מהן " ש12,734-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את . ח" ש9,260-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש500-ח מאוצר המדינה ו" ש12,234

 .ח" ש3,474: תקופת הבחירות בעודף בסכום של

כום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהס
 .ח" ש1,139להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש55,053תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 המושבה בראש

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח"ש 52,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש51,613-והוצאותיה ב

ח " ש7,340ח מהן " ש59,340-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש43,693-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש52,000-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש15,647: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש55,053תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15יף על פי סע
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â. 

 

 נשות ראש פנה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש10,399-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש13,482-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש12,234-חירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש13,568-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,334: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש55,053תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמור
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ראש פנה אחת

 . דינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המ5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש112,170-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש108,669-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש51,000-ח מאוצר המדינה ו" ש61,170

 .ח" ש3,501: סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש122,340תה תקרת ההוצאות לסיעה היי,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 שון לציוןרא

 הירוקים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש875,769-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש709,823-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש165,946: של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש34,581להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,751,538תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16סות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנ

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 



412 

 התושב ראשון בראשות מיכאל אולשנסקי

 . המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 התקווה בראשות יוסי כמיסה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש4,300-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש4,360-והוצאותיה ב

,  מתרומותכולן, ח" ש4,300-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש27,360-והוצאותיה ב

 .ח" ש23,060: בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,313,654תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16 בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ח "לא כללה הכנסות מתרומות בדו, שהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש, בכך

 .הכספי שלה ושילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש23,060-יעה הסתכם בגירעון הס
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, מורכא
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 ויקטור כהנא למען זכויות הפרט

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .קשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות ב

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 זך בראשות אבי דנינו

ח מאוצר " ש583,846מון בסך  מנדטים והיא זכאית למי2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
 . המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש583,846-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש691,017-והוצאותיה ב

 .ח" ש107,171: בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת הבחירות , לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
מימון להשית על הסיעה שלילה של השלמת , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש87,577שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 חי בראשות טרבלסי חי שמעון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש322,023-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש441,195-והוצאותיה ב

 291,923ח מהן " ש322,023-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, יקורתלאחר הב
על פי , לפיכך. ח" ש441,394-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש30,100-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש119,371: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,313,654ה הייתה תקרת ההוצאות לסיע,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , וצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין ה, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש119,371-גירעון הסיעה הסתכם ב
 עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 



414 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
יעה שלילה של השלמת מימון להשית על הס, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש8,758שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 בי אלי'עוצמה לתושב בראשות חג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש195,154-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש205,277-והוצאותיה ב

 175,154ח מהן " ש195,154-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש205,228-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש10,074: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,313,654רת ההוצאות לסיעה הייתה תק,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

פי שלה באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכס
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד בראשות משה שיינפלד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש175,153-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש253,417-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש175,153-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש259,811-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש84,658: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,313,654ת ההוצאות לסיעה הייתה תקר,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
ות בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב שהסיעה לא ערכה התקשרוי, בכך

 .עם פעילים בניגוד להנחיות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש84,658-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16סעיף בניגוד להוראות 
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,255שערכו , 3%ירות בשיעור של הוצאות הבח

 

 פז

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח " ש1,334,969-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
. ח" ש1,500,710-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש167,277-ח מאוצר המדינה ו" ש1,167,692מהן 

 .ח" ש165,741: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש2,335,384תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . לה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש165,741-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 קהילה לגישור פערים בראשות דסה רדאי

 . חירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בב

 .  תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות והוצאות בתקופת הבחירות26/05/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 של בראשות שלמה לוי

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש456,823-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,  הדוח הכספי שלהעל פי
הסיעה . ח" ש529,864-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש164,900-ח מאוצר המדינה ו" ש291,923

 .ח" ש73,041: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,313,654תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
הנחיות ולא שמרה במסמכיה שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד ל, בכך

 .העתקים מפרסומים שערכה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש73,041-גירעון הסיעה הסתכם ב
 החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,838שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 רהט

 אלאחוה ואלמוסאואה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש35,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש272,934-והוצאותיה ב

 142,092-והוצאותיה ב, ח" ש20,040-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 230,384ח מהן " ש265,761-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש272,799-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש35,377-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש69,115ח מהן " ש89,155-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש137,092-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20,040-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש54,976: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש460,768ות לסיעה הייתה תקרת ההוצא,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש287,980

. ח" ש15,000בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16 מהגבולות האמורים בסעיף, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות וכללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .שאינן הוצאות בחירות

הם יכוסה הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מ. ח" ש54,976-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 



417 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, יבלתי מהסיעהאת ההסברים שק, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש13,823שערכו , 6%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23לפי סעיף בתוקף סמכותי , אני ממליץ

 . ח" ש1,382שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 אלבדיל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלהודא ללופאק ואלסלאם

 . המדינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר 4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש244,384-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש160,962-והוצאותיה ב

 153,730-והוצאותיה ב, ח" ש79,016-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 207,346ח מהן " ש221,346-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש163,462-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש14,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש62,204ח מהן " ש72,104-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש153,730-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש9,900-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש23,743: ת תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה א

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה 
 .ח" ש12,781להשיב לקופת המדינה סכום של 

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש460,768תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק,ח" ש287,980

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש23,743-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלוחדה ואלסלאם

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש111,780-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

 115,192ח מהן " ש115,212-תיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסו, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש111,780-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש20-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש3,432: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

 הבחירות של הסיעה הוצאות, ח" ש259,182תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלנהדה ואלאכלאס

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-ה במערכת הבחירות בהסיעה זכת

 .ח" ש134,159-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש115,192-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , ל פי הביקורתע, לפיכך. ח" ש138,659-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש23,467: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש259,182תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה 
כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .שאינן הוצאות בחירות ולא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות

.  כיצד בכוונתה לכסות את הגירעוןהסיעה לא הסבירה. ח" ש23,467-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,608שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 אלעדאלה ואלתנמיה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .סרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מ

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 יר אל דימוקרטיהי'חרקת אלאסלאח ולתע

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש172,788-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש172,213-והוצאותיה ב

 כולן מאוצר ,ח" ש172,788-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש160,445-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש12,343: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש345,576תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16יעה היו בגבולות האמורים בסעיף הכנסות הס

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .ות שקיבלההוצאות הבחירות ולא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלווא

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,184שערכו , 3% בשיעור של הוצאות הבחירות

 

 צדק חברתי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . יעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינההס, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי



420 

 רהט מען

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 רחובות

 הדרים עם הראל אשד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש124,900-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, הכספי שלהעל פי הדוח 
 .ח" ש134,266-והוצאותיה ב

על , לפיכך. ח" ש134,266-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת
 .ח" ש134,266: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, פי הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש813,537תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ף על פי סעי
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין , ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא , בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

כאלה סנקציה החוק אינו קובע במקרים . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 מפנה לרחובות בראשות עזי סלנט

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש361,572-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש664,236-והוצאותיה ב

-והוצאותיה ב, ח" ש216,943- לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו בהכנסותיה של הסיעה
 .ח" ש361,770
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כולן מאוצר , ח" ש361,572-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש664,236-והוצאותיה ב, המדינה

, ר המדינהכולן מאוצ, ח" ש216,943-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש393,430-והוצאותיה ב

 .ח" ש479,151: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש813,537תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בגבולות האמורים בחוקהוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו , ח" ש1,265,502

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש479,151-גירעון הסיעה הסתכם ב
ר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אש

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , קלחו) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,231שערכו , 2%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,339שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 עוז

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש2,650-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש117,872-והוצאותיה ב

-והוצאותיה ב, ח" ש2,650-סיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של ה, לאחר הביקורת
: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש124,918
 .ח" ש122,268

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש813,537תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב , שהסיעה שילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה, בכך

 .ד להכנסות והוצאות מערכת הבחירות כנדרשבגין הוצאות הבחירות ולא ניהלה חשבון בנק שיוח

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 



422 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 צעירים למען רחובות ברשות יניב מרקוביץ

 . ה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיע

כולן , ח" ש180,786-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש197,224-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש16,438: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש813,537תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , חוק ל15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את הסיעה הסביר. ח" ש16,438-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רחובות מתחדשת בראשות שוקי פורר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

לא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם ש
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 ים רחובותרשימת הירוק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש124,942-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש124,706-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש16,470-ח מאוצר המדינה ו" ש108,472

 .ח" ש236: ף בסכום שלסיימה את תקופת הבחירות בעוד

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש813,537תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È. 

 

 שרות לתושב

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש5,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
:  סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום שלהסיעה. ח" ש274,799-והוצאותיה ב, מתרומות
 .ח" ש269,799

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש813,537תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש269,799-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

  עושים טוב ברחובות בראשות דניאל בל-תפוז 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש133,743- הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב,על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש139,198-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש25,187-ח מאוצר המדינה ו" ש108,472

 .ח" ש5,456: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

חירות של הסיעה הוצאות הב, ח" ש813,537תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 ריינה

 אל ריינה אלמוסתקלה

 . יעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההס

 .ח" ש42,432-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש34,157-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות ,  פי הביקורתעל, לפיכך. ח" ש42,432-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש8,275: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש153,707תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלוחדה ולנהדה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש68,314סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .נותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 אלעמאל ואלאמל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3- זכתה במערכת הבחירות בהסיעה

, ח" ש109,688-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש113,734-והוצאותיה ב

 102,471ח מהן " ש109,688-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש110,734-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש7,217- המדינה וח מאוצר"ש

 .ח" ש1,046: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש204,942תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 חזית התיקון

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש68,314-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ל פי הדוח הכספי שלהע
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש68,745-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש431: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש153,707תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .וציאה ושילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעההוצאות שה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
יעה שלילה של השלמת מימון להשית על הס, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,049שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 קידמה ושוויון

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה . ח" ש36,134-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש36,134: גירעון בסכום שלסיימה את תקופת הבחירות ב

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש153,707תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . דינההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המ
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .בכתב בגין הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

 .הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש36,134-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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סנקציה החוק אינו קובע במקרים כאלה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 רשימת ריינה המקורית

 . ח מאוצר המדינה" ש34,157הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש34,157- הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש34,385-והוצאותיה ב

 .ח" ש228: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

,  שקיבלתי מהסיעהאת ההסברים, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש5,124שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 רכסים

 הסיעה הדתית המאוחדת לפיתוח ושגשוג רכסים

 . מדינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר ה7-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש168,241-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש156,551-והוצאותיה ב

 152,943ח מהן " ש154,520-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
יימה הסיעה את ס, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש158,128-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש3,608: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש305,886תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . יה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונות

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 כולם למען רכסים

 .  המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר

, ח" ש21,849-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש37,742-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש21,849-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
ת תקופת הבחירות סיימה הסיעה א, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש34,412-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש12,563: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש98,321תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ת מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיו

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 רמלה

 אבנר חלדרוב

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש74,014-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, י הדוח הכספי שלהעל פ

כולן מאוצר , ח" ש73,999-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש74,014-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש15: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש554,994תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

 

 אחוה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה
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 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . סיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינהה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 האחדות למען רמלה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש246,664-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש253,020-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש6,356: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש554,994תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עולמי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש342,164-ותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנס, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש359,266-והוצאותיה ב

 246,664ח מהן " ש347,664-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש359,266-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש101,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש11,602:  הבחירות בגירעון בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש554,994תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 צדק חברתי

 . ח מאוצר המדינה" ש73,999הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 
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הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש69,000-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, ח הכספי שלהעל פי הדו
 .ח" ש72,933-והוצאותיה ב

 .ח" ש45,444: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש11,100שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 קידמה ושוויון

 . נההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדי

, ח" ש123,432-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש125,079-והוצאותיה ב

 123,332ח מהן " ש123,432-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, ל פי הביקורתע, לפיכך. ח" ש125,079-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש100-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,647: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש554,994תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ת מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה א

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 רמת גן

 הירוקים ברמת גן

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש618,884-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקו, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש628,189-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש500-ח מאוצר המדינה ו" ש618,384

 .ח" ש9,305: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,236,768תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .יו בגבולות האמורים בחוקהסיעה בתקופת הבחירות ה
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 זינגר לרמת גן

 . ית למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכא2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש412,256-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש790,711-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש378,455: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש927,576תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
החזיקה אסמכתות בגין שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש ולא , בכך

 .הוצאות שהוציאה

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש378,455-גירעון הסיעה הסתכם ב
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ , È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש12,368שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 גן-אים ברמת כח לגימל

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש413,673-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות . ח" ש412,474-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה" ש412,256

 .ח" ש1,198: לבעודף בסכום ש

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש927,576תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ . 
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 לב

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש206,128-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
תקופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה את . ח" ש226,230-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש20,102: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש927,576תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש20,102-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רגש רמת גן שלנו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

  חברתי בראשות יאיר דוידירמת גן אחרת צדק

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש110,256-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש123,686-והוצאותיה ב

 123,676מהן ח " ש124,676-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש123,686-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש990: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש927,576תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .לות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה ערבות מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .ות בגין הוצאות שהוציאההוצאות הבחירות ולא החזיקה אסמכת
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש4,947שערכו , 4%וצאות הבחירות בשיעור של ה

 

 שירין צבי זה הזמן להוביל בדרך חדשה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 בראשות אלי מוסרי,תנופה ירוקה לרמת גן רשימה עצמאית ירוקים

 . ינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המד2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש1,315-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש414,300-והוצאותיה ב

 412,256ח מהן " ש413,571-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 הסיעה את סיימה, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש414,196-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

 .ח" ש624: תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש927,576תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 רמת השרון

  אזרחים למען מינהל תקין-אמיתי 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .קשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות ב
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ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 בית בראשות אבירם גרובר

 . ן מאוצר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימו

כולן , ח" ש94,783-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש170,420-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש75,637: של

צאות הבחירות של הסיעה הו, ח" ש758,264תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה לא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלה, בכך

הסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים מהם יכוסה . ח" ש75,637-רעון הסיעה הסתכם בגי
הגירעון לא הניחו את דעתי ולכן קבעתי כי חלה החזקה לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, התחשב באופי החריגה ובהיקפהב
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,896שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 הירוקים

 . א זכאית למימון מאוצר המדינה מנדטים והי2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש189,566-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש200,828-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש11,262: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש426,524תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 לונים ודתיים שומרים על המסורתיחדיו חי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש189,566-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש188,414-והוצאותיה ב

 189,566ח מהן " ש190,566-בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות , לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש189,414-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש1,152: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש426,524תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 ערכים וזהות יהודית

 . נה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואי

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .  בגין דוח לא חיוביכספית

 

 רמת השרון שלנו בראשות יצחק רוכברגר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה7-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש860,957-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש865,456-הוצאותיה בו, ח מתרומות" ש197,476-ח מאוצר המדינה ו" ש663,481

 .ח" ש4,499: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש1,326,962תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . סיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינהה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 רמת ישי

 הדר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש95,765-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקו, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש95,140-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש32,555-ח מאוצר המדינה ו" ש63,210

ח " ש12,642ח מהן " ש30,642-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
הסיעה סיימה את תקופת . ח" ש42,252-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש18,000-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש10,985: חירות בגירעון בסכום שלהב

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש126,420תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש63,210

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 רמה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש79,051-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש56,573-והוצאותיה ב

 33,003-והוצאותיה ב, ח" ש33,255-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 63,210ח מהן " ש90,551-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש56,573-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש27,341-ח מאוצר המדינה ו"ש

ח " ש25,284ח מהן " ש33,255-כנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו בה
, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש33,003-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש7,971-מאוצר המדינה ו

 .ח" ש34,230: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש126,420 תקרת ההוצאות לסיעה הייתה,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש63,210

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â. 

 



436 

 תנופה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש75,399-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש93,536-והוצאותיה ב

 42,140ח מהן " ש75,401-רות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחי, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש93,536-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש32,060-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש18,135: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש210,700תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .קופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקבת

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש18,135-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,Á ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈ. 

 

 

 רעננה

 הרשימה למען התושבים בראשות דן ברוך

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש10,500-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש264,108-והוצאותיה ב

 272,872ח מהן " ש283,372-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש264,108-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש10,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש19,264: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש613,962 לסיעה הייתה תקרת ההוצאות,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ. 

 

 רשימה העצמאית לרעננה בראשות נחום חופרי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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, ח" ש692,848-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש709,432-והוצאותיה ב

 545,744ח מהן " ש687,848- לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש691,615-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש141,354-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש3,766: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

חירות של הוצאות הב, ח" ש1,637,232תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 משה מנגולירשימת הצעירים נרעננה בראשות 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש146,862-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש147,129-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש65,000-ח מאוצר המדינה ו" ש81,862

 .ח" ש267: עון בסכום שלסיימה את תקופת הבחירות בגיר

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש613,962תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È� . 

 

 

 גנם- אום אל-שבלי 

 אלאסלאח

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש1,500-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

, כולן מתרומות, ח" ש5,000-החוזרות הסתכמו בהכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות 
 .ח" ש500: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש4,000-והוצאותיה ב

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש65,309תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בגבולות האמורים בחוקהוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו , ח" ש43,539

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה לא הפקידה תרומות שקיבלה בבנק כנדרש, בכך

 .של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינההוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, בבחירות הראשונות, כאמור
 .כאלה סנקציה כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלוחדה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-ירות בהסיעה זכתה במערכת הבח

כולן , ח" ש29,026-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש29,847-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש821: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,309 לסיעה הייתה תקרת ההוצאות,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון , ומים שנקבעו בהנחיותשהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכ, בכך

 .בנק שאינו חשבון הסיעה ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, מהסיעהאת ההסברים שקיבלתי , בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,161שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלנור

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

ת המערכת הממוחשבת לניהול הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעו
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 אלנסר

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-רכת הבחירות בהסיעה זכתה במע
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כולן , ח" ש29,026-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש29,803-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש777: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,309ההוצאות לסיעה הייתה תקרת ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל , תב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות בכ, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, שקיבלתי מהסיעהאת ההסברים , בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,451שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלסלאם

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש14,513-ל הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה ש, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש15,141-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש628: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,309תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות , שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות, בכך

 .ה על פי דרישת מבקר המדינהבכתב בגין הוצאות הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגי

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
ן להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימו, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש581שערכו , 4%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלעדאלה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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כולן , ח" ש8,708-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
בחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה את תקופת ה. ח" ש9,001-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש293: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,309תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינ

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלעדל ואלאסלאח

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש29,026-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש30,238-אותיה בוהוצ, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,212: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,309תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ני
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,451שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 העצמאות

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש8,708-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש8,866-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש158: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,309רת ההוצאות לסיעה הייתה תק,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות במזומן מעל ,  בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא ערכה התקשרויות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, ים שקיבלתי מהסיעהאת ההסבר, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש261שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 לעתיד

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש21,008-יעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הס, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש21,057-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש12,300-ח מאוצר המדינה ו" ש8,708

 .ח" ש49: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש65,309תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות 

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 פרח התבור

 . וצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מא

 .ח" ש1,800-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש17,416-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח" ש1,476: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש17,092-והוצאותיה ב

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש65,309תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15יף על פי סע
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש43,539

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ההסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינ
שילמה הוצאות במזומן מעל , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי,  החריגה ובהיקפהבהתחשב באופי
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש348שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 שינוי

 .  למימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש29,026-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש29,718-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש692: של

וצאות הבחירות של הסיעה ה, ח" ש65,309תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
אות במזומן מעל שילמה הוצ, שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23סמכותי לפי סעיף בתוקף , אני ממליץ

 . ח" ש1,451שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 

 שלום-שגב

 אל סתקואמה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 . וצאות בתקופת הבחירות תצהיר לפיו לא היו לה הכנסות וה31/05/2009הסיעה מסרה ביום 

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁÎ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È. 

 

 אלופאק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
רש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו דוח כספי כנד. כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק
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. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 האחדות והשלום

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול הסיעה
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .ות הבדיקה יפורסמו בנפרדתוצא

 

 שגב שלום המאוחדת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש47,678-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש57,462-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש56,092-פת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקו, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש57,462-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,370: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש112,184תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 שדרות

 טוב לשדרות בראשות מיכאל אמסלם

 . דטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה מנ2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

כולן , ח" ש105,776-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש106,911-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,135: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש237,996הייתה תקרת ההוצאות לסיעה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 משנים כיוון בראשות אלון דוידי

 . ח מאוצר המדינה" ש52,888הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע 
 .בחוק

, ח" ש134,888-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש368,437-והוצאותיה ב

 .ח" ש233,549: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש7,933שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 עוצמה לשדרות בראשות הרצל שאובי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש186,776-כמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסת, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש106,371-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש105,776-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש107,533-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,757: לבגירעון בסכום ש

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש237,996תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ . 

 

 ד יוסף פנחס כהן"רשימת ההשגים בראשות עו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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ח מהן " ש35,383-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש38,626-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש3,650-וח מאוצר המדינה " ש31,733

 .ח" ש3,243: את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש237,996תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16ים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמור

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שדרות חזקה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש178,476-ותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנס, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש182,148-והוצאותיה ב

 105,776ח מהן " ש178,476-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש171,393-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש72,700-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש7,083: הבחירות בעודף בסכום שלסיימה הסיעה את תקופת , הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש237,996תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש4,700הסיעה קיבלה תרומות מתאגיד בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא כללה בחשבונותיה הוצאות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .ולא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה

ÍÎÈÙÏ ,È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש6,347שערכו , 6%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 תנועת ישראל עם אחד

 . ה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיע

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 
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בע במקרים כאלה סנקציה החוק אינו קו. הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 שוהם

 לב שוהם

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש119,612-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש121,697-והוצאותיה ב, תח מתרומו" ש8,800-ח מאוצר המדינה ו" ש110,812

 .ח" ש2,085: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש221,622תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 עתיד לשוהם בראשות משה מזרחי

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש141,089-ותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנס, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש163,673-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש67,215-ח מאוצר המדינה ו" ש73,874

 .ח" ש22,584: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

עה הוצאות הבחירות של הסי, ח" ש166,217תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש22,584-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·. 

 

 שהם בעשייה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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, ח" ש22,162-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש27,602-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש22,162-יעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הס, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש26,771-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,609: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש166,217תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שוהם בתנופה

 . מימון מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית ל2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש63,096-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש97,077-והוצאותיה ב

 73,874ח מהן " ש76,177-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, על פי הביקורת, לפיכך. ח"ש 99,077-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש22,901: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש166,217תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש22,901-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È. 

 

 שוהם שלנו

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש129,986-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש171,588-והוצאותיה ב



448 

 147,748ח מהן " ש150,448-הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של , לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש171,588-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש1,500-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש21,140: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הבחירות של הסיעה הוצאות , ח" ש295,496תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את . ח" ש21,140-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 

 שלומי

 אחי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·‚Ï ÁÂ„‰È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 דחף

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח מהן " ש102,524-חירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה . ח" ש129,297-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש16,564-ח מאוצר המדינה ו" ש85,960

 .ח" ש26,773: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש171,920תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .גבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו ב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה באיחור רב לאחר המועד 
 .הקבוע בחוק
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ירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את הסיעה הסב. ח" ש26,773-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שעב

 אלאזדהאר

 .  מנדטים ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הסיעה . ח" ש36,070-ו בהוצאותיה הסתכמ. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש36,070: סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש76,694תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר .  את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה
שהסיעה שילמה הוצאות במזומן מעל לסכומים שנקבעו בהנחיות ולא הגישה תצהיר של , בכך

 .נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

 הסיעה הסבירה להנחת דעתי כיצד בכוונתה לכסות את. ח" ש36,070-גירעון הסיעה הסתכם ב
 . הגירעון

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 .כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלאתחאד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש17,910-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש15,339-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש17,910-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש2,571: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש76,694תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה
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ÍÎÈÙÏ ,˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·. 

 

 אלביאן

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש17,043-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
קופת הבחירות בגירעון בסכום הסיעה סיימה את ת. ח" ש21,500-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש4,457: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש76,694תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . קר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מב

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלהודא

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·ÈÙ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלרסאלה

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

כולן , ח" ש17,043-יעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הס, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש18,388-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש1,345: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש76,694תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
שילמה הוצאות מחשבון בנק , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 . דרישת מבקר המדינהשאינו חשבון הסיעה ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי
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ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש682שערכו , 4%ת הבחירות בשיעור של הוצאו

 

 אלתטוויר ואלעמל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È·. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 העבודה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .נותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונש

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 סיעת אלמוסתקבל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש20,976-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, הדוח הכספי שלהעל פי 

כולן מאוצר , ח" ש17,043-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש20,976-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש3,933: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש76,694תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï . 
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 שפרעם

 אחווה

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש125,266-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש151,203-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש125,266-הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של , לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש156,978-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש31,712: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .ת היו בגבולות האמורים בחוקבתקופת הבחירו

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
 .שהסיעה לא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלה, בכך

ÍÎÈÙÏ , È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,505שערכו , 2%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 אלאהליה

 . לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה 

 .ח" ש50,149-הוצאותיה הסתכמו ב. לסיעה לא היו הכנסות, על פי הדוח הכספי שלה

כולן מאוצר , ח" ש37,580-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , ורתעל פי הביק, לפיכך. ח" ש50,149-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש12,570: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . תיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונו
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , שהסיעה קיבלה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרש, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא שמרה במסמכיה העתקים מפרסומים שערכה

ÍÎÈÙÏ ,Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ . 
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, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,127שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 דיד'אלאסלאח ואלתג

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-ירות בהסיעה זכתה במערכת הבח

כולן , ח" ש125,266-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום . ח" ש106,469-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש18,797: של

יו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן עליה הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות ה
 .ח" ש07להשיב לקופת המדינה סכום של 

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . סיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינהה
לא החזיקה אסמכתות בגין , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚. 

ולכן ,  מהמימון המגיע לה על פי החוק85%-הוצאות הבחירות של הסיעה היו נמוכות מ, כאמור
 .אין משמעות להטלת סנקציה עליה

 

 דיד'יל אלג'אלג

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש62,633-כנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו ה, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש99,957-והוצאותיה ב

 44,372-והוצאותיה ב, ח" ש75,160-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 .ח" ש118,957-הוצאותיה הסתכמו ב. נמצא כי לסיעה לא היו הכנסות, לאחר הביקורת

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש75,160-בחירות החוזרות הסתכמו בהכנסותיה של הסיעה לתקופת ה
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש44,372-והוצאותיה ב

 .ח" ש88,169: בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות החוזרות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן 
 .ח" ש19,514ת המדינה סכום של עליה להשיב לקופ

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש313,165
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . ותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חשבונ
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות , שהסיעה לא כללה בחשבונותיה הוצאות , בכך

 .הבחירות ולא הגישה תצהיר של נציגיה על פי דרישת מבקר המדינה

. כסות את הגירעוןהסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה ל. ח" ש88,169-גירעון הסיעה הסתכם ב
בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה החזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה 

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, מימון המגיע לה על פי החוק מה85%-היו נמוכות מ, הוצאות הסיעה בבחירות החוזרות, כאמור
 .ולכן אין משמעות להטלת סנקציה עליה

 

 אלוחדה לשינוי

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש31,943-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש41,367-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש37,580-מו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות בהסתכ, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש41,367-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש3,787: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .תקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקב

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אלמוסתקבל

 . כאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא ז

 .ח" ש33,822סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

בי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים הדוח לג, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק
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 אלסדק אלמסאווה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰ . 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 אלעין אלסאהרה ללתטויר

 . ח מאוצר המדינה" ש62,633הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון בסך 

וח הכספי שלה באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע הסיעה הגישה את הד
 .בחוק

, ח" ש70,633-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש71,428-והוצאותיה ב

 .ח" ש795: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, לפיכך

ÍÎÈÙÏ ,Á ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈ. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש9,395שערכו , 15%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

  שפרעם הטובים בכוון הנכוןבני

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .פרק הזמן הקבוע בחוקב

. קבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתו
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 הצעירים לשינוי ואיחוד

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש53,238-סיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של ה, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש57,957-והוצאותיה ב
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כולן מאוצר , ח" ש62,633-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש57,957-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש4,676: בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ף על פי סעי
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא ערכה התקשרויות בכתב בגין , לה הלוואה מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרששהסיעה קיב, בכך

 .הוצאות הבחירות ולא החזיקה אסמכתות בגין הוצאות שהוציאה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, קיבלתי מהסיעהאת ההסברים ש, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,879שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

 השיתוף והתגמול

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש31,493-ה של הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותי, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש82,959-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש37,580-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש82,959-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש45,379: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא החזיקה אסמכתות בגין , הסיעה קיבלה ערבות מבלי שיהיה הסכם בכתב כנדרשש, בכך

 .הוצאות שהוציאה ולא ערכה התקשרויות בכתב עם פעילים בניגוד להנחיות

. הסיעה לא הסבירה כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון. ח" ש45,379-גירעון הסיעה הסתכם ב
חזקה אשר לפיה בגירעון עצמו יש משום תרומה בהעדר הסבר על המקורות לכיסוי הגירעון חלה ה

 .  לחוק16בניגוד להוראות סעיף 

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,879שערכו , 5%הוצאות הבחירות בשיעור של 
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 וחדת שפרעם

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש125,266סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .פי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכס

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 שבאב שפרעם

 . ט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנד

 .ח" ש33,822סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים ,בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 שפאעמרו

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

ח מהן " ש79,780-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה . ח" ש79,638-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש42,200-ח מאוצר המדינה ו" ש37,580

 .ח" ש142: את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 שפרעם אלאסאלה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה
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, ח" ש74,564-תקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של הסיעה ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש49,980-והוצאותיה ב

 100,944-והוצאותיה ב, ח" ש75,160-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

ח " ש00ח מהן " ש93,564-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש68,980-אותיה בוהוצ, ח מתרומות" ש93,564-מאוצר המדינה ו

, כולן מאוצר המדינה, ח" ש67,644-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש100,944-והוצאותיה ב

 .ח" ש8,716: בסכום של

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש281,849תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש313,165

. ח" ש93,564בסכום כולל של , בסכומים העולים על המותר, הסיעה קיבלה תרומות מיחידים
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף , לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו

הדבר התבטא בעיקר . ה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהל
 .שהסיעה לא הנפיקה קבלות בגין תרומות כנדרש, בכך

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, י מהסיעהאת ההסברים שקיבלת, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש1,353שערכו , 2%הוצאות הבחירות החוזרות בשיעור של 

 

 

  יפו-תל אביב 

 אורן

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה 

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 דלת פתוחה

 . ט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנד
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הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. הסיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של 
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

  מפלגת פועלים-דעם 

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰·È ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 לאיכות הסביבה בראשות פאר ויסנר ודן להט-הירוקים

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש1,678,198-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 1,706: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של. ח" ש1,679,904-והוצאותיה ב

 .ח"ש

ח " ש250,000 ששולמה כעמלה בגין הלוואה בסך 50,000הסיעה כללה בחשבונותיה הוצאה בסך 
התמורה שהסיעה שילמה עבור . פלגת הירוקים לתקופה של כחמישה חודשיםשניתנה לה ממ

הסיעה טענה . סכום שאינו סביר,  בחישוב שנתי48%ההלוואה האמורה מהווה ריבית בשיעור של 
 .כי הסכום האמור משקף את הריבית בגין ההלוואה ואת הערך הכלכלי של הערבות בגינה

 12%המשקף ריבית שנתית של , ח בלבד" ש12,500החלטתי להכיר כהוצאות בחירות סך של 
 .בהתאם למקובל בנסיבות דומות

ח מהן " ש1,678,198-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
, לפיכך. ח" ש1,642,404-והוצאותיה ב,  ח מתרומות" ש53,600-ח מאוצר המדינה ו" ש1,624,572

 .ח" ש35,794:  תקופת הבחירות בעודף בסכום שלסיימה הסיעה את, על פי הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש3,249,144תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . ת מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיו

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 חינוך וסביבה, לתת לחיות למען בעלי חיים 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש21,722-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש524,190-והוצאותיה ב

 541,524ח מהן " ש563,366-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש530,581-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש21,842-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש32,784: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של , ח" ש2,436,858תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·. 

 

 נשים למען אנשים

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,ÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰È·Â. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 סיעת כח לגימלאים בראשות נתן וולוך

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

ח " ש1,662,827-הסיעה בתקופת הבחירות בהסתכמו הכנסותיה של , על פי הדוח הכספי שלה
. ח" ש1,673,964-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש37,100-ח מאוצר המדינה ו" ש1,624,572מהן 

 .ח" ש11,137: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש6,498,288תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .יעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוקהס

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 עין ציבורית

 .  ואינה זכאית למימון מאוצר המדינההסיעה לא זכתה בבחירות במנדט

הסיעה הגישה את הדוח הכספי שלה במועד אולם שלא באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול 
דוח כספי כנדרש הוגש באיחור ניכר שלא אפשר את בדיקתו . כנדרש בהנחיות, חשבונות ולדיווח

 .בפרק הזמן הקבוע בחוק

. סיעה בנסיבות אלה ולהשלים את בדיקתוקבעתי כי מן הצדק לקבל את הדוח הכספי של ה
 .תוצאות הבדיקה יפורסמו בנפרד

 

 עיר לכולנו בראשות דב חנין

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש106,763-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש2,330,711-והוצאותיה ב

ח מהן " ש2,813,620-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
. ח" ש2,355,018-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש106,000-ח מאוצר המדינה ו" ש2,707,620

 .ח" ש458,603: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, על פי הביקורת, לפיכך

הוצאות הבחירות של , ח" ש5,415,240תקרת ההוצאות לסיעה הייתה , חוק ל15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È. 

 

 צדק חברתי לתל אביב יפו

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש541,524סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 אביב- רשימת הצעירים של תל-רוב העיר 

 . מדינה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר ה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב
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ח " ש1,665,575-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
. ח" ש1,617,159-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש41,003-ח מאוצר המדינה ו" ש1,624,572מהן 

 .ח" ש48,416: הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של

הוצאות הבחירות של , ח" ש3,249,144לסיעה הייתה תקרת ההוצאות ,  לחוק15על פי סעיף 
 .הסיעה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ , Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰. 

 

 

 תל מונד

 אופק

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש69,949-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש69,521-והוצאותיה ב

 26,349ן ח מה" ש69,949-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש69,521-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש43,600-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש428: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בעודף בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש118,571תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 . האמורים בחוקבתקופת הבחירות היו בגבולות

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 בסד קשת תל מונד

 . צר המדינההסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאו

, ח" ש26,349-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש26,966-והוצאותיה ב

 26,349ח מהן " ש26,975-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש26,975-והוצאותיה ב, ח מאוצר המדינה"ש

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש158,094 ההוצאות לסיעה הייתה תקרת,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק
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 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�. 

 

 הבחירה הטבעית

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה2-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

 .ח" ש52,698סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 יהדות עם נשמה

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש15,809סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 יחד לדרך חדשה בראשות שלום דרך

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה3-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש115,875-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש131,211-והוצאותיה ב

 37-והוצאותיה ב, ח" ש94,065-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
 .ח"ש

 79,047ח מהן " ש130,157-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
 .ח" ש153,304-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש51,110-ח מאוצר המדינה ו"ש
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, כולן מאוצר המדינה, ח" ש31,619-הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות החוזרות הסתכמו ב
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש9,335-והוצאותיה ב

 .ח" ש863: בסכום של

הוצאות הסיעה בתקופת הבחירות החוזרות היו נמוכות מהסכום שקיבלה מאוצר המדינה ועל כן 
 .ח" ש17,541עליה להשיב לקופת המדינה סכום של 

ח ולתקופת הבחירות החוזרות " ש158,094ות לסיעה הייתה תקרת ההוצא,  לחוק15על פי סעיף 
 .הוצאות הבחירות של הסיעה במערכת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק, ח" ש96,613

, לפיכך, הכנסות הסיעה חרגו. ח" ש3,000הסיעה קיבלה תרומות מאזרחי חוץ בסך כולל של 
 . לחוק16מהגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . בונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את חש
לא כללה הכנסות מתרומות , שהסיעה לא ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירות, בכך
 .ח הכספי שלה ושילמה הוצאות מחשבון בנק שאינו חשבון הסיעה"בדו

 באיחור רב לאחר המועד הסיעה מסרה למבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי שלה
 .הקבוע בחוק

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
מת מימון להשית על הסיעה שלילה של השל, לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש3,952שערכו , 5%הוצאות הבחירות הראשונות בשיעור של 

,  מהמימון המגיע לה על פי החוק85%-היו נמוכות מ, הוצאות הסיעה בבחירות החוזרות, כאמור
 .ולכן אין משמעות להטלת סנקציה עליה

 

 מנהיגות אחרת

  .הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש15,809סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

יה להחזיר את כל הסכומים הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועל, בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 "מפנה"שלמה ינאי 

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

 .ח" ש26,349סכום המימון הממלכתי שחושב לה 

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות
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ÍÎÈÙÏ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È� . 

הדוח לגבי סיעה זו אינו חיובי ועליה להחזיר את כל הסכומים , בהיעדר החשבונות והדוח הכספי
 . שקיבלה על פי החוק

 

 

 תל שבע

 ייר'איחוד אלאנקאד ואלתע

 .  מאוצר המדינה מנדטים והיא זכאית למימון5-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש117,965-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש125,338-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש117,965-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
מה הסיעה את תקופת הבחירות סיי, על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש125,431-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש7,466: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש235,930תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 .  לפי הנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 

 

 אל הלאל

 . הסיעה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינה

, ח" ש23,593-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש24,637-והוצאותיה ב

כולן מאוצר , ח" ש23,593-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
סיימה הסיעה את תקופת הבחירות , על פי הביקורת, לפיכך. ח" ש25,137-והוצאותיה ב, המדינה

 .ח" ש1,544: בגירעון בסכום של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש106,169תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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 אלנור לשינוי

 . עה זכתה במערכת הבחירות במנדט והיא זכאית למימון מאוצר המדינההסי

כולן , ח" ש23,593-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
הסיעה סיימה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום . ח" ש23,646-והוצאותיה ב, מאוצר המדינה

 .ח" ש53: של

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש106,169תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15על פי סעיף 
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

 . הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

ÍÎÈÙÏ ,‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á. 

 

 אלרסאלה לתגייר

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .הסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנות

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . כאית למימון מאוצר המדינההסיעה אינה ז, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 הרשימה המקומית המאוחדת

 .  מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה4-הסיעה זכתה במערכת הבחירות ב

, ח" ש94,372-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות ב, על פי הדוח הכספי שלה
 .ח" ש105,603-והוצאותיה ב

 94,372ח מהן " ש96,372-הסתכמו הכנסותיה של הסיעה לתקופת הבחירות ב, לאחר הביקורת
על פי , לפיכך. ח" ש109,703-והוצאותיה ב, ח מתרומות" ש2,000-ח מאוצר המדינה ו"ש

 .ח" ש13,331: סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של, הביקורת

הוצאות הבחירות של הסיעה , ח" ש188,744תקרת ההוצאות לסיעה הייתה ,  לחוק15ף על פי סעי
 .בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בחוק

 . לחוק16הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

הדבר התבטא בעיקר . הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה
לא כללה בחשבונותיה הוצאות , ערכה התקשרויות בכתב בגין הוצאות הבחירותשהסיעה לא , בכך

 .ולא כללה בהוצאותיה הוצאות ריבית בגין הלוואות שקיבלה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ È·‚Ï È·ÂÈÁ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙È�. 
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, יבלתי מהסיעהאת ההסברים שק, בין היתר, ולאחר ששקלתי, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה
להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון , לחוק) ד(23בתוקף סמכותי לפי סעיף , אני ממליץ

 . ח" ש2,831שערכו , 3%הוצאות הבחירות בשיעור של 

 

  שבע לשנוי-תל

 . הסיעה לא זכתה בבחירות במנדט ואינה זכאית למימון מאוצר המדינה

 .כספי למבקר המדינה למרות בקשות חוזרות ונשנותהסיעה לא מסרה את חשבונותיה ואת הדוח ה

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ ¯„ÚÈ‰· ,È·ÂÈÁ Â�È‡ ÂÊ ‰ÚÈÒ È·‚Ï ÁÂ„‰. 

החוק אינו קובע במקרים כאלה סנקציה . הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, כאמור
 . כספית בגין דוח לא חיובי

 

 

 

 

   
 )'בדימ(שופט , מיכה לינדנשטראוס  
  המדינהמבקר  
 ונציב תלונות הציבור  

 ט"אלול התשס , ירושלים

 2009אוגוסט  

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרק שלישי 

 

 נספח

 נתונים על התרומות שקיבלו הסיעות
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ש ו ג ו  ב  א

 הפיתוח ושיוויון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גמאל גבר אבו גוש 01/09/2008 1,500.00

 עיסא גבר אבו גוש 01/09/2008 1,400.00

 ניהאד עבד אלרחמן אבו גוש 03/09/2008 500.00

 אברהים סאלח הוואדי 05/09/2008 500.00

 תמים גבר אבו גוש 08/09/2008 800.00

 סעיד גבר אבו גוש 08/09/2008 800.00

 מחמוד גבר אבו גוש 15/09/2008 1,000.00

 עמאד עבד אלרחמן אבו גוש 18/09/2008 700.00

 ראפת עליאן אבו גוש 20/09/2008 500.00

 נגד גברמו אבו גוש 25/09/2008 700.00

 מוסא עבדאלרחמן אבו גוש 28/09/2008 200.00

 מוראד גבר אבו גוש 30/09/2008 300.00

 פיראס גבר אבו גוש 01/10/2008 600.00

 סובחי סאלח אבו גוש 02/10/2008 1,200.00

 מחמוד גבר אבו גוש 02/10/2008 600.00

 אסמאעיל גבר אבו גוש 05/10/2008 700.00

 עותמן גבר אבו גוש 07/10/2008 800.00

 איאד עבדלרחמן אבו גוש 10/10/2008 700.00

 מוחמד גבר אבו גוש 12/10/2008 1,000.00

 והיב גבר אבו גוש 15/10/2008 700.00

 פאוזי גבר אבו גוש 16/10/2008 700.00

 חוסאם גבר אבו גוש 16/10/2008 800.00

 נדים גבר אבו גוש 17/10/2008 1,000.00

 עיסא גבר אבו גוש 23/10/2008 1,200.00

 וליד גבר אבו גוש 25/10/2008 1,500.00

 מאגד גבר אבו גוש 28/10/2008 500.00

 מוחמד גבר אבו גוש 30/10/2008 800.00

 אחמד גבר אבו גוש 18/10/2008 800.00

 וליד גבר אבו גוש 22/10/2008 1,000.00

 לארא גבר אבו גוש 17/10/2008 500.00
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ב ןא א נ ס  ו 

 אחווה ושוויון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חוסין עזאם אבו סנאן 20/10/2008 1,000.00

 

 אלמנאר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 וליד דאוד אבו סנאן 31/10/2008 20.00

 

 אלנזאהה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 וסים מוקלד אבו סנאן 16/10/2008 1,000.00

 סיף עבאס אבו סנאן 11/11/2008 100.00

 סיף עבאס אבו סנאן 11/11/2008 100.00

 

 הרשימה הדרוזית המאוחדת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מ"ה באז בניה בע אבו סנאן 02/11/2008 10,000.00

 

 הרשימה הערבית המאוחדת

ÂÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ Ì ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גמאל גומעה אבו סנאן 29/09/2008 50.00

 

 חזית אלופאק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ורי'מאהר ח סנאן-אבו 10/10/2008 8,050.00
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ה ד ו ה י ן  ב  א

 אופק חדש לאבן יהודה בראשות סער קימל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ¯ÈÚÌÈ¯Â‚Ó  Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אסף קימל אבן יהודה 28/07/2008 1,000.00

 הדר וסער קימל אבן יהודה 28/07/2008 3,000.00

 נדב קימל אבן יהודה 28/07/2008 5,000.00

 דני ונירית בן ארי אבן יהודה 24/08/2008 1,000.00

 ציפי ורן גלר אבן יהודה 04/08/2008 500.00

 דרור ריבובסקי ן יהודהאב 30/07/2008 1,500.00

 טל ושירי ליבוביץ תל אביב 21/08/2008 2,000.00

 גל והדר קימל אבן יהודה 17/09/2008 2,500.00

 הדר וגל קימל אבן יהודה 17/09/2008 2,500.00

 אסף קימל אבן יהודה 02/10/2008 4,000.00

 דיתה וגדעון לירון אבן יהודה 25/08/2008 2,000.00

 רחל רבאח אבן יהודה 29/10/2008 2,000.00

 רן גלר אבן יהודה 10/12/2008 4,500.00

 יריב טפר אבן יהודה 08/12/2008 5,000.00

 ה גושן'איצ אבן יהודה 08/12/2008 3,000.00

 מיקי לפיד אבן יהודה 28/07/2008 300.00

 אסף זילברמן צור משה 11/12/2008 5,000.00

 יורם אריאלי האבן יהוד 08/08/2008 500.00

 ימי פרסלני'ג אבן יהודה 10/10/2008 5,000.00

 הדר וסער קימל אבן יהודה 12/05/2008 1,200.00

 ה וצילה גושן'איצ אבן יהודה 02/10/2008 2,000.00

 אייל חכשור גדרה 10/12/2008 2,000.00

 רונן ברית נתניה 10/12/2008 5,000.00

 אהרון טטרו אבן יהודה 11/11/2008 5,000.00

 הדר וסער קימל אבן יהודה 30/07/2008 350.00

 פאבי הולצמן אבן יהודה 15/12/2008 300.00

 בועז וזהבה בורד כפר הס 15/12/2008 500.00

 ליאור בורד כפר הס 15/12/2008 250.00

 נוגה גולן אבן יהודה 30/10/2008 400.00

 יצחק ריעני אבן יהודה 08/08/2008 600.00

 גבי ואהוד קימל אבן יהודה 29/12/2008 761.00

 הדר וסער קימל אבן יהודה 29/12/2008 986.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ¯ÈÚÌÈ¯Â‚Ó  Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יניב גוזלן קרית אונו 01/09/2008 5,000.00

 

 כן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גילעד עובדיה אבן יהודה 06/11/2008 500.00

 ניאבנר ראוב אבן יהודה 06/11/2008 500.00

 שלמה עובדיה אבן יהודה 06/11/2008 500.00

 יזהר הס מכבים רעות 14/08/2008 200.00

 גיל אופיר אבן יהודה 11/09/2008 1,000.00

 קרן כצמן אבן יהודה 26/08/2008 5,000.00

 

ל א ם  ו ם-א ח  פ

 אלכראמה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אגבאריה מרוות לפחםאום א 23/12/2008 20,000.00

 כמאל אגבאריה אום אל פחם 03/11/2008 208.00

 כמאל אגבאריה אום אל פחם 16/10/2008 2,500.00

 

 אלקותלה אלאסלאמיה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 כמאל אגבריה אום אל פחם 08/01/2009 2,000.00

 ריןמחמוד גב אום אל פחם 10/01/2009 7,000.00

 אחמד אגבריה אום אל פחם 10/01/2009 1,000.00

 עמאד מחאמיד אום אל פחם 12/01/2009 5,000.00

 עבד אלראוף מחאגנה אום אל פחם 12/01/2009 12,000.00

 עלואן אגבריה אום אל פחם 14/01/2009 7,000.00

 מחמוד מחאמיד אום אל פחם 16/01/2009 8,000.00

 מוחמד מחגנה ם אל פחםאו 22/01/2009 7,000.00

 אמיר מחאמיד אום אל פחם 23/01/2009 10,000.00

 מרעי גברין אום אל פחם 27/01/2009 1,200.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוסטפא מחאמיד אום אל פחם 01/02/2009 1,500.00

 פארוק מחאגנה אום אל פחם 01/02/2009 5,000.00

 מאזן אגבריה אום אל פחם 03/02/2009 2,500.00

 נזאר מחאגנה אום אל פחם 07/02/2009 7,000.00

 מוסטפא אגבריה אום אל פחם 10/02/2009 5,000.00

 נאיף מחאמיד אום אל פחם 10/02/2009 8,000.00

 אחמד מחאגנה אום אל פחם 15/02/2009 4,000.00

 סאלח אגבריה אום אל פחם 16/02/2009 5,000.00

 נאסר אגבריה אום אל פחם 22/02/2009 2,000.00

 כאלד אגבריה אום אל פחם 22/02/2009 10,000.00

 סולימאן אגבריה אום אל פחם 25/02/2009 2,300.00

 מוסטפא מחאגנה אום אל פחם 04/01/2009 9,000.00

 אימן גבארין אום אל פחם 06/01/2009 5,000.00

 מוחמד אגבריה אום אל פחם 05/02/2009 6,000.00

 מוסטפא מחאמיד אום אל פחם 04/01/2009 8,000.00

 מרואן אגבריה אום אל פחם 06/01/2009 6,000.00

 כאלד מחאמיד אום אל פחם 10/01/2009 500.00

 מוסטאפא מחאמיד אום אל פחם 15/02/2009 1,000.00

 איוב גברין אום אל פחם 13/01/2009 1,000.00

 

 קאמת אלופק אלבלדי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בארין'לואי ג פחם.א.א 04/10/2008 2,000.00

 בארין'שריף ג פחם.א.א 04/10/2008 1,000.00

 בארין'בר ג'ג פחם.א.א 04/10/2008 2,500.00

 בארין'מוסטפא ג פחם.א.א 04/10/2008 2,000.00

 בארין סעיד'ג פחם.א.א 04/10/2008 1,000.00

 בארין'אנם ג'ג פחם.א.א 04/10/2008 1,000.00

 בארין'רוחי ג פחם.א.א 04/10/2008 1,000.00

 בארין'מוחמד ג פחם.א.א 04/10/2008 1,000.00

 בארין'אבר ג'ג פחם.א.א 04/10/2008 2,000.00

 בארין'נאסר ג פחם.א.א 04/10/2008 2,000.00

 בארין'ג 'חאפז פחם.א.א 04/10/2008 1,000.00

 בארין'סאלח ג פחם.א.א 04/10/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בארין'אחמד ג פחם.א.א 05/10/2008 1,500.00

 בארין'רוחי ג פחם.א.א 05/10/2008 200.00

 

 קאמת אלעדאלה ואלאנקאד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מ חברה לבניה"אחים פתחי בע אום אלפחם 02/11/2008 1,000.00

 

א ב י ק ע ר  ו  א

 כח חדש בראשות שלמי אבני

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ˙‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דב שפיר חיפה 10/11/2007 5,000.00

 נוני כהן ניו יורק 04/08/2008 3,500.00

 גדעון צליק קיסריה 02/07/2008 5,000.00

 אביה שהם גמזו 13/08/2008 2,500.00

 יעקב שהם גמזו 13/09/2008 1,250.00

 יעקב שהם גמזו 13/10/2008 1,250.00

 יצחק זיוון קיסריה 29/08/2008 1,000.00

 יואב שחר בת חן 22/08/2008 5,000.00

 אידה תמרי קיסריה 02/11/2008 1,000.00

 דליה מורג קיסריה 31/10/2008 1,000.00

 נעם למלשטרייך קיסריה 02/11/2008 2,000.00

 דליה אוליברו קיסריה 28/10/2008 1,300.00

 יכל טיסרמ קיסריה 05/11/2008 3,000.00

 עמירם לוין קיסריה 09/11/2008 400.00

 סמדר לישצינסקי רעננה 17/11/2008 1,100.00

 יעקב גרשוני קיסריה 10/11/2007 5,000.00

 עידו הרפז גן שומרון 02/11/2008 1,000.00

 מ"חיים קליאוט בע פרדס חנה 07/07/2008 5,000.00

 אלי פרץ קיסריה 25/09/2008 5,000.00

 תמר בלוקיו אור עקיבא 07/10/2008 243.00

 אלדד גרשוני קיסריה 10/11/2007 5,000.00
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 צדק חברתי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עדנה יצחק חדרה 30/03/2009 1,000.00

 מסיקה גולן אור עקיבא 02/11/2008 841.00

 

ת י נ ר ו  א

 יוסי מצוב

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ¯ÈÚÌÈ¯Â‚Ó  Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שגיא מצוב אורנית 25/09/2008 500.00

 ציון שגיא אורנית 25/09/2008 700.00

 שאול שגיא אורנית 25/10/2008 300.00

 איציק יריב אורנית 26/10/2008 1,000.00

 ברונו מנדלסון אורנית 27/10/2008 200.00

 ריטה רחמני אורנית 06/10/2008 1,000.00

 דב רוזן אורנית 06/10/2008 500.00

 יוסי מצוב אורנית 28/12/2008 10.00

 

 יחד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אביחי בליצקי אורנית 24/08/2008 1,000.00

 מיקי שרוני אורנית 31/08/2008 1,000.00

 אורלי דהן אורנית 31/08/2008 600.00

 נימיןמייקל ב אורנית 02/09/2008 250.00

 מייקל בנימין אורנית 02/10/2008 250.00

 ברנד גולדברג אורנית 02/09/2008 1,500.00

 רונה שוורץ אורנית 05/09/2008 350.00

 ימי מונטה אורנית 07/09/2008 250.00

 יוסי שוורץ אורנית 19/09/2008 3,000.00

 נח קירשנברג אורנית 19/09/2008 100.00

 יצחק אגדי אורנית 07/10/2008 1,000.00

 רחל אבן אורנית 12/10/2008 500.00

 גיורא שפירא אורנית 16/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דבורה גל אורנית 16/10/2008 2,000.00

 פופיק גנאדי אריאל 02/11/2008 1,000.00

 מנשה אברהם אורנית 24/09/2008 500.00

 רון בן עטייה תל אביב 10/11/2008 5,000.00

 יעקב כץ אורנית 10/10/2008 5,000.00

 צבי מנלה אורנית 15/10/2008 5,000.00

 עידו כץ אורנית 10/10/2008 5,000.00

 גיל נדל אורנית 10/10/2008 5,000.00

 שלום טיטו אורנית 07/10/2008 380.00

 זידן תופיק דלית אל כרמל 06/11/2008 2,500.00

 יולנדה זוהר אורנית 20/10/2008 200.00

 חגי צוברי אורנית 04/09/2008 5,000.00

 זיו לכיש אורנית 12/11/2008 1,000.00

 שלומי לנגר אורנית 01/06/2008 1,000.00

 

ר ו ז  א

 הירוקים אזור שלנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ישראל מילוא אזור 19/10/2008 1,500.00

 המשה אבינד אזור 10/11/2008 2,500.00

 בני שגיר אזור 26/11/2008 1,500.00

 יעקב לירט אזור 09/11/2008 5,000.00

 

 התנועה להחלפת השלטון באזור

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שלומציון רביבו אזור 11/12/2008 500.00

 יוסי ברזילי אזור 12/10/2008 5,000.00
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ת ל י  א

 אור לאילת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ¯‡˙‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבי בגדדי אילת 04/08/2008 1,000.00

 אבי בגדדי אילת 27/07/2008 1,000.00

 יוסף חיים חנו אילת 05/08/2008 4,500.00

 יהודה מזרחי אילת 05/08/2008 4,500.00

 מישל אלקסלסי אילת 04/09/2008 2,500.00

 

 ןבטחון כלכלי לאילתים בראשות רפי הוכמ

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אשר גבאי אילת 13/10/2008 5,000.00

 אליהו יעקב מעלה שומרון 27/10/2008 5,000.00

 רוני זילבר אילת 28/10/2008 2,000.00

 אילת ובני זרח אילת 29/10/2008 5,000.00

 אלי לוי אילת 29/10/2008 500.00

 מישל אלקסלסי אילת 17/09/2008 5,000.00

 גד לוין אילת 19/09/2008 5,000.00

 דב גולדשטיין תל אביב 14/09/2008 5,000.00

 יובל אור אילת 23/09/2008 5,000.00

 אפרים קונדה רמת השרון 23/09/2008 5,000.00

 אדיר שפירא טל שחר 24/09/2008 5,000.00

 אהרון רום ירושלים 02/10/2008 5,000.00

 ערן קלינגהופר רמת השרון 25/09/2008 5,000.00

 רוני הוכמן מושב ניר חן 05/10/2008 5,000.00

 גלי הוכמן אילת 05/10/2008 5,000.00

 רונן רהב חיפה 08/10/2008 5,000.00

 יניב כהן אילת 08/10/2008 4,000.00

 חיים אלהר אילת 12/10/2008 5,000.00

  מאירמרדכי אילת 12/10/2008 5,000.00

 זאב פייס אילת 12/10/2008 5,000.00

 משה צייגר אילת 12/10/2008 5,000.00

 יעל לוי אילת 12/10/2008 5,000.00

 ליאת דיאמנט מגשימים 15/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אסתר פלד כפר סבא 02/11/2008 3,000.00

 פנינה עדי אילת 03/11/2008 5,000.00

  בן אדיבהיצחק אילת 09/11/2008 3,600.00

 אריה הניג רעננה 05/11/2008 5,000.00

 גגליה זיו אילת 10/11/2008 1,000.00

 שרון מלכה אילת 11/11/2008 5,000.00

 אפרים רהב אילת 11/11/2008 4,000.00

 איזיק לוין אילת 01/11/2008 5,000.00

 גבעתי ערן אילת 09/12/2008 5,000.00

 קב גולדשלאגריע אילת 08/12/2008 5,000.00

 מיכאל אנטל אילת 08/12/2008 5,000.00

 ניצה סלומונוב אילת 09/11/2008 3,000.00

 קסון'רותם ג אילת 06/11/2008 5,000.00

 אייל גל אילת 07/10/2008 5,000.00

 אסתר מלר אילת 10/12/2008 5,000.00

 רפאל הוכמן אילת 10/10/2008 5,000.00

 

 צדק חברתי באילת

ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙‰  ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מגי שיש אילת 07/09/2008 5,000.00

 דני בן אפרים אילת 17/09/2008 100.00

 ראיד נופי אילת 17/09/2008 5,000.00

 דניאל בוהאדנה אילת 15/09/2008 500.00

 משה דיין אילת 07/10/2008 500.00

 שמעון גל אילת 07/10/2008 5,000.00

 רמה שיטרית אילת 29/10/2008 5,000.00

 יוסי בן שמואל אילת 27/10/2008 4,800.00

 דוד יצחק בן שמואל אילת 03/11/2008 5,000.00

 ברוך קבלו אילת 02/11/2008 2,000.00

 אדר זינו אילת 03/11/2008 1,000.00

 קיסלסי יצחק אילת 08/11/2008 4,800.00

 פסי מוריסאל אילת 10/11/2008 3,500.00

 גיא מלר אילת 11/11/2008 2,000.00
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 רשימת אבא בראשות גבי קדוש

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גבי קדוש אילת 11/08/2008 5,000.00

 שי נתן אילת 12/08/2008 1,000.00

 אבי צפריר אילת 12/08/2008 1,000.00

 איציק ממן אילת 13/08/2008 4,000.00

 גדעון גולבר אילת 17/08/2008 5,000.00

 אמנון מגורי אילת 26/08/2008 1,000.00

 יחיאל פונטה אילת 27/08/2008 5,000.00

 טיבי ניקול אילת 27/08/2008 1,745.00

 לאה טיבי אילת 27/08/2008 3,490.00

 חיים בוטבול אילת 03/09/2008 1,000.00

  לויאיתמר אילת 04/09/2008 5,000.00

 אורן קדוש אילת 04/09/2008 700.00

 סעיד זיאד ת'ג-יאנוח 08/09/2008 2,000.00

 אורן אטיא אילת 16/09/2008 2,500.00

 פיני אדרעי אילת 16/09/2008 3,050.00

 מור פסח תל אביב 15/09/2008 5,000.00

 יורם פיינבורג תל אביב 16/09/2008 5,000.00

 ישי מור  אביבתל 16/09/2008 5,000.00

 אברהם כראל אילת 28/10/2008 5,000.00

 ישראל אטיה אילת 23/10/2008 5,000.00

 אורן קדוש אילת 23/10/2008 1,500.00

 משה קליין פתח תקוה 26/10/2008 5,000.00

 מדלן אדרי אילת 28/10/2008 2,500.00

 מדלן אדרי אילת 05/11/2008 2,000.00

 יצחק חזן אילת 06/11/2008 1,500.00

 

 תנופה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסף לוי אילת 04/10/2008 2,000.00

 כראל אהרונה אילת 04/10/2008 5,000.00

 רוני פריד נתניה 04/10/2008 5,000.00

 דוד מהרפור תל אביב 04/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נחום סורה אילת 04/10/2008 5,000.00

 חנניה דריהן אילת 01/11/2008 5,000.00

 רפאל דריהן אילת 01/11/2008 2,500.00

 דוד דריהן אילת 01/11/2008 2,500.00

 

ל א ס כ  א

 אלאחלאס

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דרואשה יוסף אכסאל 24/10/2008 1,000.00

 דראושה יוסף אכסאל 06/11/2008 173.00

 יוסף דראושה אכסאל 17/11/2008 20.00

 

ן י כ י ל  א

 אופק חדש

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ציון דגן אליכין 31/10/2008 1,500.00

 ציון דגן אליכין 09/11/2008 2,965.15

 ציון דגן אליכין 11/11/2008 8,000.00

 

ד ע ל  א

 התאחדות אנשי שכירות

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙  ¯ÈÚÌÈ¯Â‚Ó Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ניסים סרמוני אלעד 21/08/2008 100.00

 ניסים סרמוני אלעד 05/09/2008 500.00
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ה ש נ מ י  פ ל  א

 2000אלפי מנשה 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהודה פילו אלפי מנשה 23/09/2008 750.00

 רוני רצבי אלפי מנשה 23/09/2008 1,000.00

 אשר אלדד אלפי מנשה 23/09/2008 750.00

 אשר אלדד אלפי מנשה 05/10/2008 750.00

 נעמי עצמוני אלפי מנשה 12/11/2008 1,000.00

 חיים-מרים בר אלפי מנשה 11/11/2008 2,000.00

 יהודה פילו אלפי מנשה 05/01/2009 250.00

 יאיר קטן אלפי מנשה 04/01/2009 150.00

 יהודית בן רפאל אלפי מנשה 13/01/2009 300.00

 

ה ת ר פ  א

 אפרת מתחדשת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מיקל פישברגר אפרת 17/09/2008 1,000.00

 דפנה קוריאצקי אפרת 29/09/2008 1,000.00

 שמואל וסרמן אפרת 02/10/2008 2,500.00

 אסתר אדלר אפרת 26/10/2008 100.00

 ריין לרה גסיקה אפת 29/09/2008 1,582.75

 אלכסנדר יוסף אפרת 12/10/2008 1,000.00

 

 בונים עתיד לאפרת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 צבי רביד אפרת 20/08/2008 3,000.00

 זהבה סרמונטה אפרת 03/09/2008 3,000.00

 מרים סרמונטה ירושלים 15/09/2008 5,000.00

 שלום סרמונטה אפרת 02/10/2008 5,000.00

 יונתן סרמונטה כפר אדומים 17/10/2008 5,000.00

 אמיתי סרמונטה ירושלים 19/10/2008 5,000.00

 הלל סרמונטה ירושלים 30/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 תדהר שמעוני אפרת 30/10/2008 1,500.00

 אלחנן סרמונטה ירושלים 03/11/2008 5,000.00

 הדס ברהום ודהאור יה 07/10/2008 4,000.00

 רחל ונתנאל לבנון קרית יערים 19/11/2008 5,000.00

 שולמית אהרוני אפרת 17/10/2008 5,000.00

 שמעון חזן קרית מלאכי 10/09/2008 1,800.00

 אריאל שפר מבשרת ציון 23/09/2008 1,400.00

 בתיה סרמונטה ירושלים 10/11/2008 4,500.00

 סטאפנו פיאצה או סד םירושלי 11/11/2008 5,000.00

 

 יש רות לאפרת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רות גולן אפרת 24/08/2008 5,000.00

 אלון לוי אפרת 16/09/2008 5,000.00

 אליעזר צדוק ראש העין 05/11/2008 5,000.00

 

ל א י ר  א

 אריאלי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 קרן גולן אריאל 31/10/2008 5,000.00

 שלום אלקובי אריאל 31/10/2008 5,000.00

 

 )לעתיד בטוח(לב 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רות אסף תל אביב 31/07/2008 1,000.00

 הדס בר אור גבעת שמואל 31/07/2008 1,800.00

 גלית אליאב פתח תקווה 10/08/2008 5,000.00

 אמירה ויצחק פוגל רמלה 02/08/2008 5,000.00

 עדי ואילנית צים שערי תקווה 10/08/2008 5,000.00

 רן וסמדר שחר רמת גן 01/08/2008 5,000.00

 שאול שחר שוהם 04/08/2008 5,000.00
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 גיל ויעל וייל שוהם 04/08/2008 5,000.00

 מיכל ליפשיץ גבעת שמואל 04/08/2008 5,000.00

 ריקי ודוד אגיב שוהם 04/08/2008 5,000.00

 בועז ליפשיץ ירושליים 04/08/2008 5,000.00

 מלכה ויוסף אגיב רעות מכבים 05/08/2008 5,000.00

 אברהם ואיריס אליהו רמת השרון 11/08/2008 5,000.00

 עזרא ומלכה אהובה אליהו שוהם 11/08/2008 5,000.00

 תן גולןאי רמת גן 12/08/2008 5,000.00

 שלומי ודלית צח הרצליה 11/08/2008 5,000.00

 יעל וליאור ברקן תל אביב 12/08/2008 5,000.00

 מאיר יעקב כהנא פתח תקווה 13/08/2008 5,000.00

 דב כהנא פתח תקווה 21/08/2008 5,000.00

 נעמי ואבי שייביץ תל אביב 30/08/2008 5,000.00

 ד טירהעוד חיפה 30/08/2008 5,000.00

 יניב בלושטיין כפר שמריהו 04/08/2008 5,000.00

 חנה ושלום בלושטיין כפר שמריהו 17/08/2008 5,000.00

 יצחק וליאורה אמסלם צ"ראשל 05/09/2008 5,000.00

 אריאל עזריה אריאל 04/09/2008 5,000.00

 שרון פרל אולשוונג כרכור 09/09/2008 5,000.00

 ליזה מזרחי ראשון לציון 01/09/2008 5,000.00

 גיא נוימן תל אביב 10/09/2008 5,000.00

 איתי יונת תל אביב 08/09/2008 5,000.00

 ריכרד וורוניקה נימן רמת השרון 02/09/2008 5,000.00

 אריה ובטי רינהולד מושב אביגדור 02/09/2008 5,000.00

 אדיט וישראל פייבל כפר סבא 14/09/2008 5,000.00

 נורית ואסף פייבל כפר סבא 14/09/2008 5,000.00

 שמואל בירנהולץ פתח תקווה 20/09/2008 5,000.00

 אלעד תם פתח תקווה 07/09/2008 5,000.00

 יפה לוגסי חיפה 08/09/2008 5,000.00

 אפרים יונה כוכב יעקב 08/09/2008 5,000.00

 נחום שרון קרית ביאליק 08/09/2008 5,000.00

 מרדכי אסרף רמת שרת 08/09/2008 5,000.00

 יונה יונה רמות ים 09/09/2008 5,000.00

 גור אריה דישי אריאל 10/09/2008 5,000.00

 אלקובי שמעון קרית אתא 10/09/2008 1,000.00
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 צדוק נדרה קרית אונו 10/09/2008 5,000.00

 אני ואזנה הוד השרון 15/09/2008 3,000.00

 י'ורג'אריק ג פתח תקווה 15/09/2008 5,000.00

 יאיר הלל ירושלים 01/10/2008 5,000.00

 רון ןתמר עוזר הרצליה 20/09/2008 5,000.00

 ליאור עוזיר הרצליה 20/09/2008 5,000.00

 דוד ומיכל פורר רמת השרון 07/07/2008 5,000.00

 מלכה תירוש רמת אפעל 08/07/2008 5,000.00

 אהרון שביט השרוןרמת  08/07/2008 5,000.00

 רועי אופיר מושב מגשימים 08/07/2008 5,000.00

 יעקב שחר רמת גן 09/07/2008 5,000.00

 אילת ועמירם גיא תל אביב 14/07/2008 5,000.00

 לימור סמבל תל אביב 21/07/2008 5,000.00

 דוד ונעמי קוליץ רמת גן 31/07/2008 5,000.00

 ארי ושרי מלמוד תל אביב 31/07/2008 1,000.00

 אורה וחיים איתני תל אביב 23/09/2008 5,000.00

 מיכאל ירושלמי תל אביב 28/09/2008 5,000.00

 אינה וברוך אנגל אריאל 29/09/2008 3,000.00

 ציפורה ויעקב מלאך נס ציונה 29/09/2008 5,000.00

 טל ברק רמת השרון 05/10/2008 5,000.00

 רות ברק מת השרוןר 05/10/2008 5,000.00

 רון ברק נוף ים 05/10/2008 5,000.00

 מלכה ביטון גבעתיים 12/10/2008 5,000.00

 אליעזר קראוס תל אביב 12/10/2008 5,000.00

 אירית ודני קראוס רמת השרון 12/10/2008 5,000.00

 הדויג קראוס תל אביב 12/10/2008 5,000.00

 ה ויצחק גילוןרינ תל אביב 12/10/2008 5,000.00

 עופר ואורנה נוריאלי צ"ראשל 02/11/2008 5,000.00

 יהודה נתנזון בני ברק 02/11/2008 5,000.00

 יעקב עימנואל אריאל 02/11/2008 5,000.00

 גולן זוליכה בניה 02/11/2008 5,000.00

 מרים ונתן נתנזון בני ברק 02/11/2008 5,000.00

 דוד ורמה פרץ ציוןראשון ל 10/11/2008 5,000.00

 שרגא ברוש רמת גן 02/11/2008 5,000.00
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ד ו ד ש  א

 ר יחיאל לסרי"אשדוד בתנופה בראשות ד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נעמי ומרדכי פרידמן גדרה 10/06/2008 1,000.00

 נעמי ומרדכי פרידמן גדרה 10/07/2008 1,000.00

 נעמי ומורדכי פרידמן דרהג 10/08/2008 1,000.00

 אילן בן שושן אשדוד 26/05/2008 1,500.00

 אילן בן שושן אשדוד 26/06/2008 1,500.00

 סמי סרף אשדוד 25/05/2008 400.00

 אפרת והרצל מימון אשדוד 03/06/2008 5,000.00

 אילה קריב א"ת 03/06/2008 1,800.00

 יחיאל אסולין אשדוד 02/06/2008 5,000.00

 שמעון שהרבני אשדוד 01/06/2008 1,000.00

 אליהו ליאני אשדוד 11/06/2008 500.00

 ון'אסתר פרג גדרה 16/06/2008 1,000.00

 קי כהן'ג א"ת 30/06/2008 5,000.00

 בן זקן יעקב אשדוד 11/06/2008 5,000.00

 חיים ושגית רביבו אשדוד 11/06/2008 5,000.00

 רחל ומוריס אזולאי ודאשד 15/06/2008 2,500.00

 רחל או מריס אזולאי אשדוד 15/07/2008 2,500.00

 טלי סהרוני אשדוד 20/05/2008 5,000.00

 יחיאל וליזה גאבר אשדוד 11/09/2008 2,500.00

 שמואל ואלין סיבוני אשדוד 09/09/2008 5,000.00

 לאה שריקר מושב ערוגות 30/06/2008 5,000.00

 רפאל נידם אשדוד 11/08/2008 5,000.00

 בן ארצי וטובה אסולין אשדוד 10/07/2008 2,500.00

 בן ארצי וטובה אסולין אשדוד 10/08/2008 2,500.00

 יהודית וחנן וייצמן אשדוד 15/07/2008 1,250.00

 יהודית וחנן וייצמן אשדוד 15/08/2008 1,250.00

 יהודית וחנן וייצמן אשדוד 15/09/2008 1,250.00

 יהודית וחנן וייצמן אשדוד 15/10/2008 1,250.00

 אבלין אוחנונה גן יבנה 10/07/2008 2,500.00

 אבלין אוחנונה גן יבנה 10/08/2008 2,500.00

 מוריס ואסתר בניסטי אשדוד 15/07/2008 2,500.00

 מוריס ואסתר בניסטי אשדוד 15/08/2008 2,500.00
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 קריסשרונה בו אשדוד 15/07/2008 2,500.00

 שרונה בוקריס אשדוד 15/08/2008 2,500.00

 עינת הרוש אשדוד 24/07/2008 5,000.00

 יוכי ואברהם הלימי גן יבנה 24/07/2008 5,000.00

 איווה קאופמן אשדוד 31/07/2008 5,000.00

 אילן בן שושן אשדוד 30/07/2008 2,000.00

 אסתר ומישל בן לולו אשדוד 31/07/2008 5,000.00

 יובל ודורית אלבז אשדוד 31/07/2008 5,000.00

 מן'ירון תורג אשדוד 31/07/2008 5,000.00

 אשר בן שיטרית אשדוד 28/07/2008 2,000.00

 אשר בן שיטרית אשדוד 28/08/2008 1,500.00

 אשר בן שטרית אשדוד 25/09/2008 1,500.00

 שמעון ודיאנה בן שיטרית אשדוד 25/07/2008 1,650.00

 שמעון ודיאנה בן שטרית אשדוד 25/08/2008 1,600.00

 שמעון ודיאנה בן שטרית אשדוד 25/09/2008 1,750.00

 לאון ונעמי אמסלם אשדוד 20/07/2008 1,650.00

 לאון ונעמי אמסלם אשדוד 20/08/2008 1,650.00

 לאון ונעמי אמסלם אשדוד 20/09/2008 1,650.00

 שאול חזון אשדוד 30/07/2008 1,600.00

 שאול חזון אשדוד 30/08/2008 1,700.00

 שאול חזון אשדוד 30/09/2008 1,700.00

 מוטי מלכא אשדוד 10/08/2008 1,000.00

 סימון וסופי טובול אשדוד 25/08/2008 5,000.00

 יוסף פדן אשדוד 18/08/2008 5,000.00

 ארקדי ריאבוכין אשדוד 01/09/2008 5,000.00

 איגור ויוליה גינזבורג אשדוד 15/09/2008 5,000.00

 משה ורעיה שלו ראש העין 01/09/2008 5,000.00

 יורם בנישתי אשקלון 07/09/2008 5,000.00

 אליהו ואיגט ישראל אשדוד 07/09/2008 5,000.00

 גבריאל ואלין ישראל אשדוד 07/09/2008 5,000.00

 יעקב בוטבול אשדוד 15/09/2008 500.00

 יעקב בוטבול אשדוד 15/10/2008 500.00

 יעקב בוטבול אשדוד 15/11/2008 500.00

 יעקב בוטבול אשדוד 15/12/2008 500.00

 יעקב בוטבול אשדוד 15/01/2009 500.00
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 יעקב בוטבול אשדוד 15/02/2009 500.00

 אורלי בן מוחה אשדוד 23/08/2008 2,280.00

 עודד ברוך אשדוד 30/08/2008 2,500.00

 אליהו פרנקו גן יבנה 15/09/2008 500.00

 אברהם ולבנת אלבו אשדוד 16/09/2008 5,000.00

 מוטי ואסתר מלכא אשדוד 17/09/2008 2,000.00

 מוטי ואסתר מלכא אשדוד 17/10/2008 2,000.00

 יוסף וסוזי פינטו אשדוד 17/09/2008 5,000.00

 רן ספיר אשדוד 17/09/2008 5,000.00

 זיווה מרציאנו אשדוד 21/09/2008 5,000.00

 הרצל שטרית אשדוד 10/09/2008 5,000.00

 עמנואל ואורה נונה אשדוד 15/10/2008 5,000.00

 אברהם יהושע סוויסה עשרת 22/09/2008 5,000.00

 שמעון ולבנה לסרי אשדוד 05/10/2008 1,500.00

 שמעון ואנונו אשדוד 21/09/2008 3,000.00

 ניסים ויהודית אוחיון ירושלים 22/09/2008 5,000.00

 הדסה ומיכאל אוליאל אשדוד 23/09/2008 5,000.00

 אברהם אוליאל אשדוד 24/09/2008 5,000.00

 אהובה עמרם לסרי קרני שומרון 25/09/2008 5,000.00

 יניב סהרוני אשדוד 26/09/2008 5,000.00

 קלוטילד אוחיון אשדוד 16/09/2008 5,000.00

 אלי וגילה מרציאנו ישיבת בני עקיבא מירון 17/09/2008 5,000.00

 אברהם פטריסיה רויכברגר אשקלון 17/09/2008 5,000.00

 רוני מורלי אוחיון רחובות 17/09/2008 5,000.00

 דניאל מימוני אשדוד 05/10/2008 2,000.00

 לביא רפאל אשדוד 02/10/2008 5,000.00

 יונה בוכובזה שדודא 16/10/2008 3,000.00

 יואב ושושנה אלול מעלה נחל עמוד 10/10/2008 1,000.00

 יואב ושושנה אלול מעלה נחל עמוד 10/11/2008 1,000.00

 יואב ושושנה אלול אשדוד 10/12/2008 1,000.00

 יואב ושושנה אלול מעלה נחל עמוד 30/12/2008 1,000.00

 ב ושושנה אלוליוא מעלה נחל עמוד 10/01/2009 1,000.00

 ישראל ודורית הרשקוביץ אשדוד 06/10/2008 5,000.00

 מאיר אזולאי אשדוד 05/10/2008 5,000.00

 בוזגלו אברהם אשדוד 05/10/2008 5,000.00
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 ולרי וגרה בריף אשדוד 10/10/2008 5,000.00

 אשר שטרית אשדוד 17/10/2008 5,000.00

 ל הרשקויצחק ורח אשדוד 19/10/2008 1,000.00

 לאה טובול-ליליאן אשדוד 20/10/2008 5,000.00

 אילה וברוך גיני אשדוד 23/10/2008 5,000.00

 לינדה וניר אברהם סיביליה אשדוד 10/10/2008 5,000.00

 אורלי בן מוחה אשדוד 23/10/2008 2,280.00

 איתן אטיאס אשדוד 11/11/2008 5,000.00

 רט וקלריס פימהאלב אשדוד 26/10/2008 5,000.00

 דניאל מימוני 12זוהר  26/10/2008 3,000.00

 טיארי אוויזרט אשדוד 27/10/2008 5,000.00

 יוסף ושרה חדד אשדוד 27/10/2008 5,000.00

 אורית ודוד סיבוני אשדוד 27/10/2008 5,000.00

 שלומי אבוחסירה אשדוד 27/10/2008 5,000.00

 ים ואסתר קנפוניס אשדוד 27/10/2008 5,000.00

 משה ושושנה לחיאני אשדוד 11/11/2008 2,000.00

 רוני שאול אשדוד 27/10/2008 500.00

 אורי אלקבץ אשדוד 28/10/2008 5,000.00

 חיים וצפורה בוגנים אשדוד 29/10/2008 5,000.00

 גלית אבוחצירה אשדוד 29/10/2008 5,000.00

 ה גאבר ובן גיגייחיאל וליז אשדוד 01/11/2008 2,500.00

 מרי וארמנד אסולין אשדוד 15/11/2008 5,000.00

 יוסף ורותי לוי אשדוד 01/11/2008 5,000.00

 אליס ואלי דהן אשדוד 30/10/2008 2,000.00

 מרים וסמי שושן אשדוד 12/10/2008 5,000.00

 צחי אבו אשדוד 12/10/2008 5,000.00

 גלאיציק פו אשדוד 01/07/2008 5,000.00

 קלוד ושושנה נחמיאס אשדוד 15/07/2008 5,000.00

 חי נחמיאס אשדוד 13/07/2008 5,000.00

 חיים בנישו אשדוד 30/06/2008 500.00

 גבי אלפסי אשדוד 29/10/2008 3,000.00

 אלברט ובתיה וקנין אשדוד 31/10/2008 2,000.00

 חסן מאיר שדה עוזיה 30/10/2008 5,000.00

 יהודה וסוזן חזן אשדוד 03/11/2008 3,700.00

 יקוטיאל סויסה אשדוד 30/10/2008 5,000.00
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 חנניה כהן אשדוד 04/11/2008 5,000.00

 עופרה ויורם מור אשדוד 04/11/2008 5,000.00

 אילן ודינה ראובני אשדוד 03/11/2008 5,000.00

 שלמה ודורית כהן אשדוד 04/11/2008 5,000.00

 זאנה ודימטרי ספוזניקוב אשדוד 02/11/2008 2,000.00

 אריה וקטי חרר אשדוד 07/11/2008 5,000.00

 משה פרדי אשדוד 04/11/2008 2,500.00

 שמעון ועליזה אזולאי אשדוד 04/11/2008 5,000.00

 ניסים ושלומית חדאד אשדוד 06/11/2008 5,000.00

 מרגלית שוקרון אשדוד 05/11/2008 150.00

 שמעון לחיאני אשדוד 06/11/2008 2,500.00

 רות ומורדכי אוחנה אשדוד 09/11/2008 3,000.00

 ל'משה וירדנה אברג באר שבע 10/11/2008 3,500.00

 מיכאל חיים ואפרת ביטון אשדוד 10/11/2008 5,000.00

 סימון שנהב אשדוד 10/11/2008 5,000.00

 שושנה פדרובסקי אשדוד 10/11/2008 5,000.00

 אנה סופר מושב בית עזרא 10/11/2008 3,500.00

 מלכה יחיאל אשדוד 11/11/2008 4,000.00

 דוד ואו לינדה אנקונינה אשדוד 10/11/2008 5,000.00

 אברהם לוי אשדוד 11/11/2008 4,000.00

 דוד כהן אשדוד 10/11/2008 5,000.00

 אברהם ויצמן אשדוד 11/11/2008 5,000.00

 אורלי רוזנבאום אשדוד 12/11/2008 5,000.00

 חנה אזולאי יבנה 13/11/2008 5,000.00

 לחאני שמעון אשדוד 20/11/2008 2,500.00

 יצחק ולאה גבאי אשדוד 12/11/2008 5,000.00

 מיכאל דהן אשדוד 12/11/2008 5,000.00

 רוברט ראובן מור יוסף אשדוד 09/11/2008 2,000.00

 מורדוד  אשדוד 16/11/2008 4,000.00

 יצחק בן שושן אשדוד 16/11/2008 5,000.00

 שמעון לוי אשדוד 18/11/2008 2,500.00

 שמעון לוי אשדוד 18/11/2008 2,500.00

 מרסל דבורה אמזלג אשדוד 25/11/2008 3,000.00

 מרים ויהושוע אסרף אשדוד 05/11/2008 2,500.00

 מרים יהושוע אסרף אשדוד 25/11/2008 2,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רונית כהן אשדוד 07/12/2008 5,000.00

 יצחק וארמנד אסולין אשדוד 07/12/2008 2,500.00

 שלומי מלכה אשדוד 07/12/2008 5,000.00

 רחל אוחנה אשדוד 07/12/2008 5,000.00

 אושרי פרחן אשדוד 18/12/2008 2,000.00

 גבריאל עזרא אשדוד 18/12/2008 5,000.00

 אברהם לב אשדוד 18/12/2008 5,000.00

 אליהו ורבקה מודגוורישוולי אשדוד 08/01/2009 5,000.00

 יוסף לוי אשדוד 08/01/2009 5,000.00

 לוסי ושרון אללי אשדוד 08/01/2009 5,000.00

 בנימין וענבל בן שטרית אשדוד 08/01/2009 2,500.00

 שלום מודוזגוורישולי אשדוד 08/01/2009 5,000.00

 מרינה ואיסק שלו אשדוד 08/01/2009 5,000.00

 רלי ויצמן'צ אשדוד 11/01/2009 1,000.00

 משה זנו עומר 11/01/2009 1,000.00

 משה זנו עומר 15/01/2009 1,000.00

 משה זנו עומר 15/02/2009 1,000.00

 משה זנו עומר 15/03/2009 1,000.00

 משה זנו עומר 15/04/2009 1,000.00

 יחיה ודינה גינו ירושת 17/01/2009 1,500.00

 יחיה ודינה גינו תירוש 17/02/2009 1,500.00

 יחיה ודינה גינו תירוש 17/01/2009 2,000.00

 דוד בטשוילי אשדוד 08/01/2009 5,000.00

 דניאל אביטן אשדוד 19/01/2009 5,000.00

 מאיר רחל אבן דנן אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 כסנדר ואביגיל ארזאל א"ת 26/01/2009 5,000.00

 ד גבי ברוך אלקיים"עו אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 לימור עמר אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 מוריס חנה לובטון אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 סימון צרפתי אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 מיכאל ורבקה שבת אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 בוריס ואלה ליסק צ"ראשל 26/01/2009 5,000.00

 אהרון גלית שמואל אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 דוד סמימי אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 רנה דניז סרויה אשדוד 26/01/2009 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסף ואלברט אברמוב אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 רות מאיר לוי גן יבנה 26/01/2009 5,000.00

 נטולי שפילמןא אשדוד 26/01/2009 5,000.00

 ניסים מאיר טמסוט אשדוד 04/03/2009 5,000.00

 משה ונורית היינה אשדוד 06/02/2009 2,000.00

 גל לב אשדוד 12/02/2009 5,000.00

 אלי עובדיה אשדוד 12/02/2009 2,000.00

 נו'יעקב ורחל ג ירושלים 22/03/2009 1,600.00

 נו'יעקב ורחל ז ירושלים 22/02/2009 1,700.00

 נו'יעקב ורחל ז ירושלים 22/05/2009 1,700.00

 יוסי יפרח אשדוד 16/02/2009 2,500.00

 יוסי יפרח אשדוד 10/03/2009 2,500.00

 ליאון יהודה אמסילי אשדוד 17/02/2009 3,000.00

 אליהו אמסילי אשדוד 17/02/2009 3,000.00

 שרון נחמיאס אשדוד 17/02/2009 5,000.00

 רבקה וקנין אשדוד 17/02/2009 2,000.00

 משה גינו אשדוד 16/02/2009 1,700.00

 משה גינו אשדוד 15/03/2009 1,600.00

 משה גינו אשדוד 15/04/2009 1,700.00

 סולימן וקרן דהן אשדוד 26/01/2009 1,500.00

 מירב ויעקב בן דוד אשקלון 26/02/2009 3,043.00

 ן יהודה אמסילילאו אשדוד 12/03/2009 2,000.00

 רבקה וקנין אשדוד 12/03/2009 3,000.00

 אליהו אמסילי אשדוד 12/03/2009 2,000.00

 אלי בר אשדוד 08/03/2009 1,700.00

 מישל בן שמחון קריית גת 02/02/2009 5,000.00

 סול אלקבץ קרית גת 28/02/2009 5,000.00

 מירי ועופר ליאור קריית גת 02/03/2009 5,000.00

 יהודית לסרי קרית גת 02/03/2009 5,000.00

 יהודה וזהבה אלקבץ קרית גת 01/03/2009 5,000.00

 מישל וסונית פילו אשדוד 18/03/2009 5,000.00

 אליהו גיגי אשדוד 19/03/2009 5,000.00

 יהודה וסוזן חזן אשדוד 17/03/2009 5,000.00

 ה ליסקבוריס ואל ראשון לציון 17/03/2009 5,000.00

 ורד ועומר זבולון אשדוד 16/03/2009 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יורם ונדין בוחניק אשדוד 17/03/2009 5,000.00

 יורם מרלי קרית גת 03/07/2009 5,000.00

 

 אשדוד מנצחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 קלנג אווה אשדוד 18/05/2008 5,000.00

 מיכאל צילקר דאשדו 18/05/2008 5,000.00

 עופר צילקר גבעתיים 18/05/2008 5,000.00

 צבי צילקר אשדוד 18/05/2008 5,000.00

 אייל צילקר אשדוד 18/05/2008 5,000.00

 שמעון גרינבאום רמת גן 14/07/2008 5,000.00

 ילנה ליבשיץ אזור 01/07/2008 2,500.00

 רפי עיוש אשדוד 14/07/2008 5,000.00

 אברהם וולפסון אשדוד 21/08/2008 5,000.00

 וסיאן זרח'ז אשדוד 25/08/2008 2,000.00

 וסיאן זרח'ז אשדוד 25/08/2008 2,000.00

 פיבי אסולין אשדוד 27/08/2008 5,000.00

 יצחק אסולין אשדוד 27/08/2008 5,000.00

 משה שלו ראש העיו 01/09/2008 2,500.00

 ל אביטןדניא אשדוד 01/09/2008 5,000.00

 מסודי אסרף אשדוד 16/10/2008 5,000.00

 אשר דיאמנט חולון 02/09/2008 3,000.00

 אסף שקד אשדוד 03/09/2008 5,000.00

 גבריאל עזרא אשדוד 11/10/2008 5,000.00

 רפאל לביא אשדוד 11/10/2008 5,000.00

 יואל ישראל ירושלים 15/10/2008 5,000.00

 ליאת פרימק מבשרת ציון 15/09/2008 5,000.00

 ליאון אמסילי אשדוד 14/07/2008 5,000.00

 אליז ביטון מבשרת ציון 17/09/2008 5,000.00

 עדנה חכם ירושליים 16/08/2008 5,000.00

 אורי טל אשדוד 16/09/2008 5,000.00

 טליה עמר ישרש 16/09/2008 5,000.00

 אברהם קוזניצקי אשדוד 18/09/2008 5,000.00

 ישראל קראוס אשדוד 15/09/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 משה גינו תירוש 15/09/2008 1,000.00

 משה גינו תירוש 15/09/2008 1,000.00

 עדי דוידוביץ אשדוד 15/09/2008 1,500.00

 עדי דוידוביץ אשדוד 15/09/2008 1,500.00

 יפים ביטרמן אשדוד 15/09/2008 1,500.00

 זהבית עדן אשדוד 19/09/2008 1,500.00

 יחיאל גינו קריית מלאכי 15/09/2008 1,100.00

 דינה אבו אשדוד 21/09/2008 5,000.00

 לאה אברהמי זרחיה 24/09/2008 5,000.00

 יצחק גולן אשדוד 24/09/2008 2,500.00

 קראוס ירון גדרה 02/10/2008 5,000.00

 יפים ביטרמן אשדוד 03/10/2008 1,500.00

 יחיה גינו תירוש 17/10/2008 1,300.00

 יחיה גינו תירוש 17/10/2008 1,300.00

 יחיה גינו תירוש 17/10/2008 1,300.00

 יצחק פוגל אשדוד 01/10/2008 5,000.00

 גילברט בן דוד נס ציונה 05/10/2008 1,500.00

 אברהם אלבו אשדוד 05/10/2008 5,000.00

 ןדליה רונ כפר סירקין 07/10/2008 5,000.00

 נתן שלי נתיבות 07/10/2008 5,000.00

 אריה לוי אשדוד 09/10/2008 5,000.00

 אורה שלי אשדוד 23/07/2008 5,000.00

 קלוד נחמיאס אשדוד 23/07/2008 5,000.00

 יעקב אלאלוף כפר שמריהו 23/07/2008 5,000.00

 נתן אלאלוף תל אביב 23/07/2008 5,000.00

 דוד בטשוילי דודאש 23/07/2008 5,000.00

 יוסף לוי רחובות 23/07/2008 5,000.00

 אבי אורן אשדוד 23/07/2008 5,000.00

 אליהו מודזגוורישוולי אשדוד 23/07/2008 5,000.00

 בנימין מודזגוורישוולי אשדוד 23/07/2008 5,000.00

 דניאל אלאלוף רעננה 29/08/2008 5,000.00

  חכמוןגדי אשדוד 29/09/2008 5,000.00

 אילן פרחן שדה עוזיהו 08/10/2008 5,000.00

 רפאל פרחן אשדוד 15/10/2008 5,000.00

 עמרי רחמה גיבתון 19/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שאול חזון אשדוד 28/10/2008 2,500.00

 רפאל גאלי יבנה 23/10/2008 5,000.00

 אשר בן שיטרית אשדוד 28/10/2008 2,500.00

 סמי אסולין אשדוד 29/10/2008 5,000.00

 ירון מרגי אשקלון 29/10/2008 5,000.00

 נט זידמן'ז אשדוד 29/10/2008 2,500.00

 שמואל שלייזינגר סביון 30/10/2008 5,000.00

 רועי שליזינגר הרצליה 30/10/2008 2,500.00

 גהאד נסריאת טייבה 03/11/2008 2,500.00

 רשמואל קלא חולון 03/11/2008 2,000.00

 'סיימון גדג אשדוד 03/11/2008 2,500.00

 אבי מילר אשדוד 13/10/2008 2,000.00

 חלילי רענן נתיבות 10/11/2008 3,000.00

 יצחק אואנונו אשדוד 10/11/2008 5,000.00

 גיל גירון תל אביב 11/11/2008 4,000.00

 אלכסנדר ליפשיץ תל אביב 11/11/2008 4,000.00

 ירון משורר אודים 11/11/2008 4,000.00

 יצחק הדר אשדוד 20/09/2008 500.00

 רונן ברוך אשדוד 20/09/2008 1,000.00

 רונן ברוך אשדוד 20/09/2008 1,000.00

 רונן ברוך אשדוד 20/09/2008 1,000.00

 רונן ברוך אשדוד 20/09/2008 1,000.00

 רונן ברוך אשדוד 20/09/2008 1,000.00

 אבינועם סרי אשדוד 28/01/2009 5,000.00

 

 יצחק גל-אשדוד על הגל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 צחי אבו אשדוד 23/09/2008 2,500.00

 צחי אבו אשדוד 23/09/2008 2,500.00

 אלברט אבוטבול אשדוד 28/09/2008 500.00

 סימון קדוש אשדוד 11/11/2008 1,000.00

 דורית דגן אולקיניצקי אשדוד 15/09/2008 500.00

 אתי גל אשדוד 08/09/2008 500.00

 שמואל סיבוני אשדוד 02/10/2008 2,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמואל סיבוני אשדוד 02/10/2008 2,500.00

 אליהו ישראל אשדוד 23/10/2008 5,000.00

 ק קדוש'ג אשדוד 11/11/2008 5,000.00

 

 דרך חדשה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ Ó ¯ÈÚÌÈ¯Â‚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אק'כהן ג תל אביב 10/11/2008 5,000.00

 משה גיל דנינו אשדוד 11/11/2008 5,000.00

 מוריס ואסתר בניסטי אשדוד 10/09/2008 5,000.00

 חיים ואדית בנישו אשדוד 16/09/2008 5,000.00

 הרצל שטרית אשדוד 10/09/2008 5,000.00

 גדני אסי אשדוד 06/09/2008 5,000.00

 יגאל גוזלנד אשדוד 10/10/2008 5,000.00

 ראובן בן משה אשדוד 15/09/2008 5,000.00

 שבתאי מיכאלי אשדוד 14/09/2008 5,000.00

 יעקוב מיכאלי אשדוד 12/09/2008 5,000.00

 שמעון מזור אשדוד 11/09/2008 5,000.00

 יהודה אלדר בן משה אשדוד 14/09/2008 5,000.00

 יהודה נניקאשוולי אשדוד 15/09/2008 5,000.00

 יעקוב מיכאלי אשדוד 11/09/2008 5,000.00

 מנשה מיכאלי אשדוד 16/09/2008 5,000.00

 דוד בן נון אשדוד 07/09/2008 5,000.00

 אברהם נניקאשוולי אשדוד 23/09/2008 5,000.00

 ר"סימון שנהב ד אשדוד 10/11/2008 5,000.00

 

 שדודמקסימום למען עתיד א

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 איליה מושייב אשדוד 20/10/2008 5,000.00

 



498 

ן ו ל ק ש  א

 אחדות ישראל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלי שאול אשקלון 31/07/2008 5,000.00

 הרצל ברזילאי אשקלון 31/07/2008 5,000.00

 אריה ברון שקלוןא 03/08/2008 5,000.00

 נחום ביתן אשקלון 04/08/2008 5,000.00

 משה חיים זאן אשקלון 09/09/2008 1,900.00

 בנימין ברון אשקלון 01/08/2008 5,000.00

 אהובה ביטון בית הגדי 07/08/2008 5,000.00

 אילן אלגרבלי אשקלון 07/08/2008 5,000.00

 אבי וקנין שומרה 26/10/2008 5,000.00

 

 אשקלון בתנופה בראשות בני וקנין

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יצחק פינטו אשקלון 22/09/2008 5,000.00

 גבריאל מכלוף בית שקמה 29/08/2008 5,000.00

 חגית בוסקילה אשקלון 27/08/2008 5,000.00

 יעקב ושרה גולן אשקלון 02/09/2008 4,000.00

 יוסף טל אשקלון 25/08/2008 500.00

 משה גיאת אשקלון 23/10/2008 2,500.00

 משה גיאת אשקלון 20/10/2008 2,500.00

 יוסי דיין אשקלון 24/08/2008 5,000.00

 בני ופידד וקנין אשקלון 24/08/2008 5,000.00

 מרקוביץ קלי דיין אשקלון 27/08/2008 5,000.00

 ייןאמיר ד אשקלון 26/08/2008 5,000.00

 סיגלית דיין אשקלון 27/08/2008 5,000.00

 עוזי דאנו אשקלון 27/08/2008 5,000.00

 רפי ומינה שחף אשקלון 29/09/2008 2,500.00

 פנינה ועובדיה נדיבי אשקלון 16/09/2008 5,000.00

 משה בן אלון אשקלון 22/09/2008 2,000.00

 וקנין יוסף אשקלון 28/09/2008 5,000.00

 ריקה כהן אשקלון 05/10/2008 5,000.00

 גבי מכלוף אשקלון 26/09/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ישראל אליאס אשקלון 04/11/2008 5,000.00

 אבי ואביבה עומר אשקלון 04/11/2008 5,000.00

 עופר שדה אשקלון 04/11/2008 5,000.00

 אורלי ויוסי אליסיאן ראשון לציון 16/11/2008 3,000.00

 דרור ופלורנס לפיד אשקלון 17/11/2008 5,000.00

 דוד ורות זילברליכט אשקלון 17/11/2008 5,000.00

 דוד ורוחמה שלומוביץ אשקלון 17/11/2008 5,000.00

 משה וקנין רעננה 16/11/2008 5,000.00

 משה ורחל שלומוביץ עומר 19/11/2008 5,000.00

 עזרא גבאי אשקלון 19/11/2008 5,000.00

 שי ולימור בן שמאל אשקלון 19/11/2008 5,000.00

 גיל וענת זילברליכט אשקלון 19/11/2008 5,000.00

 יוסף סופיה מלכה אשקלון 20/11/2008 5,000.00

 זהבית אלימלך אשקלון 19/11/2008 5,000.00

 לאה ועמרם בן שמואל מלאכי.ק 19/11/2008 5,000.00

 מין שיליאןפנינה ובני אשקלון 19/11/2008 5,000.00

 משה חיים גאן אשקלון 19/11/2008 5,000.00

 איציק אילוז אשקלון 19/11/2008 5,000.00

 אריק גלובוס אשקלון 19/11/2008 5,000.00

 חנה ומוריס כהן אשקלון 21/11/2008 5,000.00

 אסתר אבוטבול אשקלון 21/11/2008 5,000.00

 מרסל צרפתי אשקלון 21/11/2008 5,000.00

 שרון ביטון ירושלים 19/11/2008 4,000.00

 סוליקה ווקנין אשקלון 20/11/2008 5,000.00

 רווית גבאי תל אביב 11/11/2008 2,400.00

 עידית מאיר אדמוני אשקלון 21/11/2008 5,000.00

 יוסף ומיחה עייש אשקלון 20/11/2008 5,000.00

 ויויאן חי אשקלון 20/11/2008 5,000.00

 הראל כהן גבורה אשקלון 20/11/2008 5,000.00

 רונן טבקול לא ידוע 14/11/2008 5,000.00

 שאול מור לא ידוע 21/11/2008 5,000.00

 וסלין מימון'זיוה ג אשקלון 23/11/2008 5,000.00

 יואל דוידי אשקלון 18/11/2008 5,000.00

 רחל וישראל גורביץ כפר ורבורג 25/11/2008 5,000.00

 שנעון זוהר נתיבות 25/11/2008 5,000.00



500 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אברהם מכלוף אשקלון 30/11/2008 5,000.00

 אורי ואווה טוטאי אשקלון 01/12/2008 5,000.00

 גלעד אורן אשקלון 02/12/2008 5,000.00

 אמנון מחלוף אשקלון 04/12/2008 5,000.00

 בנימין רבקה מכלוף אשקלון 04/12/2008 5,000.00

 פרלה בן שושן אשקלון 20/11/2008 5,000.00

 רן אבוחצירא אשקלון 27/11/2008 3,000.00

 להב כהן אשקלון 27/11/2008 3,000.00

 וקנין רונן ירושלים 18/11/2008 5,000.00

 אן'יצחק ג אשקלן 08/12/2008 5,000.00

 אוסנת אבנית אשקלון 23/12/2008 5,000.00

  גאןמשה ושני אשקלון 24/12/2008 5,000.00

 יגאל שדה אשקלון 22/12/2008 5,000.00

 מאיר ושושנה סרוסי אשקלון 22/12/2008 5,000.00

 הוברט ברבי יפו=תל אביב 22/12/2008 5,000.00

 אבי כהן אשקלון 15/12/2008 5,000.00

 אהרון וניבה שפירא תל אביב 15/12/2008 5,000.00

 מרים מורנו אשקלון 03/12/2008 2,000.00

 שאול ובתיה נדיבי אשקלון 11/01/2009 5,000.00

 עמי גאון תל אביב יפו 22/12/2008 5,000.00

 שי הניג אשקלון 05/01/2009 5,000.00

 טלי וימחק הניג אשקלון 04/01/2009 5,000.00

 דניאלה אפרים הניג אשקלון 05/01/2009 5,000.00

 יוסי דהן תל אביב 14/01/2009 5,000.00

 גדעון וענת אמיקה ירושלים 20/11/2008 5,000.00

 גדעון מכלוף אשקלון 24/11/2008 5,000.00

 

 אשקלון חדשה בראשות רוני מהצרי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נדרה יחיאל אשקלון 19/08/2008 5,000.00

 אילה כהן אברהם אשקלון 21/08/2008 5,000.00

 איתן טבריה אשקלון 29/08/2008 5,000.00

 יואל דוידי אשקלון 27/08/2008 5,000.00

 יעקב גולן אשקלון 14/09/2008 5,000.00



501 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ליבנת ועמיחי חדד מושב ברכיה 17/09/2008 5,000.00

 רפאל חסן אשקלון 17/09/2008 5,000.00

 הילה גולן אשקלון 18/09/2008 5,000.00

 ארץעמוס זו אשקלון 25/09/2008 3,000.00

 הרצל לולו שימריז אשקלון 23/09/2008 5,000.00

 ברטי יונית אשקלון 02/10/2008 5,000.00

 רפי מכלוף אשקלון 03/10/2008 5,000.00

 גבי מכלוף אשקלון 03/09/2008 5,000.00

 יגאל שדה אשקלון 06/10/2008 5,000.00

 גל וליאת מלח גדרה 12/10/2008 5,000.00

 משה אזגי אשקלון 19/10/2008 5,000.00

 יצחק אטיאס אשקלון 24/10/2008 5,000.00

 צבי כהן אשקלון 24/11/2008 2,000.00

 יוסף כהן אשקלון 22/10/2008 2,000.00

 אברהם כהן אשקלון 24/10/2008 2,000.00

 ד"משרד עו, יחיא את יוספי אשקלון 27/10/2008 5,000.00

 ה ריבקמש נס ציונה 02/11/2008 5,000.00

 ניר אברהם הלל ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 נחום ונורית ביתן אשקלון 28/10/2008 5,000.00

 סער רשף אשקלון 03/11/2008 4,000.00

 ניסים וברכה טל אשקלון 05/11/2008 5,000.00

 אבי שלם אשקלון 05/11/2008 5,000.00

 ןאביקם יחזקאל יוחנ ירושלים 05/11/2008 5,000.00

 יצחק דויטש ירושלים 05/11/2008 5,000.00

 גדעון אמיגה ירושלים 05/11/2008 5,000.00

 דני טבקול אשקלון 09/11/2008 1,900.00

 יורם בנישתי אשקלון 10/11/2008 3,000.00

 עזר גנון אשקלון 11/11/2008 5,000.00

 גל בזזינסקי כוכב מיכאל 11/11/2008 5,000.00

 אודליה חזוט אשקלון 11/11/2008 5,000.00

 אורן חזוט אשקלון 11/11/2008 5,000.00

 שולמית מהצרי אשקלון 13/11/2008 5,000.00

 מוני חקמון קיבוץ כרמיה 13/11/2008 5,000.00

 יצחק חכמון אשקלון 13/11/2008 5,000.00

 ימימה מהצרי רחובות 17/11/2008 5,000.00



502 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אילן אלגרבלי אשקלון 17/11/2008 5,000.00

 טובה מהצרי אשקלון 17/11/2008 5,000.00

 דרור מנסורה אשקלון 17/11/2008 5,000.00

 אסתר ואליהו קסנטיני גדרה 17/11/2008 5,000.00

 בינימין נחמיה אשקלון 17/11/2008 2,000.00

 הרצל מסיקה אשקלון 20/09/2008 5,000.00

 ירותי מהצר אשקלון 11/11/2008 1,000.00

 

 אשקלון שלנו בראשות ריקי שי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עובדיה ופנינה נדיבי אשקלון 05/06/2008 5,000.00

 אבגל אשקלון 13/08/2008 5,000.00

 ריקי שי אשקלון 11/11/2008 46,000.00

 

 האיחוד באשקלון בראשות אבי עייש

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙  ¯ÈÚÌÈ¯Â‚Ó Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלון גורן אשקלון 18/08/2008 5,000.00

 אריה פריזאת אשקלון 23/09/2008 5,000.00

 יעקב לוי אשקלון 10/09/2008 2,000.00

 

 מנהלים נכון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 משפחת ערוסי פחת תקוה 07/09/2008 5,000.00

 משפחת אברשטרק ת שמואלגבע 05/09/2008 5,000.00

 משפחת מרום מרום אשקלון 23/04/2008 5,000.00

 משפחת מדינה ראשון לציון 13/07/2008 3,800.00

 משפחת סער סער אשקלון 05/05/2008 5,000.00

 משפחת מקס אשקלון 30/04/2008 5,000.00

 משפחת פרץ אשקלון 30/04/2008 5,000.00

 משפחת חמוטל שדרות 21/07/2008 5,000.00

 משפחת מואיל שדרות 11/08/2008 5,000.00

 משפחת קדוש אשקלון 30/04/2008 4,700.00



503 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 משפחת שחם רמת גן 13/07/2008 5,000.00

 בדש ארז גילת 13/07/2008 1,800.00

 משפחת קליין רמת השרון 13/07/2008 5,000.00

 אבישי כהן נס הרים 29/06/2008 1,800.00

 משפחת פחימה רחובות 13/07/2008 5,000.00

 שמעון פרץ אשקלון 11/11/2008 55,000.00

 

  אשקלון-צדק חברתי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ישראל רובין תל אביב 28/10/2008 5,000.00

 אפרים הניג אשקלון 16/11/2008 5,000.00

 גריגורי ביילין אשקלון 01/03/2009 1,691.00

 

 רמי סופר אחוות אשקלון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מאיר בן חיון אשקלון 11/11/2008 2,500.00

 רמי סופר אשקלון 07/10/2008 23,000.00

 

  התפנית לאשקלון-רשימת הצעירים 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ף גבאייוס אשקלון 11/09/2008 1,000.00

 אבנר אשוש אשקלון 23/10/2008 2,000.00

 חיים מסיקה אשקלון 24/10/2008 400.00

 מורדכי דאודי אשקלון 10/11/2008 3,000.00

 דוד רוזנר אשקלון 03/11/2008 2,700.00

 

 תנועת אור לאשקלון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

  דייןיוסי אשקלון 11/11/2008 883.00
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 תקוה לאשקלון בראשות רמי גואטה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 משה הבר אשדוד 11/11/2008 5,000.00

 עינת וילף תל אביב 11/11/2008 1,500.00

 

ע ב ש ר  א  ב

 באר שבע שלי בראשות יוסי שלי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ענת לרנר גדרה 27/03/2008 5,000.00

 עופר שריד קרית אונו 03/04/2008 5,000.00

 ניר בריח באר שבע 26/06/2008 1,000.00

 ארז עופר יפו-תל אביב 10/09/2008 5,000.00

 דניאל גרטנר באר שבע 17/09/2008 5,000.00

 אלי להב באר שבע 17/04/2008 5,000.00

 

 'דרך חדשה בראשות רוביק דנילוביץ

ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙‰  ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ראובן דנילוביץ באר שבע 13/08/2008 5,000.00

 אדיר דנילוביץ באר שבע 14/08/2008 5,000.00

 גיא דנילוביץ באר שבע 13/08/2008 5,000.00

 זוהר ואילן חפצי באר שבע 07/10/2008 5,000.00

 אורן דוד באר שבע 07/10/2008 2,000.00

 דליה אהוד באר שבע 22/10/2008 5,000.00

 טל אל על באר שבע 22/10/2008 5,000.00

 עזרא חיים יוסף היימס באר שבע 03/11/2008 1,000.00

 מרק מויזס באר שבע 03/11/2008 1,000.00

 

 הירוקים למועצה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 י לדרמןאל באר שבע 28/09/2008 5,000.00

 



505 

 נתיב הדרום בראשות זכריה אוהב שלום

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לא ידוע לא ידוע לא ידוע 17/12/2008 2,000.00

 לא ידוע לא ידוע לא ידוע 06/01/2009 25,000.00

 

 רימון בראשות קובי נודלמן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רון קצב באר שבע 05/11/2008 5,000.00

 אברהם טויזר באר שבע 06/11/2008 4,000.00

 

 שבטי ישראל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אברהם נגבקר באר שבע 16/10/2008 3,000.00

 סמי במנילקר באר שבע 08/11/2008 200.00

 

ה נ י י ע ו ג-ב ו ת'נ א ד  י

 איחוד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ ÍÈ¯‡˙‰ÓÂ¯˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מחמוד חמודה  נוגידאת-בועינה  11/11/2008 1,000.00

 

 אל תופיק ואלאסלאח

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ראתב נוגידאת בועינה נוגידאת 11/11/2008 1,000.00

 מחמד רמאל נוגידאת בועינה 11/11/2008 250.00

 מוסא נוגידאת ינה נוגידאתבוע 11/11/2008 250.00

 מוחמד מחרוס בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 מרזוק נוגידאת בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 חאלד סאלח בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00
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 אל תקוה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יד נוגידאתסע בועינה נוגידאת 11/11/2008 1,000.00

 

 אלאמל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבראהים נוגידאת בועינה נוגידאת 11/11/2008 1,000.00

 

 אלאסתקאמה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גמיל דלאשה בועינה נוגידאת 02/11/2008 8.80

 לאשהגאזי ד בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 מאזן דלאשה בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 גאבר דלאשה בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 עלי דלאשה בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 עלי דלאשה בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 עבד דלאשה בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 אסד דלאשה ידאתבועינה נוג 11/11/2008 250.00

 בהגאת דלאשה בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 חיראללה דלאשה בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 עיזאת דלאשה בועינה נוגידאת 11/11/2008 250.00

 

 אלמוסתקבל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבלסיסלימאן נ נוגידאת-בועינה 11/11/2008 1,000.00

 

 אלתדאמן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חאלד נגידאת בעינה נגידאת 11/11/2008 1,000.00
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 אלתעאון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד פוקרא בועינה נוגידאת 11/11/2008 1,000.00

 

 השינוי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ ˘Ì¯Â˙‰ Ì 

 חאלד סלימאן בועינה נוגידאת 11/11/2008 1,000.00

 

ל א ר  י ר-ב ו ס כ  מ

 אתחאלף ולאתחאד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חוסאם חוגיראת ביר אלמכסור 11/11/2008 600.00

 

ה י ר א ת  י  ב

 אחד משלנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ישראל גדליה בית אריה 10/11/2008 2,291.49

 

 בית אריה עופרים בראשות אבי נעים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חיים קנגון גבעתיים 10/11/2008 2,000.00

 אלי בראשי ירושלים 28/09/2008 5,000.00

 עזרא גבאי תל אביב 06/09/2008 5,000.00

 דוד ויהודית פרנקו ןראשון לציו 29/10/2008 5,000.00

 

 כולנו שווים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דוד מורדכי חן בית אריה 29/04/2008 5,000.00

 



508 

 מגשימים את החלום בראשות נרדי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מילר נרדי בית אריה 10/06/2008 50.00

 

 ירשמן כהןבראשות אורי ה-עתיד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מאיר אוריה לי בית אריה 03/11/2008 2,500.00

 מאיר אוריה לי בית אריה 03/11/2008 2,500.00

 יצחק חביב עופרים 03/11/2008 5,000.00

 אבי כהן בית אריה 19/10/2008 5,000.00

 קוביץשרה מוס בית אריה 19/10/2008 5,000.00

 רסי'אבי ג בית אריה 07/10/2008 5,000.00

 גיל לביא בית אריה 01/11/2008 5,000.00

 

 שלום בית

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יובל ברזני בית אריה 04/11/2008 3,000.00

 רחל קוצר בית אריה 06/07/2008 450.00

 תןמוטי אי בית אריה 02/11/2008 2,000.00

 צחי זילבבפאב בית אריה 02/11/2008 2,500.00

 משה טייני יהוד 02/11/2008 2,500.00

 עופר איתן בית אריה 29/10/2008 5,000.00

 

ג ת  י  ן'ב

 הצדק והיושר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שפיק זידאן אן'בית ג 09/02/2009 3,000.00

 פאדי נפאע אן'בית ג 09/02/2009 4,000.00

 סלימאן מנדו אן'בית ג 09/02/2009 5,000.00

 סמיר זידאן אן'בית ג 09/02/2009 5,000.00

 



509 

 חזית השותפות והעבודה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אסד דבור ן'בית ג 11/11/2008 1,765.00

 

ן ג ד ת  י  ב

 ד שמשון דמארי" בראשות עו-אופק חדש 

¯˙‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבנר דמארי ראשון לציון 20/11/2008 5,000.00

 אריאל דמארי בית דגן 20/11/2008 5,000.00

 שמשון דמארי בית דגן 21/11/2008 5,000.00

 

 דגן-התנועה המקומית למען בית

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סמיר מצלאוי נווה אפרים 03/04/2008 5,000.00

 ניר וורדית אוהב ציון בית דגן 25/05/2008 2,000.00

 איטה ומנחם קובץ נווה ירק 15/06/2008 2,000.00

 שלמה בוזגלו חולון 17/06/2008 1,000.00

 מלכה וינגרטמן מזור 05/08/2008 5,000.00

 ציון ענטבי צ"ראשל 05/08/2008 5,000.00

 זיו אליאלי גבעתיים 08/09/2008 2,500.00

 משה גרוס צ"ראשל 17/08/2008 2,500.00

 

 עתיד עם הפנים לתושב

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חננאל שלום בית דגן 13/01/2009 4,600.00

 

 צדק חברתי לכל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רחמים אתירם בית דגן 22/09/2008 150.00

 גאולה אתירם בית דגן 23/09/2008 750.00



510 

 תנופה נטו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אסתר קורעין חשמונאים 29/09/2008 3,000.00

 מרגלית תנעמי דגן-בית 22/09/2008 2,000.00

 רחל כהן חשמונאים 22/09/2008 3,000.00

 שלמה יעקב קריב צ"ראשל 10/10/2008 5,000.00

 יורם וענת עילם מושב טרומן 12/10/2008 5,000.00

 יעקב וסיגלית שמואל דגן-בית 30/10/2008 500.00

 

ש מ ש ת  י  ב

 ביחד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דבורה שלדובסקי בית שמש 02/10/2008 200.00

 קרפל בנדר בית שמש 21/10/2008 720.00

 רחל לזן בית שמש 17/10/2008 500.00

 שמחה קגן בית שמש 23/10/2008 500.00

 אנדרו גולדמן בית שמש 22/10/2008 5,000.00

 יקסון'גיקוב ג בית שמש 23/10/2008 500.00

 שרה אייזן בית שמש 22/09/2008 200.00

 רוברט הרו בית שמש 21/09/2008 1,000.00

  ווימפהימרסטיבן בית שמש 19/09/2008 5,000.00

 רמי'רוזנר ג בית שמש 25/09/2008 500.00

 אליהו זאב מאיר בית שמש 01/10/2008 500.00

 שמעון מושבי בית שמש 26/09/2008 400.00

 אלן קרסנה בית שמש 03/10/2008 200.00

 אסתר שוורץ בית שמש 06/09/2008 1,000.00

 מרים ניימן בית שמש 17/09/2008 200.00

 חיים פרידמן בית שמש 19/09/2008 200.00

 צירל שפרן בית שמש 19/09/2008 200.00

 מינה ליפנר בית שמש 21/09/2008 200.00

 אורה מישל רמת בית שמש 03/11/2008 200.00

 פיליפ סרלין בית שמש 17/09/2008 100.00

 גבריאל רענן בית שמש 10/09/2008 1,000.00

 ונתן גיצברגיה בית שמש 03/11/2008 1,000.00



511 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יואל שטיין בית שמש 10/09/2008 1,000.00

 אלן הליברד בית שמש 15/05/2008 1,000.00

 שמואל רוזנבלום בית שמש 18/09/2008 500.00

 גורדון בורוויק בית שמש 19/09/2008 500.00

 נעמי אסתר שוורץ בית שמש 22/09/2008 500.00

 ןזאב גרשו בית שמש 23/09/2008 1,000.00

 ברכה אפשטיין בית שמש 22/09/2008 500.00

 לורן מיכאל שפיגלמן רמת בית שמש 03/11/2008 500.00

 מרים לוי בית שמש 09/09/2008 400.00

 אסתר וולפסון בית שמש 05/09/2008 1,000.00

 דני סבירסקי בית שמש 11/09/2008 500.00

 אהרון ורטנטייל בית שמש 08/09/2008 2,000.00

 נתן נטע זוסמן בית שמש 10/09/2008 1,800.00

 יעקב הר עוז בית שמש 03/11/2008 2,500.00

 ורדן מאיר אלטר'ג בית שמש 24/08/2008 1,800.00

 יחיאל קורן בית שמש 24/08/2008 250.00

 מרים רוכוורגר בית שמש 24/08/2008 5,000.00

 יצחק טריסטר בית שמש 04/11/2008 500.00

 פנחס רוזנפלד בית שמש 16/11/2008 180.00

 יהונתן יעקב דוקר בית שמש 03/11/2008 300.00

 אלנה סינגר בית שמש 02/11/2008 200.00

 אברהם רוטמן בית שמש 01/11/2008 200.00

 אליקום מיכאל ברמן בית שמש 02/11/2008 1,000.00

 ישראל רובין בית שמש 02/11/2008 1,000.00

 אלן הליברד בית שמש 02/11/2008 1,000.00

 שושנה שילית בית שמש 02/11/2008 250.00

 אליהו שיפמן בית שמש 02/11/2008 350.00

 אליהו דוד קלרק בית שמש 02/11/2008 500.00

 מרים מינה זוסמן בית שמש 31/10/2008 1,000.00

 דניאל בראון בית שמש 27/10/2008 1,000.00

 סטיבן שטינברג בית שמש 01/11/2008 500.00

 ארי גרבר בית שמש 02/11/2008 500.00

 יי הרשקוביץ'ג בית שמש 16/11/2008 200.00

 דברלי גולדמן בית שמש 01/11/2008 600.00

 איב פינקלשטיין בית שמש 16/10/2008 500.00



512 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דני סבירסקי בית שמש 03/11/2008 500.00

 שלמה שיזגל בית שמש 01/11/2008 200.00

 דבורה קליין בית שמש 01/04/2008 500.00

 דוד אלן גרינצוויג בית שמש 03/11/2008 300.00

 מארק סמילוביץ בית שמש 28/10/2008 250.00

 גמליאל קגן בית שמש 02/11/2008 1,000.00

 גפרי פרי בית שמש 04/11/2008 200.00

 שרונה שפירא בית שמש 02/11/2008 180.00

 דוד צוקרברוט ת שמשבי 05/11/2008 500.00

 הווארד פיליפ בית שמש 05/11/2008 250.00

 שמעון מושבי בית שמש 04/11/2008 200.00

 פמלה שוויקלי בית שמש 04/11/2008 200.00

 נעמי אסתר שוורץ בית שמש 05/11/2008 500.00

 מרק לזניק בית שמש 03/11/2008 1,000.00

 ראהרון ספי בית שמש 05/11/2008 250.00

 לורן מיכאל שפיגלמן בית שמש 05/11/2008 500.00

 אלי זילברברג בית שמש 03/11/2008 250.00

 חיים פרידמן בית שמש 04/11/2008 100.00

 יי וויסבלט'יוסף ג בית שמש 04/11/2008 180.00

 אבלין לרנר בית שמש 05/11/2008 400.00

 דניאל לורנס שימוף בית שמש 11/11/2008 500.00

 פרץ מיכאל סילברמן בית שמש 07/11/2008 500.00

 לסלי ליפשיץ בית שמש 08/11/2008 180.00

 מארק סמילוביץ בית שמש 07/11/2008 500.00

 דני וקסמן בית שמש 01/11/2008 300.00

 שלוה בן דוד בית שמש 10/11/2008 200.00

 דוד מוריס בית שמש 09/11/2008 1,000.00

 ברוך ומינה ליפנר בית שמש 11/01/2009 500.00

 יוסף שאילזון בית שמש 16/02/2009 200.00

 אריה ירנברג בית שמש 28/09/2008 200.00

 מיטש בורג בית שמש 05/11/2008 365.00

 מיטש בורג בית שמש 18/11/2008 378.00

 ר צבי בוקמן"ד בית שמש 19/11/2008 567.00

 ארטשמעון סט בית שמש 07/09/2008 500.00

 ישראל ראובן בית שמש 06/09/2008 400.00



513 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דניאל גולדמן בית שמש 01/09/2008 5,000.00

 אהרון גודמן בית שמש 28/09/2008 360.00

 צבי קליין בית שמש 06/09/2008 700.00

 סטיב אסקוט בית שמש 28/09/2008 987.00

 דניאל אססיס בית שמש 28/09/2008 1,645.00

 יהודית סמרוט בית שמש 16/11/2008 756.00

 ריקי פריד בית שמש 11/01/2009 372.00

 ר צבי בוקמן"ד בית שמש 28/10/2008 547.50

 מרים שינפלד בית שמש 07/09/2008 866.00

 סנדר אברהם יפה בית שמש 16/02/2009 500.00

 יעקב לרנר בית שמש 28/02/2009 5,000.00

  לרנראברהם ירושלים 06/02/2009 5,000.00

 שלומו לרנר בית שמש 17/02/2009 5,000.00

 

 דור אחר בראשות מאיר בלעיש

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מירי מזרחי בית שמש 05/10/2008 1,200.00

 אלברט אםולין בית שמש 03/11/2008 5,000.00

 אדם ניסן בית שמש 05/10/2008 5,000.00

 מרדכי כהן בית שמש 27/10/2008 5,000.00

 מזרחי מירי בית שמש 28/10/2008 3,000.00

 בית הרהיט כהן-לבנה ויהודה בית שמש 10/11/2008 3,000.00

 

 חנ

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ישראל רובין בית שמש 27/09/2008 1,500.00

 מרים זוסמן בית שמש 11/10/2008 1,000.00

 דוד גדליה בית שמש 12/10/2008 5,000.00

 יוסף שאולזון בית שמש 28/11/2009 200.00

 צבי גדליה ירושלים 22/09/2008 2,500.00

 גיטי וורטנטייל בית שמש 26/01/2009 3,910.73

3,500.00 10/09/2008 NY JACK C BENDHEIM

 צבי ווליצקי בית שמש 01/09/2008 6,320.00



514 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סטוארט ומרשה דרייזין ת שמשבי 28/09/2008 100.00

 

 טוב

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יאיר אהרן ביתר עילית 07/11/2008 4,500.00

 אריה גולדהבר בית שמש 07/11/2008 5,000.00

 חיים לנדסמן בית שמש 07/11/2008 5,000.00

 רנה פלד ם-י 11/11/2008 4,500.00

 יחזקאל רוזנבלום ביתר 11/11/2008 5,000.00

 יצחק רבר בית שמש 11/11/2008 5,000.00

 דב רוט בית שמש 14/11/2008 4,500.00

 

ה נ י מ י נ ה-ב ד ע ת  ע ב  ג

 יחד בנימינה גבעת עדה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מאיר חנוכה בנימינה גבעת עדה 09/11/2008 5,000.00

 

ן ו ע ב ט ת  מ ס  ב

 אלאתחאד

 ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 טאהא סעדי בסמת טבעון 03/10/2008 50.00

 

 אלביאן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סעדי עבדאלעזיז בסמת טבעון 11/11/2008 2,200.00

 סעדי עבד אלעזיז בסמת טבעון 11/11/2008 2,000.00

 



515 

ם י ת   ב

 אשות שלמה לחיאניבר" בת ים בראש מורם"

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 תמיר ארביב חלפו בת ים 03/11/2008 5,000.00

 אבי אורנים בת ים 06/10/2008 4,900.00

 

 ים בראשות ויקטור טל-טל לבת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ויקטור טל בת ים 11/04/2008 1,818.18

 הרצל ניסימי מכבים 14/04/2008 1,818.18

 איציק מילמן אור יהודה 16/04/2008 1,818.18

 רובל נוזיק כרמיאל 04/05/2008 1,818.18

 אלון אלפיה בת ים 05/05/2008 1,818.18

 דניאל אסא צ"ראשל 17/08/2008 2,500.00

 רמי שור בת ים 10/09/2008 5,000.00

 ריאל ולילי גוטמןא ת"פ 24/09/2008 3,500.00

 משה אהרוני גן שורק 07/10/2008 4,000.00

 הרצל נסימי מכבים 22/10/2008 3,100.00

 בכנסת "גיל" סיעת תל אביב 06/10/2008 30,000.00

 

ב א ז ת  ע ב  ג

 אחרי בראשות אברהם קפון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לויטיצחק  גבעת זאב 19/02/2009 1,000.00

 אברהם קפון גבעת זאב 19/02/2009 5,000.00

 עמי בלום גבעת זאב 21/02/2009 1,000.00

 גבי פולאק גבעת זאב 21/02/2009 1,000.00

 גונן כהן מודיעין 21/02/2009 5,000.00

 דוד גבריאלי אשדוד 21/02/2009 3,904.00

 עמי בלום גבעת זאב 21/02/2009 3,000.00

 רפי מנשה גבעת זאב 21/02/2009 1,000.00

 יצחק לויט גבעתזאב 21/02/2009 4,000.00



516 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דן בלום גבעת זאב 21/02/2009 3,000.00

 גיא מידן מודיעין 21/02/2009 2,232.00

 גבי פולאק גבעת זאב 21/02/2009 1,565.00

 

 יחד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נתן יואב  מזרחגבעון 18/09/2008 3,000.00

 חן פנחסי ירושלים 18/09/2008 2,105.35

 תמר בן שטרית גבעת זאב 21/09/2008 3,000.00

 כהן יוסף הר הדר 21/09/2008 3,000.00

 גבריאל ארז גבעת זאב 22/09/2008 4,721.60

 אילן יעקב גבעת זאב 13/10/2008 3,500.00

 שבי הרצל ירוןשלים 13/10/2008 2,100.00

 שבי הרצל ירושלים 23/10/2008 1,250.00

 אריה בנימין גבעת זאב 03/11/2008 3,671.00

 חנן מלכה גבעון 06/11/2008 5,000.00

 אלי אבו צדקה גבעת זאב 07/11/2008 3,713.29

 יצחק בלולו גבעת זאב 07/11/2007 4,000.00

 ישי פורשייאן גבעת זאב 17/11/2008 2,600.00

 אופיר דור גבעון 25/11/2008 4,000.00

 מרגלית בן משה גבעת זאב 25/11/2008 4,000.00

 אלי בן חמו גבעת זאב 23/12/2008 5,000.00

 יוסי אברהמי גבעת זאב 23/12/2008 5,000.00

 

 ת"נשים מובילות אחר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גרניט יניב גבעת זאב 14/08/2008 100.00

 מירי שם טוב גבעת זאב 02/09/2008 200.00

 מירה נאסה גבעת זאב 02/09/2008 200.00

 ענת יפת גבעת זאב 02/09/2008 200.00

 צדיק איריס גבעת זאב 07/09/2008 200.00

 ענבל כרמלי גבעת זאב 02/09/2008 200.00

 דניאל לוי גבעת זאב 07/09/2008 400.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ותי לויר גבעת זאב 07/09/2008 200.00

 רוס שרה גבעת זאב 08/09/2008 200.00

 ליאת מזרחי גבעת זאב 04/09/2008 200.00

 לינדה יניב גבעת זאב 08/09/2008 50.00

 גאולה פורת גבעת זאב 08/09/2008 50.00

 אלגרה מעוז גבעת זאב 08/09/2008 50.00

 ענבל פרץ גבעת זאב 08/09/2008 20.00

 רות יושאי זאבגבעת  08/09/2008 55.00

 ברכה קולנג גבעת זאב 08/09/2008 100.00

 ריקי אמסלם גבעת זאב 08/09/2008 100.00

 אביגיל בן עמי גבעת זאב 08/09/2008 50.00

 ליזה כץ גבעת זאב 08/09/2008 200.00

 לבנה קרן גבעת זאב 08/09/2008 100.00

 רבקה אלה גבעת זאב 08/09/2008 150.00

 דלית אל נקווה יקטינטון 08/09/2008 19.00

 לאה אבוטבול גבעת זאב 08/09/2008 50.00

 אורלי סליימן גבעת זאב 08/09/2008 100.00

 חגית פרקש גבעת זאב 08/09/2008 200.00

 זיו שבת גבעת זאב 08/09/2008 500.00

 רינה בר טל רעננה 08/09/2008 360.00

 אמראל אליה גבעת זאב 08/09/2008 200.00

 איילה גואל גבעת זאב 08/09/2008 180.00

 יעל ודעי רובבשי גבעת זאב 16/09/2008 400.00

 אירית פרידמן גבעת זאב 16/09/2008 50.00

 אוד איה גבעת זאב 16/09/2008 100.00

 אסנת כהן גבעת זאב 16/09/2008 100.00

 יפה יצחקי גבעת זאב 16/09/2008 250.00

 גרנית יניב ת זאבגבע 18/09/2008 70.00

 אילנה נבון גבעת זאב 18/09/2008 60.00

 מירה נאסה גבעת זאב 18/09/2008 260.00

 הילית גורן גבעת זאב 18/09/2008 40.00

 לני חביב גבעת זאב 18/09/2008 80.00

 גלית טולדנו גבעת זאב 18/09/2008 40.00

 רונית יאיר גבעת זאב 18/09/2008 40.00

 מגי יהושוע גבעת זאב 18/09/2008 80.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מאיה יניב גבעת זאב 19/09/2008 40.00

 מירב לוי גבעת זאב 19/09/2008 40.00

 קרן נחמיאס גבעת זאב 19/09/2008 40.00

 חיה ניסים גבעת זאב 19/09/2008 40.00

 יפית שמעוני גבעת זאב 19/09/2008 80.00

 ינזוןנורית אביב לו מושב שואבה 19/09/2008 500.00

 דנה שפירא גבעת זאב 21/09/2008 100.00

 מיכל ארף גבעת זאב 21/09/2008 200.00

 מירית לביא גבעת זאב 22/09/2008 100.00

 ענת יפת גבעת זאב 22/09/2008 100.00

 אילנה נחמיאס גבעת זאב 23/09/2008 100.00

 דנה שפירא גבעת זאב 05/10/2008 100.00

 דנה ספקטור ת זאבגבע 05/10/2008 20.00

 ורדית קדרון גבעת זאב 05/10/2008 500.00

 עליזה כהן גבעת זאב 05/10/2008 200.00

 אילנה נחמיאס גבעת זאב 02/11/2008 200.00

 קרן נחמיאס גבעת זאב 24/09/2008 400.00

 גליה עמר גבעון 24/09/2008 1,500.00

 ענבל כרמלי גבעת זאב 11/11/2008 5,000.00

 רותי לוי גבעת זאב 11/11/2008 1,500.00

 גאורג גולדמן גבעת זאב 11/11/2008 1,000.00

 

 עתיד טוב לגבעה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אורן קוברסקי גבעת זאב 11/09/2008 1,000.00

 איתן קוברסקי הר אדר 17/09/2008 5,000.00

 וברסקיארז ק מכבים 17/09/2008 5,000.00

 יעל מזרחי ירושלים 10/10/2008 5,000.00

 משה יפת ירושלים 10/10/2008 5,000.00
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ל א ו מ ש ת  ע ב  ג

 החזית הדתית

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נעם קושניר גבעתיים 04/11/2008 1,000.00

 אברהם גוטמן גבעת שמואל 25/11/2008 1,190.00

 

 מהפך בגבעה

‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אילן גלבר גבעת שמואל 16/03/2008 3,400.00

 מיכל ליפשיץ גבעת שמואל 11/05/2008 1,700.00

 אחיקם וינשטוק פתח תקוה 06/07/2008 2,110.00

 שלמה אברשטרק גבעת שמואל 16/09/2008 5,000.00

 רישראל לנצנ גבעת שמואל 26/09/2008 1,800.00

 עמוס מיטב גבעת שמואל 15/10/2008 5,000.00

 שרה מריליוס בני ברק 16/10/2008 5,000.00

 מתתיהו פולק גבעת שמואל 16/10/2008 3,000.00

 ר יעקב ויינברג"ד חדרה 11/05/2008 1,200.00

 גדעון ברודני חדרה 08/08/2008 5,000.00

 שלומית ויסמן חדרה 30/10/2008 5,000.00

 מנחם נגר חדרה 01/11/2008 5,000.00

 זהר אזולאי חדרה 10/11/2008 2,000.00

 יהודה זיסר תל אביב 07/12/2008 5,000.00

 הילה וינשטוק פתח תקווה 07/12/2008 1,600.00

 יעקב שבירו תל אביב 08/12/2008 5,000.00

 רמי שבירו רמת גן 08/12/2008 5,000.00

 תמי כדורי כפר סבא 10/12/2008 5,000.00

 יצחק פדידה ראשון לציון 10/12/2008 5,000.00

 רפאל קונפורטי תל אביב 16/12/2008 5,000.00

 יוסף-דורון בן חדרה 04/01/2009 4,000.00

 תמר ספיאן גבעת שמואל 08/01/2009 5,000.00

 לנה ספיאן גבעת שמואל 08/01/2009 5,000.00

 ד וגרדו גבעת שמואל 08/01/2009 2,500.00

 דוד וגר גבעת שמואל 08/01/2009 2,500.00

 אבי פרנקנטל גבעת שמואל 12/01/2009 5,000.00
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‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נועה גואטה בני ראם 12/01/2009 5,000.00

 חיה דייטש רמת גן 14/01/2009 5,000.00

 לא ידוע ידוע 31/10/2008 5,000.00

 לא ידוע לא 02/11/2008 5,000.00

 

 

ם י י ת ע ב  ג

בראשות יורם פומרנץ למועצת " הירוקים" עם " רוקה גבעתיים הי"

 העיר גבעתיים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 איגנץ פומרנץ גן-רמת 12/08/2008 5,000.00

 עזיז טאבן אביב-תל 12/08/2008 5,000.00

 אליהו כהן גבעתיים 24/09/2008 2,500.00

 קשייוסף  גבעתיים 24/09/2008 500.00

 עודד פומרנץ גן-רמת 28/09/2008 5,000.00

 הרצל אברהמי ים-בת 28/09/2008 5,000.00

 נחום ראב אביב-תל 02/10/2008 500.00

 רונן ימין אביב-תל 02/10/2008 1,000.00

 משה גבאי גן-רמת 02/10/2008 1,000.00

 שלמה גבאי גבעתיים 06/10/2008 500.00

 דרורה צדיקריו אביב-תל 22/10/2008 5,000.00

 נחמה רונן מושב בית חרות 26/10/2008 1,500.00

 קובי צפורן גבעתיים 27/10/2008 5,000.00

 נועה טסלר חיפה 05/11/2008 5,000.00

 אליהו כהן גבעתיים 25/09/2008 1,000.00

 קובי דיין גן-רמת 25/10/2008 2,000.00

 

 גבעתיים שלנו בראשות רן קוניק

¯˙‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 קשי יוסף גבעתיים 01/09/2008 1,000.00

 גרינברג אידן זכרון יעקב 01/09/2008 400.00

 לימור ושי נאמן פרמינגר תל אביב 01/09/2008 1,000.00
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¯˙‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אירית ויואח לוין גבעתיים 01/09/2008 200.00

 זהבה זלצברג גבעתיים 01/09/2008 500.00

 אורלי ואילן טסה גבעתיים 01/09/2008 500.00

 תמר טישמן תל אביב 01/09/2008 500.00

 שני גיא צבי קידר רמת השרון 01/09/2008 500.00

 אתי ואייל בללי גבעתיים 01/09/2008 500.00

 גולדשטיין דוראל ומיכל גבעתיים 01/09/2008 200.00

 רהנדלמשה וליאת לד גבעת שמואל 01/09/2008 300.00

 ריקי ושיאון שלנגר ברזילי הופמן רמת אפעל 01/09/2008 500.00

 מיכל וילנה שפירא גבעתיים 01/09/2008 250.00

 יואב פינקלשטיין גבעתייים 01/09/2008 500.00

 עפר ואסנת רייטר גבעתיים 01/09/2008 1,000.00

 חגי מדי תל אביב 01/09/2008 500.00

 גד ולבנה סבח ייםגבעת 01/09/2008 250.00

 אמיר גולדבלום גבעתיים 01/09/2008 500.00

 לאה אבידן גבעתיים 01/09/2008 500.00

 הרצל ושלווה הדר גבעתיים 01/09/2008 500.00

 אליעזר ואסתר שדמי תל אביב 01/09/2008 250.00

 אליעזר ועדנה פינקלשטיין גבעתיים 01/09/2008 250.00

 עדנה וגד יניב תייםגבע 01/09/2008 250.00

 יצחק וליהו איכילוב תל אביב 01/09/2008 250.00

 דבורה ודב שחר גבעתיים 01/09/2008 200.00

 מוטי וליזי בייטנר גבעתיים 01/09/2008 270.00

 עליזה ואבינועם ראוך תל אביב 01/09/2008 100.00

 זהר דרור גבעתיים 01/09/2008 350.00

 דינה ושבתאי שקד תייםגבע 01/09/2008 200.00

 יעקב טנצמן גבעתיים 01/09/2008 300.00

 גיא קוניק רמת גן 01/09/2008 200.00

 שרה וטוביה דגן גבעתיים 01/09/2008 2,500.00

 עמוס וסיגל פרישמן יהוד 01/09/2008 2,500.00

 ד"דורון חכם עו תל אביב 01/09/2008 1,003.26

  ואליהו דהדישמחה חולון 01/09/2008 300.00

 יוסף וחנה אגריטל מכבים 01/09/2008 1,000.00

 אלכסנדר אליוחין יקנעם עלית 01/09/2008 416.00

 יוסף ביכלר רמת גן 01/09/2008 500.00
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¯˙‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסי גביזון גבעתיים 01/09/2008 2,500.00

 אברי ואביטל חזן גבעתיים 01/09/2008 350.00

 נקו' שבצולדמיר רמת גן 01/09/2008 300.00

 רוני בר לב תל אביב 01/09/2008 250.00

 אסתר לושקוב גבעתיים 01/09/2008 200.00

 רונן צח יצחקי גבעתיים 01/09/2008 300.00

 ליאת בית יוסף גבעתיים 01/09/2008 1,000.00

 יעקב ואירית בוגן רמת גן 01/09/2008 150.00

 ר"דמלך ורוזה פלדמן  גבעתיים 01/09/2008 200.00

 מרדכי שוחט פתח תקווה 01/09/2008 100.00

 יצחק ארואסטי גבעתיים 01/09/2008 500.00

 רויטל צבי דרור פולאק ברקן 01/09/2008 250.00

 אבי ותמר שחר גבעתיים 01/09/2008 200.00

 אמיר ברנע תל מונד 01/09/2008 555.00

 עינת ודניאל לרר גבעתיים 01/09/2008 500.00

 שמואל בשן אזור 01/09/2008 250.00

 שמואל בשן אזור 01/09/2008 250.00

 מנחם ואורנה טאובר תל אביב 01/09/2008 250.00

 רז ושולי בר דוד גבעתיים 01/09/2008 250.00

 לירון כרמל רמת גן 01/09/2008 200.00

 רחמים דמארי גבעתיים 01/09/2008 500.00

  גולדשטייןעודד גבעתיים 01/09/2008 150.00

 עזרא סעדיה גבעתיים 01/09/2008 300.00

 עודד שעשוע גבעתיים 01/09/2008 600.00

 כפיר אלפונטה גבעתיים 01/09/2008 200.00

 מולי ציון גבעתיים 01/09/2008 200.00

 נגה ברק גבעתיים 01/09/2008 200.00

 רונן סיסטיק שימכוביץ גבעתיים 01/09/2008 100.00

 חזנווולד סוכנויות ביטוח גבעתיים 01/09/2008 500.00

 מיכאל רוזן רמת גן 01/09/2008 500.00

 אסף גבאי גבעתיים 01/09/2008 800.00

 מועדון טניס שולחן הרצליה 01/09/2008 350.00

 גלעד ארושס רעננה 01/09/2008 350.00

 אסתר ויעקב רוזן גבעתיים 01/09/2008 1,800.00

 זאב קראוס גבעתיים 25/09/2008 1,000.00
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¯˙‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חיה קוניק גבעתיים 03/10/2008 1,500.00

 חזי משה גבעתיים 03/10/2008 200.00

 עינת זילברמן גבעתיים 25/10/2008 1,000.00

 אבי הולצמן גבעתיים 11/11/2008 5,000.00

 

ה'ג ד י י ר-ד כ  מ

 אלאסלאח ואלתגייר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עדנאן שבל מכר 02/10/2008 12,280.00

 עדנאן שבל מכר 22/10/2008 20,000.00

 

 אלהדף

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אנטון 'ורג'ג מכר-דיידה'ג 03/11/2008 4,000.00

 

 ד'אלמג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד שאמי מכר-דיידה'ג 20/12/2008 4,600.00

 

 רשימת אלמסאר אלסחיח

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד ארשיד גדיידה 03/11/2008 50.00

 מוחמד ארשיד גדיידה 11/11/2008 11,998.00

 

ה ר ד  ג

 מפנה בראשות יוסי גפני

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גפני יוסף גדרה 17/09/2008 5,000.00
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 אליהו רדיע גדרה 17/09/2008 5,000.00

 משה בסון גדרה 17/09/2008 5,000.00

 רן שרעבי גדרה 17/09/2008 5,000.00

 תומר קרני מושב חלץ 21/09/2008 5,000.00

 נתנאל מעודד רחובות 21/09/2008 5,000.00

 מזל לוי קרני רחובות 05/10/2008 5,000.00

 

ג'ג ה'ל י ל  ו

 דאאל הו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 איימן חרוב וליה'לג'ג 16/10/2008 4,500.00

 קאיד חרבוש וליה'לג'ג 12/10/2008 4,550.00

 חסן סירפי וליה'לג'ג 13/10/2008 2,500.00

 

 סולדריות

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ד עודה'אמג ליהו'לג'ג 15/10/2008 2,500.00

 ערבאס אברהים וליה'לג'ג 15/10/2008 1,000.00

 ואסל עודה וליה'לג'ג 15/10/2008 2,500.00

 עודה אחמד וליה'לג'ג 15/10/2008 2,500.00

 עדנאן עראר וליה'לג'ג 23/10/2008 400.00

 עבד עראר וליה'לג'ג 23/10/2008 5,000.00

 י אלמוניאלמונ גלגוליה 30/11/2008 17,000.00

 

ה נ ב י ן   ג
 

 מוטי חמו לראשות המועצה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גילי אלמליח צ"ראשל 10/08/2008 1,500.00

 רמי לוי שימשית 06/08/2008 500.00

 חנן קמנמן ש"ב 17/08/2008 1,000.00

 מ"לוגיסטים בע גן יבנה 16/11/2008 2,888.50
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 כי זו הקהילה שלנו-ות המועצהשוש לאופר לראש

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חנוך שפירה רעננה 01/09/2008 5,000.00

 לאופר שושנה גן יבנה 14/08/2008 5,000.00

 אלון פליק גן יבנה 24/08/2008 1,000.00

 דורון שוסטר אשדוד 09/09/2008 5,000.00

 יגאל בנגין נהגן יב 01/09/2008 5,000.00

 

ה ו ו ק ת י  נ  ג

 מחל תפנית יחד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עידו קובץ תקווה-גני 25/09/2008 2,000.00

 שמואל בן דקון תקווה-פתח 25/09/2008 3,000.00

 דורון בן דקון תקווה-גני 02/10/2008 5,000.00

 יאיר צדוק תקווה-גני 02/10/2008 1,000.00

 עופר יהושע תקווה-גני 02/10/2008 2,000.00

 שמואל בן דקון תקווה-פתח 02/10/2008 1,000.00

 מימון גדי אמסלם תקווה-גני 19/10/2008 2,500.00

 נתן מיכאל  תקווה-גני 01/11/2008 2,000.00

 יאיר צדוק תקווה-גני 02/11/2008 2,500.00

 ושעעופר יה תקווה-גני 04/11/2008 2,000.00

 עידו קובץ תקווה-גני 09/11/2008 3,000.00

 מימון גדי אמסלם תקווה-גני 03/12/2008 2,000.00

 מיכאל נתן גני תקוה 09/02/2009 1,000.00

 

 קשת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נסים וקנין גני תקוה 06/07/2008 200.00

 פנידורון ג גני תקוה 06/07/2008 50.00

 אביחי אלבז גני תקוה 06/07/2008 5,000.00

 אשר ארבוב גני תקוה 10/07/2008 2,500.00

 רותי וקנין גני תקוה 10/07/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אליעזר ענבר ראשון לציון 14/07/2008 3,000.00

 ירון פרי ראשון לציון 15/07/2008 5,000.00

 צבי בן יעקב גני תקוה 17/07/2008 470.00

 יגאל גזונדהייט גני תקוה 17/07/2008 1,000.00

 יורם דבורה גני תקוה 06/07/2008 1,000.00

 תומר הדס יהוד 17/07/2008 2,000.00

 רועי בר סביון 25/07/2008 5,000.00

 רותי וקנין גני תקוה 25/07/2008 1,000.00

 צבי בן יעקב גני תקוה 10/08/2008 1,000.00

 אשר ארבוב גני תקוה 10/08/2008 2,500.00

 אורי שמר גני תקוה 25/07/2008 5,000.00

 צבי בן יעקב גני תקוה 19/08/2008 500.00

 מישאלה שולמן ראשון לציון 30/07/2008 1,000.00

 מירה יצחקי ראשון לציון 04/08/2008 1,000.00

 יעקב עבדה גני תקוה 26/08/2008 500.00

 יעקב עבדה גני תקוה 01/10/2008 3,600.00

 צבי בן יעקב גני תקוה 06/10/2008 3,000.00

 יגאל גזונדהייט גני תקוה 06/10/2008 2,800.00

 יגאל גזונדהייט גני תקוה 06/10/2008 1,000.00

 ציון קובאני גני תקוה 10/10/2008 300.00

 רמי ברדה פתח תקוה 15/10/2008 500.00

 עופר מגן סביון 21/10/2008 5,000.00

 רמי ברדה פתח תקוה 10/11/2008 500.00

 יעקב בצון פתח תקוה 07/09/2008 2,512.00

 אוסנת דהאן גני תקוה 01/10/2008 4,000.00

 

ב(ש 'ג ל ח ש  ו  )ג

 אלאמל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 איוואן זקנון גוש חלב 25/10/2008 5,100.00

 איוואן זקנון גוש חלב 10/11/2008 9,000.00
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 אלמואחדה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עקאב חלייחל גוש חלב 06/10/2008 100.00

 עקאב חלייחל גוש חלב 25/10/2008 924.00

 

 ברית אלעהד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלברט עיסא )חלב-גוש(ש 'ג 28/10/2008 400.00

 עמאד האשול )חלב-גוש(ש 'ג 28/10/2008 400.00

 נדים עיסא )חלב-גוש(ש 'ג 28/10/2008 400.00

 נימר האשול )חלב-גוש(ש 'ג 28/10/2008 400.00

 עמאד האשול גוש חלב 11/11/2008 3,000.00

 נימר האשול גוש חלב 11/11/2008 500.00

 

 ש'ג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מחמוד חליחל גוש חלב 18/10/2008 67.50

 מחמוד חליחל גוש חלב 31/10/2008 60.00

 

 ש אלמוסתקבל'ג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שרבל עבוד ש'ג 06/10/2008 500.00

 חנאן עבוד ש'ג 06/10/2008 500.00

 חנא עבוד ש'ג 07/10/2008 500.00

 מירה עבודס ש'ג 07/10/2008 500.00

 רומיו עבוד ש'ג 07/10/2008 500.00

 כמיל סאדר ש'ג 07/10/2008 200.00

 אמילי עלם ש'ג 07/10/2008 400.00

 ובראן'ובראן ג'ג ש'ג 07/10/2008 400.00

 עמאד עבוד ש'ג 07/10/2008 500.00

 הנד עבוד ש'ג 07/10/2008 500.00

 ובראן'רפעאת ג ש'ג 07/10/2008 400.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ובראן'שוקרי ג ש'ג 07/10/2008 500.00

 ובראן'אליאס ג ש'ג 07/10/2008 400.00

 מנסור מנסור ש'ג 07/10/2008 500.00

 רונזה מנסור ש'ג 07/10/2008 500.00

 יוסף סאדר ש'ג 07/10/2008 400.00

 שירין סאדר ש'ג 07/10/2008 400.00

 נסים אליאס ש'ג 07/10/2008 300.00

 שרבל האשול ש'ג 08/10/2008 300.00

 אליאס חנא ש'ג 08/10/2008 300.00

 מארון עלם ש'ג 08/10/2008 600.00

 יעקוב חדאד ש'ג 08/10/2008 200.00

 מה עלם'נג ש'ג 11/10/2008 200.00

 ם'מיכאל נג ש'ג 11/10/2008 250.00

 לויס עלם ש'ג 11/10/2008 500.00

 סמיר דאהר ש'ג 11/10/2008 400.00

 נאדרה דאהר ש'ג 11/10/2008 400.00

 רוביר האשול ש'ג 12/10/2008 100.00

 ריס חדאד'ג ש'ג 12/10/2008 500.00

 ם'וני נג'ג ש'ג 12/10/2008 500.00

 ופאא מנסור ש'ג 24/10/2008 500.00

 ויס מנסור'ג ש'ג 24/10/2008 150.00

 מיל מנסור'ג ש'ג 25/10/2008 500.00

 כמיל סאדר ש'ג 25/10/2008 500.00

 אליאס אליאס ש'ג 28/10/2008 350.00

 מארון דאהר ש'ג 04/11/2008 600.00

 אילנה עלם ש'ג 08/11/2008 300.00

 סלים חדאד ש'ג 08/11/2008 500.00

 מיסלון סאדר ש'ג 09/11/2008 500.00

 אליאס אליאס ש'ג 14/10/2008 1,200.00

 אנטון לחוד ש'ג 15/10/2008 1,000.00

 ריש'ריש ח'ח ש'ג 05/11/2008 1,000.00

 נזיר חדאד ש'ג 07/11/2008 1,000.00

 מארון עקל ש'ג 09/11/2008 500.00

 האנס מנסור אילת 09/11/2008 400.00

 עביר שחאדה ש'ג 09/11/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ובראן'י ג'דאג גוש חלב 11/11/2008 1,000.00

 סגאכלין אליא גוש חלב 11/11/2008 300.00

 שוקראללה טנוס גוש חלב 11/11/2008 1,000.00

 שאדי מנסור גוש חלב 11/11/2008 750.00

 )סאבא(סחר סאדר  גוש חלב 11/11/2008 700.00

 

 האור

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ובראן'זכי ג גוש חלב 13/10/2008 9,000.00

 ראןוב'זכי ג גוש חלב 24/10/2008 3,000.00

 ובראן'זכי ג גוש חלב 31/10/2008 5,000.00

 ובראן'זכי ג גוש חלב 06/11/2008 2,000.00

 ובראן'זכי ג גוש חלב 11/11/2008 2,000.00

 

 החברים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אחמד חליחל ש'ג 23/10/2008 10.00

 אחמד חליחל ש'ג 27/10/2008 90.00

 

 המרכז

Ò‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 הנרי עלם גוש חלב 11/11/2008 1,500.00

 הנרי עלם גוש חלב 11/11/2008 3,200.00

 הנרי עלם גוש חלב 11/11/2008 401.00

 יוסף עלם גוש חלב 11/11/2008 5,000.00

 נעמה עלם גוש חלב 11/11/2008 3,000.00

 

 מוסאווא

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‡˙‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ויסאם דיב גוש חלב 06/11/2008 3,003.00
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 צעירים לשינוי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גסוב איוב גוש חלב 11/11/2008 3,500.00

 

 דיד'ר ג'פג-שחר חדש 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מגזל בוטרוס גוש חלב 01/11/2008 500.00

 יוסף חלול גוש חלב 01/11/2008 500.00

 

א נ ח ר  י י  ד

 אלתחאלוף אלוטני אלדימוקראטי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סליבי סלים מגדל כרום 24/04/2009 1,000.00

 

ה נ ו מ י  ד

 צדק חברתי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ויטלי קרנט דימונה 05/11/2008 15,000.00

 ויטלי קרנט דימונה 02/11/2008 100.00

 ויטלי קרנט דימונה 05/11/2008 30,000.00

 

ן ו ר ש ה ד  ו  ה

 הירוקים בהוד השרון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דליק ווילוניץ הוד השרון 16/06/2008 600.00

 תמי הירש הוד השרון 16/07/2008 600.00

 קרני גוברין סגל הוד השרון 26/07/2008 600.00

 אסתר וקסלר תל אביב 26/08/2008 900.00

 קרני גוברין סגל הוד השרון 27/08/2008 600.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דליק וויליניץ הוד השרון 17/09/2008 600.00

 תמי הירש הוד השרון 24/09/2008 600.00

 

 חיים חדשים בהוד השרון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‡˙‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רוית סלע חיפה 22/04/2008 5,000.00

 יוסי חידקוביץ חיפה 11/07/2008 5,000.00

 מרק זלדר אביב-תל 12/10/2008 3,000.00

 שושנה לוי הרצליה 29/03/2008 5,000.00

 שפר עפרה אביב-תל 04/03/2008 5,000.00

  שאבישושנה הוד השרון 04/03/2008 2,600.00

 ברכה שאבי הוד השרון 01/04/2008 2,900.00

 ברכה שאבי הוד בשרון 01/04/2008 600.00

 אלישע שמאלי א"ת 18/04/2008 4,300.00

 גליה שאבי הוד השרון 02/05/2008 5,000.00

 רחל בוגטוס הוד השרון 12/05/2008 5,000.00

 יהושע חקיקי הוד השרון 03/06/2008 5,000.00

 אילנו אלשטיין אלפי מנשה 02/07/2008 1,000.00

 אמיר לובין כפר סבא 28/07/2008 5,000.00

 גיא שפר א"ת 07/08/2008 5,000.00

 עדן חדד הוד השרון 21/08/2008 2,400.00

 חן דלל הוד השרון 01/09/2008 5,000.00

 הראל ריכמן הוד השרון 07/09/2008 1,500.00

 הראל ריכמן שרוןהוד ה 15/11/2008 1,500.00

 הראל ריכמן הוד השרון 07/12/2008 2,000.00

 עזרא אביזוהר הוד השרון 02/10/2008 5,000.00

 איקי ואווה מימון הוד השרון 05/10/2008 1,800.00

 ברכה שאבי הוד השרון 05/10/2008 1,300.00

 אילנית אלשטיין אלפי מנשה 05/10/2008 1,000.00

 שחר פריזנט א"ת 12/10/2008 1,000.00

 גיא צוקרמן הוד השרון 20/10/2008 2,500.00

 רונן אלמוג הוד השרון 29/10/2008 3,000.00

 ציון ושימרית בוקטוס רעננה 28/10/2008 3,000.00

 יעקב חבושב הוד השרון 02/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‡˙‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יחזקאל חבושה הוד השרון 02/11/2008 1,800.00

 אברמוב אברהם וד השרוןב 03/11/2008 2,000.00

 עמית ארביב הוד השרון 03/11/2008 2,000.00

 דלל הרצל הוד השרון 10/11/2008 2,000.00

 איתן תגר אלפי מנשה 11/11/2008 4,000.00

 מרק זלצר א"ת 01/12/2008 2,000.00

 אורל כהן גבעת שמואל 02/12/2008 5,000.00

 י וייסברגיבגנ מעלה מומרון 17/03/2008 3,000.00

 דני נגר תל מונד 01/04/2008 2,000.00

 איריס קובץ גני תקוה 13/05/2008 5,000.00

 יוסף רוזנברג בת חפר 23/07/2008 5,000.00

 חיים דגן נוה ירק 07/11/2008 5,000.00

 סנדר רמי נוה ירק 07/11/2008 5,000.00

 ארז עודי כפר סבא 03/11/2008 3,500.00

 סהר פיומי כפר סבא 23/07/2008 5,000.00

 סמדר ישראל כפר סבא 02/05/2008 3,500.00

 נעים קוקו הוד השרון 03/11/2008 5,000.00

 שושנה שאבי א"ת 20/02/2008 1,340.00

 שושי שאבי א"ת 01/03/2008 797.00

 ורדה סטון ים-בת 15/07/2008 5,000.00

 דוד שפר א"ת 28/09/2008 5,000.00

 אברהם יורם הוד השרון 31/12/2008 5,000.00

 

  עם יפעת קריב-לא לבד בעיר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אביטל ירדני הוד השרון 31/10/2008 3,000.00

 

 השרון בראשות יואב לוי-ראש אחר להוד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יואב לוי השרוןהוד  30/01/2008 30,000.00

 יואב לוי הוד השרון 30/01/2008 16,655.00

 יעקב לרנר הוד השרון 16/07/2008 500.00

 מוטי אטשטיין הוד השרון 04/08/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שי חבקוק הוד השרון 12/08/2008 4,800.00

 מוטי אטשטיין הוד השרון 02/09/2008 1,250.00

 אל פריזטיחזק הוד השרון 24/09/2008 500.00

 חנה גבע הדס הוד השרון 23/10/2008 500.00

 דב אבן אור הוד השרון 10/09/2008 1,000.00

 אריה שפירא הוד השרון 02/09/2008 500.00

 אמיר יקותיאל הרצליה 08/09/2008 2,500.00

 ברוך לנצנר רעננה 22/09/2008 5,000.00

 זכריה בן יוסף הוד השרון 23/09/2008 5,000.00

 יואב לוי הוד השרון 25/11/2008 125,000.00

 יואב לוי הוד השרון 25/01/2009 23,500.00

 יואב לוי הוד השרון 31/03/2008 49,000.00

 

 תכלס למועצת העיר בראשות אביבה גוטרמן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נדב דואני הוד השרון 20/07/2008 1,000.00

 אביבה גוטרמן הוד השרון 20/07/2008 2,000.00

 אביבה גוטרמן הוד השרון 06/08/2008 2,000.00

 נדב דואני הוד השרון 10/08/2008 1,000.00

 אביטל בלומנטל הוד השרון 11/08/2008 1,200.00

 רבקה גולדברג הוד השרו 21/09/2008 2,000.00

 ירמיהו יוסף פרויד הוד השרון 26/09/2008 500.00

 אביבה גוטרמן הוד השרון 02/10/2008 1,000.00

 נדב דואני הוד השרון 05/10/2008 1,500.00

 בת חן רובין רעננה 15/08/2008 500.00

 יוסף ואסתר ברכה נס ציונה 12/10/2008 300.00

 מיכל פיק הוד השרון 31/10/2008 1,500.00

 

ר ד א ר   ה

 דרך חדשה בתנופה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבירם כהן הר אדר 20/08/2008 4,250.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מורן יעקב תל אביב 02/09/2008 5,000.00

 יפתח כהן אדר-הר 03/10/2008 5,000.00

 יותם כהן תל אביב 03/10/2008 5,000.00

 קשווילי'יוסי בצ שבע-באר 03/10/2008 4,000.00

 אבירם כהן אדר-הר 03/10/2008 750.00

 ערן רבני הר אדר 10/10/2008 5,000.00

 אבי כהן הר אדר 15/10/2008 5,000.00

 יונתן איתן ירושלים 10/10/2008 5,000.00

 ציון כספי הר אדר 10/10/2008 5,000.00

 שחר נוה הר אדר 10/10/2008 700.00

 מוטי הרוש הר אדר 15/10/2008 3,000.00

 סאלי יונ הר אדר 27/10/2008 5,000.00

 עירא ירון הר אדר 27/10/2008 5,000.00

 משה מרציאנו הר אדר 10/11/2008 5,000.00

 שי יהונתן סלע הר אדר 10/11/2008 5,000.00

 שמשון כהן מוצא עלית 10/11/2008 5,000.00

 אלי אזולאי ירושלים 10/11/2008 5,000.00

 יוסי כהן אשדוד 10/11/2008 5,000.00

 אלעד כהן תל אביב 11/11/2008 4,000.00

 

 עת לתמורה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 זאב מחנאי הר אדר 01/01/2009 20.00

 יעקב ערן הראדר 01/01/2009 50.00

 יעקב ערן הר אדר 01/01/2009 200.00

 אהרון מיוחס הר אדר 01/01/2009 250.00

 ענת קנפו הר אדר 01/01/2009 300.00

 ענת קנפו הר אדר 01/01/2009 30.00

 זאב מחנאי הר אדר 01/01/2009 300.00

 אליהו וורמן הר אדר 01/01/2009 100.00

 זאב רקנטי הר אדר 27/10/2008 150.00

 יצחק ליאור הר אדר 28/10/2008 150.00

 אליהו וורמן הר אדר 10/11/2008 100.00

 משה לוי הר אדר 20/10/2008 461.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 כוכבה לוי הר אדר 30/10/2008 66.90

 איתן לוי הר אדר 01/01/2009 46.00

 שלמה ברעלי הר אדר 01/01/2009 150.00

 אלון אלגר הר אדר 11/11/2008 336.00

 תאוצה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אורי הדר הר אדר 02/12/2008 6,075.00

  הדראורי הר אדר 02/12/2008 935.00

 אורי הדר הר אדר 10/01/2009 3,500.00

 אורי הדר הר אדר 06/10/2008 2,000.00

 אורי הדר הר הדר 24/09/2008 1,000.00

 אורי הדר הר אדר 04/11/2008 115.20

 אורי הדר הר אדר 11/11/2008 727.00

 

ה י ל צ ר  ה

 הירוקים בהרצליה מטעם מפלגת הירוקים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÚÌÈ¯Â‚Ó ¯È Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נור-ליאור די הרצליה 17/09/2008 4,800.00

 נור-ליאור די הרצליה 28/09/2008 200.00

 

 הרצליה אחת בראשות אלי כחלון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מירה רוזן הרצליה 19/06/2008 5,000.00

 עופר כחלון הרצליה 19/06/2008 5,000.00

 אורי סויסה הרצליה 19/06/2008 5,000.00

 דוד ארביב הרצליה 19/06/2008 5,000.00

 שלום כדורי הרצליה 16/07/2008 5,000.00

 נעים חיים הרצליה 17/07/2008 5,000.00

 גילי בן חורין הרצליה 17/07/2008 3,300.00

 יניב ינקלוביץ מושב בצרי 17/08/2008 5,000.00

 רועי לאון הרצליה 13/08/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 זהבה עמר קרית מוצקין 13/08/2008 1,800.00

 שושנה עובד קרית מוצקין 13/08/2008 1,800.00

 ליאור דינור הרצליה 04/09/2008 5,000.00

 ן'יורם מרז הרצליה 14/09/2008 800.00

 עופר גפני הרצליה 21/10/2008 5,000.00

 יטאלברט זלא הרצליה 11/11/2008 2,000.00

 יניב אשר הרצליה 11/11/2008 5,000.00

 שי אשרף הרצליה 11/11/2008 5,000.00

 חי שלמה ס"כ 02/01/2009 3,000.00

 

 הרצליה למען הירוק והחוק בראשות ראובן פארן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בן ציון פוזיילוב הרצליה 29/10/2008 2,000.00

 הדס יוסף הרצליה 27/10/2008 3,000.00

 רונית חיים הרצליה 05/11/2008 3,000.00

 

 מערב הרצליה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 צבי הדר הרצליה 16/06/2008 1,000.00

 ניצה הברון רחובות 17/07/2008 5,000.00

 אורי טל הרצליה 12/07/2008 5,000.00

 מרים סיימון צליההר 16/07/2008 1,000.00

 דורון אלקיים הרצליה 10/08/2008 5,000.00

 ארבל הוברמן הרצליה 07/09/2008 1,000.00

 דן אלרוד הרצליה 15/09/2008 500.00

 דגנית כהן הרצליה 08/10/2008 5,000.00

 דוד ברסקי יבנה 19/10/2008 1,000.00

 יצחק פלוטקין הרצליה 19/10/2008 500.00

 מיכל ערמון הרצליה 20/10/2008 200.00

 עדה גורפונג הרצליה 24/10/2008 5,000.00

 יונתן גרוס הרצליה 19/10/2008 1,000.00

 דור איתן שביב הרצליה 03/11/2008 500.00

 יואב קפלן הרצליה 01/11/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אליזבט מלמוד מילכסון הרצליה 01/11/2008 400.00

 תמרה חרלפ הרצליה 04/11/2008 5,000.00

 סוזן שאפל הרצליה 17/09/2008 1,000.00

 רינה לוי הרצליה 25/09/2008 1,000.00

 רחל בינור הרצליה פיתוח 15/09/2008 5,000.00

 דבורה בן יצחק הרצליה 20/10/2008 1,000.00

 שמעון שמיר הרצליה 22/10/2008 700.00

 דיים שירלי פורטר הרצליה 22/10/2008 1,000.00

 צבי הדר הרצליה 11/11/2008 3,200.00

 

 עתיד בראשות ירון עולמי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חיים ניסנסון הרצליה 18/08/2008 5,000.00

 ליאור די נור הרצליה 04/09/2008 5,000.00

 יוסף ליפשיץ הרצליה 25/09/2008 5,000.00

 י חן אנגלרו רמת גן 10/10/2008 5,000.00

 דנה אנגל הרצליה 10/10/2008 5,000.00

 שאול גניש הרצליה 01/11/2008 4,000.00

 ירון בינדר הרצליה 05/11/2008 2,000.00

 ירון עולמי הרצליה 05/11/2008 5,000.00

 קובי דיין הרצליה 07/11/2008 1,200.00

 סנדרה ליפשיץ הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 שי גלילי הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 הדס אליעזר הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 עמית עוזר הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 קרין מויאל הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 תומר וולף הרצליה 11/11/2008 5,000.00

 רותם ארליך הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 יובל אקהויז הרצליה 10/11/2008 2,000.00

 יצחק הבדלה הרצליה 28/10/2008 4,000.00
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 צעירים נטו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דורון כץ הרצליה 07/09/2008 100.00

 אורלי נטע הרצליה 26/10/2008 5,000.00

 

ב ק ע י ן  ו ר כ  ז

 זכרון טובה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסף דיין זכרון יעקב 06/10/2008 30,000.00

 

 זכרון יעקב שלנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אילן שורצברג עמיקם 26/08/2008 5,000.00

 ענת בסר כרכור 30/08/2008 5,000.00

 חופית בסר חנה-פרדס 26/08/2008 5,000.00

 ניר וסימה דיין תלמי אלעזר 26/08/2008 5,000.00

 

ז ר רז  י

 הצעירים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גריפאת חמזה זרזיר 26/11/2008 20.00

 

ה ר ד  ח

 איחוד אחים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אקלה ברו חדרה 15/10/2008 200.00

 קברט טגנייה חדרה 15/10/2008 200.00

 טגלעד מהר חדרה 15/10/2008 220.00

 אשר צגייה חדרה 15/10/2008 200.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אדוניה טקלה חדרה 15/10/2008 200.00

 דניאל אלמשט חדרה 15/10/2008 200.00

 ציון דסה חדרה 02/02/2009 200.00

 וונדה אדיסה חדרה 02/02/2009 200.00

 רפי ברו חדרה 02/02/2009 200.00

 רפי ברו חדרה 15/10/2008 100.00

 

 ת חדוה יחזקאליהירוקים בראשו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פלורי זוהר חדרה 01/04/2008 500.00

 רחל איסרליס חדרה 02/04/2008 500.00

 לאה גיל חדרה 03/06/2008 500.00

 עמרן גאולה חדרה 23/06/2008 200.00

 דוד אולניק נתניה 10/11/2008 3,000.00

 אילן שיטרית שדות מיכה 05/10/2008 1,000.00

 ישעיהו עמית חדרה 10/11/2008 3,000.00

 יצחק דדוש קיסריה 04/11/2008 3,000.00

 צבי גולן חדרה 04/11/2008 2,500.00

 יצחק סרנגה חדרה 30/10/2008 1,200.00

 יואב שחר בת חן 28/10/2008 5,000.00

 יוסף אדיב חדרה 25/09/2008 200.00

 דן פרנק חיבת ציון 28/10/2008 3,000.00

 חופית בסר פרדס חנה כרכור 06/07/2008 5,000.00

 אליעזר בר און פרדס חנה כרכור 06/07/2008 5,000.00

 מישל הרוש חדרה 17/09/2008 300.00

 גליה דוידוב חדרה 06/07/2008 5,000.00

 

 הצעירים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אריה גמליאל חדרה 24/09/2008 5,000.00

 יהודה ימין חדרה 07/10/2008 5,000.00

 גדעון אלטברוט חדרה 28/10/2008 1,000.00

 משה סגל קיסריה 07/11/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נסים ימין חדרה 11/11/2008 4,000.00

 

  בראשות צביקה גנדלמן1חדרה 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אריה גמליאל חדרה 23/03/2008 5,000.00

 סאנדה בכר חדרה 23/03/2008 5,000.00

 ק'סומר ג חדרה 23/03/2008 5,000.00

 עמוס סיטבין חדרה 24/03/2008 3,000.00

 מירה נורווינד חדרה 18/05/2008 5,000.00

 אסתר גנדלמן חדרה 25/05/2008 5,000.00

 עופר גנדלמן חדרה 25/05/2008 5,000.00

 צביקה גנדלמן חדרה 26/05/2008 5,000.00

 אלדר קן תור חדרה 27/05/2008 5,000.00

 יואב קן תור חדרה 27/05/2008 5,000.00

 רפי ויסבורט חדרה 01/06/2008 5,000.00

 אבי מויאל חדרה 01/06/2008 5,000.00

 אבי ברוך חדרה 03/06/2008 5,000.00

  גייראברהם חדרה 03/06/2008 5,000.00

 אריק לשם חדרה 03/06/2008 5,000.00

 יעקוב קורץ חדרה 04/06/2008 5,000.00

 ניב ויסברוט חדרה 05/06/2008 5,000.00

 נתליה שגן חדרה 18/06/2008 1,400.00

 נחמיה שגן חדרה 03/07/2008 700.00

 לוי גרינברג חדרה 10/07/2008 5,000.00

 וןטל מימ חדרה 10/07/2008 5,000.00

 יצחק דדוש חדרה 11/07/2008 5,000.00

 יצחק כלפון חדרה 24/04/2008 5,000.00

 משה טפירו חדרה 24/07/2008 5,000.00

 פנחס לשם חדרה 27/07/2008 5,000.00

 אורי קונסטנטין חדרה 27/07/2008 5,000.00

 לאה גולדשטין חדרה 28/07/2008 5,000.00

 י קנישטיאור חדרה 29/07/2008 5,000.00

 חיים יחזקאלי חדרה 30/07/2008 3,300.00

 משה פרטר חדרה 21/08/2008 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גבי כלפון חדרה 28/08/2008 800.00

 גיורא בר חדרה 31/08/2008 5,000.00

 גבי כלפון חדרה 02/09/2008 300.00

 גבי כלפון חדרה 07/09/2008 1,000.00

 משה פרטר חדרה 09/09/2008 3,000.00

 שמעון ברכה חדרה 14/09/2008 2,100.00

 בנימיני פרנבוך חדרה 15/09/2008 5,000.00

 לירון כלכטמן חדרה 17/09/2008 5,000.00

 אבי קקון חדרה 22/09/2008 2,000.00

 נומי ברכה חדרה 06/10/2008 3,100.00

 מיכאל שבי חדרה 07/10/2008 5,000.00

  אנקאוהאברהם חדרה 08/10/2008 5,000.00

 יעקב אלדד חדרה 10/10/2008 5,000.00

 אהרון כהן חדרה 17/10/2008 3,000.00

 אברהם היכרי חדרה 22/10/2008 3,000.00

 ביו סימנטוב חדרה 28/10/2008 5,000.00

 שי דורהם חדרה 29/10/2008 5,000.00

 מרטין כהן חדרה 29/10/2008 5,000.00

 ם לקריץיור חדרה 30/10/2008 5,000.00

 אברהם העכרי חדרה 09/11/2008 2,000.00

 רונה שפר חדרה 09/11/2008 3,000.00

 אופיר אוחנה חדרה 10/11/2008 1,000.00

 יעל מתי חדרה 10/11/2008 600.00

 יגאל יעקבי חדרה 10/11/2008 2,000.00

 דני ויסבורט חדרה 01/06/2008 5,000.00

 ם פרייאנטהאברה חדרה 29/07/2008 5,000.00

 איציק ספיר חדרה 10/10/2008 5,000.00

 אילון דורהם חדרה 28/10/2008 5,000.00

 קובי ביו חדרה 30/10/2008 5,000.00

 יצחק דוד חדרה 11/11/2008 2,000.00

 יוסף כהן חדרה 11/11/2008 2,500.00

 נמרוד סיידוף חדרה 11/11/2008 5,000.00

 אלי רובין חדרה 11/11/2008 5,000.00

 דוד בקוך חדרה 11/11/2008 5,000.00

 אסיאל אליזרוב חדרה 11/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חיים קרייסברג חדרה 11/11/2008 1,000.00

 שרה וענונו חדרה 11/11/2008 5,000.00

 

 למען חדרה הספורט והחינוך בראשות שלום שוורץ

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמעון נחום חדרה 12/08/2008 5,000.00

 אברהם אנקווה חדרה 15/08/2008 5,000.00

 אייל גורדון חדרה 21/08/2008 2,500.00

 נחמיה למלבאום תל אביב 11/08/2008 3,000.00

 חיים פוליצר חדרה 02/09/2008 2,500.00

 מוני עזורה חדרה 16/09/2008 2,500.00

 ני עזורהמו חדרה 16/09/2008 2,500.00

 עופר אטיה חדרה 30/09/2008 5,000.00

 תרצה סגל קיסריה 05/10/2008 2,000.00

 זיגי תוהמי חדרה 06/12/2008 5,000.00

 ראובן רבייב חדרה 07/12/2008 5,000.00

 ארנון קנשטי כרכור 07/12/2008 5,000.00

 לוי סואן עין עירון 23/12/2008 5,000.00

 יצחק בן תורה חדרה 23/12/2008 5,000.00

 יעקב סולומון חדרה 02/10/2008 3,000.00

 יקיר שוורץ חדרה 18/11/2008 5,000.00

 זיו אוחנה חדרה 18/11/2008 5,000.00

 אופיר אוחנה חדרה 18/11/2008 5,000.00

 ניר שפר הוד השרון 10/11/2008 5,000.00

 ניסים רבייב חדרה 03/12/2008 5,000.00

 שמחה שקירי חדרה 02/12/2008 5,000.00

 דב לרנר נתניה 04/12/2008 5,000.00

 יוסף אבינועם כהן חדרה 10/11/2008 3,000.00

 ניסים מריק חדרה 23/02/2009 2,500.00

 אורה קשדן חדרה 10/12/2008 5,000.00

 יניב יוגב זכרון יעקב 24/02/2009 3,000.00

 ולטוך יעקב חדרה 24/02/2009 5,000.00

 יעקב רוקח חדרה 23/02/2009 5,000.00

 איבט קצרה זכרון 24/02/2009 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מרדכי חן חדרה 24/02/2009 5,000.00

 דן שלימק חדרה 24/02/2009 5,000.00

 איריס ווגסטהף חדרה 24/02/2009 5,000.00

 אליהו נחום חדרה 24/02/2009 5,000.00

 

 צדק חברתי חדרה-רשימה עצמאית

 ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אדוארד חנוכייב חדרה 24/08/2008 5,000.00

 שלמה גבאי חדרה 24/08/2008 5,000.00

 ימי מסר'ג חדרה 25/08/2008 5,000.00

 נתן עמית חדרה 25/08/2008 5,000.00

 חנאן גרגור חדרה 25/08/2008 5,000.00

 אל אבידורירחמי חדרה 26/08/2008 5,000.00

 רועי עבדו חדרה 26/08/2008 5,000.00

 אבי דוד חדרה 26/08/2008 5,000.00

 אלכסנדר סקלר חדרה 26/08/2008 5,000.00

 יורם חדד חדרה 27/08/2008 5,000.00

 מס אמסלם'ג חדרה 03/09/2008 5,000.00

 זקי בוטבול חדרה 03/09/2008 5,000.00

 ריאל אירמייבגב חדרה 06/10/2008 5,000.00

 הלנה טננבאום נתניה 12/10/2008 5,000.00

 מריה ריסטוב גבעתים 13/10/2008 5,000.00

 יאן ווגינפירר נתניה 13/10/2008 5,000.00

 איליה סקאי רמת גן 14/10/2008 5,000.00

 נאוה מסורי חדרה 19/10/2008 5,000.00

 אלדד יעקב חדרה 16/10/2008 5,000.00

 איגור שמיס חדרה 05/11/2008 5,000.00

 אייל עמרני נתניה 05/11/2008 5,000.00

 יוסף הינדי חדרה 07/11/2008 5,000.00

 חנוכה סולומון חדרה 16/10/2008 3,162.16

 



544 

 שס ויהדות התורה בראשות סמי לוי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שניר לוי חדרה 09/09/2008 5,000.00

 מיטל אפל חדרה 20/10/2008 5,000.00

 אורלי שלמה גבעת אולגה 21/10/2008 5,000.00

 ניסים לוי חדרה 13/10/2008 5,000.00

 גיזלה לוי חדרה 13/10/2008 5,000.00

 אסנת לוי חדרה 12/10/2008 5,000.00

 יהודית מיכאלוביץ חדרה 12/10/2008 5,000.00

 יעל פהר ייםח.חדרה נ 13/10/2008 5,000.00

 עמנואל ביטון חדרה 06/10/2008 5,000.00

 איריס אנקונינה חדרה 16/10/2008 5,000.00

 דפנה שטרקר חדרה 16/10/2008 5,000.00

 שמואל גוילי אור עקיבא 16/10/2008 5,000.00

 רגינה גוילי אור עקיבא 16/10/2008 5,000.00

 רפאל אדרי קיסריה 16/10/2008 2,000.00

 אלי רומנו חדרה 23/10/2008 5,000.00

 אבנר כליפה ת"פ 30/10/2008 5,000.00

 סילבי סולומון חדרה 14/11/2008 5,000.00

 דוד שמור חדרה 14/11/2008 5,000.00

 מרים בוארון חדרה 14/11/2008 5,000.00

 דליה קסוס חדרה 14/11/2008 5,000.00

 מיטל אסיאג חדרה 09/11/2008 5,000.00

 עדי דהרי חדרה 14/11/2008 5,000.00

 ליאור אוז כפר חוגלה 14/11/2008 5,000.00

 ענת ראובן חדרה 13/10/2008 5,000.00

 משה אדרי חדרה 03/10/2008 5,000.00

 מוטי אדרי חדרה 03/10/2008 5,000.00

 אבשלום סוויסה חדרה 17/11/2008 4,200.00

 ינחמיה לו חדרה 03/10/2008 5,000.00

 עוזי אזיזוב חדרה 03/10/2008 5,000.00

 אבשלום בן שבת חדרה 17/11/2008 4,500.00

 אברהם בנבנישתי חדרה 24/02/2009 4,500.00
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ן ו ל ו  ח

 אילן לוי החבר שלי במועצה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ציון ויזמן חולון 11/09/2008 3,600.00

 אליהו פרנקפורט חולון 30/09/2008 3,000.00

 בן דוד ניסים תל אביב 05/10/2008 2,000.00

 אילן לוי חולון 16/09/2008 2,233.41

 דניאל בנימיני תל אביב 01/06/2009 5,000.00

 

 הירוקים בראשות שי חובל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דניאל רומן תל אביב 25/08/2008 1,000.00

 יוסי חן תל אביב 17/09/2008 5,000.00

 אברהם שולי רמת גן 18/09/2008 5,000.00

 חנן פיינגולד חולון 22/08/2008 500.00

 דודי בבלי חולון 31/08/2008 3,000.00

 יוסי עמרם חולון 24/08/2008 3,000.00

 

 מצטיינים בחינוך בראשות עזרא סיטון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ È¯Â‚Ó ¯ÈÚÌ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עזרא סיטון חולון 04/08/2008 5,000.00

 יחזקאל יחזקאל חולון 04/08/2008 3,000.00

 אושר שקלים חולון 14/09/2008 2,500.00

 יעקוב סיטון חולון 14/09/2008 3,000.00

 אורית שלז חולון 18/09/2008 4,000.00

 אושר שקלים חולון 02/10/2008 2,400.00

 אליהו וייזמן חולון 02/10/2008 5,000.00

 לימור אליהו חולון 02/10/2008 5,000.00

 מרין סיטון חולון 02/10/2008 5,000.00

 מלי צפריר חולון 02/10/2008 5,000.00

 דוד יחזקאל חולון 03/10/2008 4,000.00

 דוד סיטון חולון 03/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ È¯Â‚Ó ¯ÈÚÌ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יקיר עמית חולון 05/10/2008 4,794.00

 לילך בן יוסף חולון 06/10/2008 4,000.00

 עזרא אשואל חולון 06/10/2008 5,000.00

 אשר מלול חולון 06/10/2008 4,600.00

 חיים ירמיהו חולון 06/10/2008 5,000.00

 גבריאל מסס חולון 10/10/2008 4,800.00

 יעקוב טראקיין חולון 10/10/2008 5,000.00

 עקוב סרוסיי חולון 27/10/2008 5,000.00

 שלמה לוי חולון 27/10/2008 5,000.00

 ניסים מלכה בת ים 28/10/2008 5,000.00

 יצחק בלטרמן חולון 28/10/2008 5,000.00

 דוד כהן גן יבנה 29/10/2008 5,000.00

 יעקוב צדיק חולון 02/10/2008 5,000.00

 

 צעירים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מורן ישראל חולון 13/10/2008 5,000.00

 איתי זילבר חולון 25/10/2008 200.00

 יניב פלג חולון 25/10/2008 400.00

 צחי מאמיה חולון 25/10/2008 100.00

 שלמה דריקס חולון 25/10/2008 100.00

 דוד נחום חולון 25/10/2008 500.00

 סהר אביטל חולון 25/10/2008 100.00

 דורון ארביב חולון 25/10/2008 20.00

 קארין ארביב חולון 25/10/2008 100.00

 קרן פרנקו אורנית 25/10/2008 50.00

 אלעד גלס חולון 25/10/2008 50.00

 סיון וורקר גבעתיים 25/10/2008 20.00

 יוסף כהן בת ים 25/10/2008 20.00

 מודי נבון חולון 25/10/2008 30.00

 שני כהן ןחולו 25/10/2008 20.00

 איתי מזילו ראשון לציון 25/10/2008 20.00

 אבירם פלג חולון 25/10/2008 500.00

 טל קינדי חולון 04/11/2008 350.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לאה בהרי בן משה חולון 06/11/2008 500.00

 אבירם פלג חולון 20/11/2008 800.00

 

ש י פ ר ו  ח

 אחווה ושוויון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ ˘Ì¯Â˙‰ Ì 

 סלאח פארס חורפיש 11/11/2008 900.00

 

 אלנור

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נאיפה סאלח חורפיש 05/10/2008 80.00

 נאיפה פארס חורפיש 01/11/2008 6.00

 נאיפה פארס חורפיש 10/11/2008 30.00

 

 התנועה הדמוקרטית חורפיש

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÚÌÈ¯Â‚Ó ¯È Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 טליע בדר חורפיש 11/11/2008 1,201.00

 

 עתיד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דבאן'מנהאל ג חורפיש 07/10/2008 80.00

 

ה פ י  ח

 הירוקים של חיפה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ישרלי אזולא כפר ביאליק 10/11/2008 5,000.00

 שמואל אביטל חיפה 10/11/2008 5,000.00

 



548 

 נטו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ראובן אבן צור חיפה 02/11/2008 4,555.00

 איזו אהרון חיפה 03/11/2008 5,000.00

 ישעיהו אופיר הרצליה 15/12/2008 5,000.00

 ענת פייט רעננה 15/12/2008 5,000.00

 אליעזר קולס קרית חיים 25/02/2009 2,031.57

 

 מהפך בחיפה בראשות יעקב בורובסקי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ישראל שטוקמן חיפה 02/09/2008 3,000.00

 שגיא זאושניצר חיפה 02/09/2008 3,500.00

 דן ונורית זפקופיץ חיפה 02/09/2008 800.00

 שמחה ברקוביץ החיפ 08/09/2008 5,000.00

 רות אלון חיפה 26/10/2008 5,000.00

 שועי יעל זאבי הרצליה 03/11/2008 5,000.00

 חיים נוימן אתא.ק 03/11/2008 1,000.00

 גור זאבי חיפה 05/11/2008 5,000.00

 טליה זאבי חיפה 05/11/2008 5,000.00

 גיא בנדר א"ת 05/11/2008 5,000.00

 מיכל זאבי א"ת 05/11/2008 5,000.00

 חנית גנות חיפה 10/11/2008 5,000.00

 אברהם וטובה אולשביצקי עכו 11/11/2008 5,000.00

 סוזי ופנחס אולשיבצקי נהריה 11/11/2008 5,000.00

 שושי איזנברג נוה גנים 10/11/2008 5,000.00

 גיא רון יהוד 10/11/2008 2,000.00

 אורית אולשביצקיצביקה ו קסריה 11/11/2008 5,000.00

 רון גיא א יפו"ת 05/06/2008 3,000.00

 יעקב עבאדה קרית חיים 14/05/2008 5,000.00

 אברהם בורו כרמיאל 02/07/2008 2,500.00

 אבי ניסימוב חיפה 01/06/2008 2,500.00

 גולי זליג חיפה 10/11/2008 1,000.00

 מיכאל וענת הלוי זכרון יעקה 10/11/2008 5,000.00

 תום הלוי א"ת 10/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אור זייד חיפה 10/11/2008 5,000.00

 מוטי וורדה זייד חיפה 10/11/2008 5,000.00

 אילן בק חיפה 10/11/2008 5,000.00

 שרית ורם זאבי הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 לחאור ורותם וכולדר הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 סיגל ועידן פוגל יפהח 10/11/2008 5,000.00

 אורית ומשה לבנת ויסמן הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 הגר טמרה א"ת 10/11/2008 5,000.00

 טובה בנדר א נאות אפקה"ת 10/11/2008 5,000.00

 רבקה זאבי חיפה 11/11/2008 5,000.00

 טנוס סובחי נצרת עלית 10/11/2008 3,000.00

 י מרקוביץמאל חיפה 10/11/2008 1,000.00

 ניבה ומשה ליטבק חיפה 10/11/2008 3,000.00

 רחלואקי שוורץ חיפה 10/11/2008 2,500.00

 ירון ויעל גרנות חיפה 10/11/2008 2,000.00

 שמחה בן סירא חיפה 14/09/2008 3,000.00

 חן מדר רמת גן 08/04/2008 3,800.00

 שושנה זילבר חיפה 06/04/2008 5,000.00

 טלי איזנברג קרית ביאליק 01/04/2008 5,000.00

 שושנה בורובסקי חיפה 01/04/2008 5,000.00

 ויטה ואיתן וכולדר חיפה 10/11/2008 5,000.00

 פיינגולד תומר חיפה 01/04/2008 5,000.00

 יעקב פיינגולד חיפה 01/04/2008 5,000.00

 שלמה לוי הרצליה 30/04/2008 4,500.00

 בועז מדר רמת גן 08/04/2008 5,000.00

 חיים מדר חדרה 08/04/2008 5,000.00

 גניה בורו כרמיאל 01/06/2008 2,500.00

 ישראל הוכמן פרדס חנה 14/05/2008 2,500.00

 מיטלק היאם חיפה 26/10/2008 1,000.00

 דורון סלע חיפה 04/04/2008 200.00

 יוסי אברהמי תל אביב 14/05/2008 5,000.00

 ש קובה חיפה 20/07/2008 1,000.00

 דוד חן חיפה 06/07/2008 2,000.00

 פפיאן סוריק חיפה 03/07/2008 1,000.00

 שניידר מיכאל ירושלים 06/05/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 תום מדר רמת גן 08/04/2008 4,100.00

 גדעון ומרים בלוך חיפה 08/07/2008 1,000.00

 אורי שילה חיפה 24/02/2009 5,000.00

 אליהו שילה חיפה 24/02/2009 5,000.00

 

 צעירי חיפה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אנטולי סגל חיפה 30/10/2008 4,000.00

 שמעון סיבוני טירת יהודה 17/09/2008 5,000.00

 

 שלמה גלבוע שינוי ירוקים גמלאים עסקים שכונות ועדי עובדים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÈÚÌÈ¯Â‚Ó ¯ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ענבר גלבוע חיפה 30/01/2009 5,000.00

 יגאל מאור חיפה 29/01/2009 5,000.00

 אלכסנדר פישל חיפה 29/01/2009 5,000.00

 

ה י ר ב  ט

 איכות חיים בראשות רחל סרור

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יחזקאל ולילי מורד טבריה 04/11/2008 3,000.00

 גיא ורמית מורד גבעת אבני 04/11/2008 3,000.00

 

 דרך חדשה לטבריה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רמזיה אדוני טבריה 30/10/2008 5,000.00

 מיכה אדוני טבריה 30/10/2008 5,000.00

 משה אלמליח טבריה 30/10/2008 5,000.00

 דוניברכה א טבריה 30/10/2008 5,000.00
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 קדימה טבריה בראשות דוד אזולאי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בבר גוזלן טבריה 12/10/2008 4,000.00

 אפריים זערור טבריה 12/10/2008 4,000.00

 דודו סבאג טבריה 12/10/2008 4,000.00

 יריב גסר טבריה 30/12/2008 34.54

  אזולאידוד טבריה 30/12/2008 34.54

 

ה ר י  ט

 אלחעאון ואלתגייר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסף קאסם טירה 29/09/2008 3,000.00

 נואל סמארה טירה 30/09/2008 2,500.00

 נואל סמארה טירה 30/09/2008 2,500.00

 רנא עבד אלחי טירה 01/11/2008 1,000.00

  עיראקיזיאד טירה 29/09/2008 5,000.00

 מוחמד עבד אלחי טירה 10/11/2008 5,000.00

 רמזי עבד אלחי טירה 30/10/2008 2,000.00

 מוראד נאטור קלנסואה 25/09/2008 4,500.00

 ולי'לג'אלד ג'ח טירה 21/09/2008 800.00

 יוסף קאסם טירה 22/09/2008 125.00

 אדיב פדילה טירה 22/09/2008 5,000.00

 

 אלתעאון ואלאכא

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ולי'לג'אלד ג'ח טירה 08/09/2008 4,000.00

 רמזי עבד אלחי טירה 10/09/2008 3,500.00

 בסאם קאדרי טירה 10/09/2008 5,000.00

 נאסר וליד טירה 10/09/2008 5,000.00

 אוסמה בשארה טירה 13/09/2008 1,000.00

 אדיב סמארה טירה 13/09/2008 1,500.00

 יוסף עאהד טירה 14/09/2008 4,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פריד עבד אלחי טירה 21/09/2008 5,000.00

 גסאן עבד אלחי טירה 21/09/2008 2,000.00

 ראיד גלגולי טירה 02/10/2008 400.00

 וגיה עבד אלחי טירה 02/10/2008 4,000.00

 רבחי בשארה טירה 05/10/2008 4,000.00

 מוחמד סמארה טירה 05/10/2008 500.00

 אדיב סמארה טירה 05/10/2008 2,500.00

 

ל מ ר כ ת  ר י  ט

 טירת כרמל אחת למועצת העיר בראשות אריה טל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שופן יורם ושרית חיפה 31/10/2008 4,000.00

 חיים גבאי כרמל-טירת 29/12/2008 4,000.00

 אליאס אפרים כרמל-טירת 04/01/2009 1,500.00

 שלום שיטרית חיפה 31/12/2008 3,000.00

 יעקב חי בסה טירת כרמל 15/01/2009 4,000.00

 אליהו לוי טירת כרמל 18/01/2009 3,000.00

 נדב גבאי טירת כרמל 25/01/2009 4,000.00

 אפרים אליאס טירת כרמל 27/01/2009 3,000.00

 חיים גבאי טירת כרמל 01/02/2009 500.00

 חנה אביסרור טירת כרמל 05/02/2009 5,000.00

 יוסי אריאל טירת כרמל 20/01/2009 3,000.00

 אריה טל טירת כרמל 20/01/2009 550.00

 אריה טל טירת כרמל 09/01/2009 407.00

 אתי אזולאי טירתכרמל 27/01/2009 2,500.00

  פרץירון טירת כרמל 08/02/2009 4,500.00

 

 מיכאל כהן למועצת העיר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דיאנה שלמייב כהן טירת כרמל 19/02/2009 1,000.00

 גבריאל כהן טירת כרמל 19/02/2009 1,500.00

 אלמן אגבייב טירת כרמל 19/02/2009 1,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אליהו שושן חיפה 03/03/2009 1,500.00

 

 מריומה

ÂÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ Ì ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אמנון מריומה טירת כרמל 04/03/2009 1,300.00

 יהודה מריומה טירת כרמל 04/03/2009 1,300.00

 

 עתיד בטוח

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 זוראב דביר טירת הכרמל 03/11/2008 5,000.00

 זוראב דביר הכרמלטירת  06/11/2008 5,000.00

 זוראב דביר טירת הכרמל 14/11/2008 2,000.00

 זוראב דביר טירת הכרמל 24/10/2008 4,031.00

 

 צדק חברתי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אנדרי הזז טירת הכרמל 18/09/2008 200.00

 

ה ר מ  ט

 בהויה'אל קואדר אלג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ Ó ¯ÈÚÌÈ¯Â‚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 טארק בוקאעי טמרה 10/11/2008 1,000.00

 א'כיר אבואלהיג טמרה 10/11/2008 1,000.00

 טלאל מריסאת טמרה 10/11/2008 1,000.00

 עדנאן חגאזי טמרה 10/11/2008 1,000.00

 מוחמד עוסמאן טמרה 10/11/2008 750.00

 מוחמד חגאזי טמרה 10/11/2008 500.00

 וליד ערמוש טמרה 10/11/2008 500.00

 כאמל שאהין טמרה 10/11/2008 500.00

 נדאל עותמאן טמרה 10/11/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ Ó ¯ÈÚÌÈ¯Â‚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סעיד חגאזי טמרה 10/11/2008 500.00

 אחמד סרואת טמרה 10/11/2008 500.00

 סלימאן סאוסן טמרה 11/01/2009 1,100.00

 אלשורוק טמרה 10/01/2009 1,200.00

 חגאזי עורסאן טמרה 10/01/2009 1,000.00

 א'אבתסאם אבואלהיג טמרה 10/01/2009 500.00

 מוחמד סרואת טמרה 18/01/2009 300.00

 עזיז בוקאעי טמרה 10/11/2008 500.00

 סרואת מוחמד טמרה 10/11/2008 500.00

 מוחמד חגאזי טמרה 01/02/2009 700.00

 

 ר'אלפג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Â˙‰ Ì˘Ì¯ 

 אחמד דיאב טמרה 05/11/2008 2,000.00

 עדנאן דיאב טמרה 01/11/2008 1,000.00

 סודקי דיאב טמרה 01/11/2008 2,500.00

 חוסאם דיאב טמרה 29/10/2008 5,000.00

 אד דיאב'ג טמרה 29/10/2008 4,600.00

 סודקי דיאב טמרה 28/10/2008 2,500.00

 סאלח דיאב טמרה 18/10/2008 100.00

 וליד דיאב טמרה 15/11/2008 750.00

 וליד דיאב טמרה 15/12/2008 750.00

 מרואן דיאב טמרה 28/11/2008 500.00

 מרואן דיאב טמרה 28/12/2008 500.00

 חסין מוסטפא טמרה 20/11/2008 500.00

 חסין מוסטפא טמרה 20/12/2008 500.00

 

 אלרסאלה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אזי'גאזי חג טמרה 09/02/2009 200.00

 



555 

 ביאדר טמרה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ראיק חגאזי טמרה 30/10/2007 800.00

 פרחאת חגאזי טמרה 30/10/2008 800.00

 מחמוד סרואת טמרה 30/10/2008 800.00

 אברהים סרואת טמרה 30/10/2008 800.00

 עדנאן חגאזי טמרה 30/10/2008 700.00

 טלאל מריסאת טמרה 30/10/2008 800.00

 עזאת בוקאעי טמרה 30/10/2008 700.00

 פארס חגאזי טמרה 01/11/2008 800.00

 סאלח חגאזי טמרה 01/11/2008 700.00

 אחמד סרואת טמרה 01/11/2008 800.00

 

 מאהיר'עהד אלג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 כאמל דיאב טמרה 30/10/2008 500.00

 שאהר דיאב טמרה 22/10/2008 1,000.00

 מוסא דיאב טמרה 13/10/2008 1,100.00

 רימונה דיאב טמרה 05/11/2008 2,050.00

 מוסא דיאב טמרה 13/10/2008 2,000.00

 יוסף דיאב טמרה 28/10/2008 1,500.00

  דיאבגסאן טמרה 20/10/2008 1,000.00

 מחמוד דיאב טמרה 23/10/2008 1,000.00

 סמיח דיאב טמרה 13/10/2008 1,000.00

 אבראהים דיאב טמרה 13/10/2008 1,000.00

 מ"מוביילי כחול לבן בע טמרה 13/10/2008 3,000.00

 לוי חנניה עכו 13/10/2008 1,000.00

 מוחמד דיאב טמרה 16/10/2008 1,000.00

 פכרי דיאב טמרה 16/10/2008 1,000.00

 מרכז ההחלמה טמרה 18/10/2008 2,000.00

 חוסאם דיאב טמרה 17/10/2008 500.00

 הנדסה. יוסרי א טמרה 14/10/2008 1,000.00

 מוחמד דיאב טמרה 14/10/2008 1,000.00

 סמור דיאב טמרה 15/10/2008 800.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סאלח דיאב טמרה 16/10/2008 5,000.00

 מוהיב דיאב טמרה 26/10/2008 2,950.00

 גמאל דיאב טמרה 14/10/2008 1,000.00

 נזיה דיאב טמרה 15/10/2008 1,000.00

 איהאב עואד טמרה 15/10/2008 1,000.00

 סמיר דיאב טמרה 20/10/2008 1,500.00

 כמאל דיאב טמרה 15/10/2008 800.00

 מ"דיאב דאהש בע טמרה 15/10/2008 2,000.00

 תאבת דיאב טמרה 13/10/2008 2,000.00

 אחמד דיאב טמרה 10/10/2008 500.00

 נזיה דיאב טמרה 12/10/2008 700.00

 סעיד דיאב טמרה 16/10/2008 1,000.00

 רים חטיב טמרה 13/10/2008 2,000.00

 נאדר דיאב טמרה 13/10/2008 1,000.00

 זידאן דיאב טמרה 13/10/2008 1,500.00

 אנואר דיאב הטמר 13/10/2008 1,000.00

 השאם דיאב טמרה 13/10/2008 2,000.00

 סאהרה דיאב טמרה 13/10/2008 1,000.00

 עמאד ראשדי טמרה 15/10/2008 1,500.00

 סאמיה דיאב טמרה 23/10/2008 1,050.00

 טארק דיאב טמרה 14/10/2008 1,000.00

 אחמד דיאב טמרה 05/11/2008 1,000.00

 סאכב נאפע טמרה 28/10/2008 900.00

 מחמוד דיאב טמרה 13/10/2008 1,000.00

 מחמוד דיאב טמרה 13/10/2008 6,000.00

 סמאהר סעיד טמרה 13/10/2008 500.00

 מהנא דיאב טמרה 14/10/2008 5,000.00

 חיר דיאב טמרה 11/09/2008 5,000.00

 עדנאן דיאב טמרה 24/10/2008 1,000.00

 ר דיאבנזא טמרה 17/09/2008 2,500.00

 סוהיל דיאב טמרה 13/10/2008 18,500.00
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ח ו נ א  ת'ג-י

 אלהודא

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מזיד סעיד יאנוח 18/01/2009 1,696.00

 

 אלמוסתקבל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מעדא חסבאני יאנוח 06/10/2008 7,000.00

 

 אלמוסתקלה

ÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ח"ח ראה מכתב רו"ראה מכתב רו ת'ג 10/11/2008 8,000.00

 

 ביסאן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ח"ח ראה מכתב רו"ראה מכתב רו ת'ג 01/11/2008 3,100.00

 

 רשימת סעד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Â˙‰ Ì˘Ì¯ 

 ח"ח ראה מכתב רו"ראה מכתב רו יאנוח 07/11/2008 2,500.00

 

ל א נ ב  י

 צדק חברתי ליבנאל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ארז קריטי יבניאל 07/11/2008 7,362.23
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 צעירי יבנאל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

  שטריתגידי יבנאל 11/11/2008 1,805.00

 

 תקווה ליבנאל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אביק קוסטיצקי יבנאל 09/11/2008 5,000.00

 נחום רזניק יבנאל 09/11/2008 1,000.00

 אפרת טולדנו יבנאל 10/11/2008 1,000.00

 עמיר מוקדי יבנאל 10/11/2008 1,000.00

 עירירונן צ יבנאל 10/11/2008 1,000.00

 דוד כרפיס חיפה 17/11/2008 5,000.00

 

ה נ ב  י

 כהן-אנשים בראשות רונית ארנפרוינד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דגנית נצר יבנה 17/02/2009 500.00

 שלמה שש יבנה 17/02/2009 500.00

 מאירה וערן פריבמן יבנה 17/02/2009 5,000.00

 דורית ויוסף גריי בנהי 17/02/2009 200.00

 רונן וגאולה אוסי יבנה 17/02/2009 3,000.00

 דגנית נצק יבנה 17/02/2009 300.00

 מזל ורחמים כהן יבנה 17/02/2009 150.00

 לאשה גוגונאבה קרית גת 17/02/2009 500.00

 גרגורי צביקה כרמל יבנה 17/02/2009 400.00

 

 יבנה בתנופה בראשות מאיר בן הרוש

ÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פרוספר רבוח באר שבע 03/08/2008 300.00

 מיכאל עליה קרית גת 01/09/2008 250.00

 דוד בן הרוש יבנה 12/08/2008 2,500.00
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ÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חנה דהאן נס ציונה 03/10/2008 320.00

 ציון חצרוני קרית מלאכי 01/10/2008 200.00

 אבי סדון אוזיפה אשקלון 10/10/2008 201.00

 אלברט קדוש קרית מלאכי 10/09/2008 400.00

 תמר בן הרוש יבנה 04/10/2008 3,000.00

 ריבה אניסימוב יבנה 15/12/2008 1,500.00

 ששון ישראל יבנה 05/11/2008 2,000.00

 חזי ועלני יבנה 05/11/2008 4,000.00

 שמעון אלחדד קרית מלאכי 08/09/2008 200.00

 משה זוהר קרית מלאכי 01/10/2008 200.00

 נטע ותום ברזילי תל אביב 02/11/2008 500.00

 יונתן בן שיטרית אשדוד 15/01/2009 520.00

 רפאל ושרית בן הרוש צ"ראשל 24/11/2008 4,000.00

 יעקב ונאוה שובל יבנה 21/11/2008 3,000.00

 עינת וילף א"ת 09/11/2008 1,000.00

 שלמה שחר אשקלון 03/08/2008 200.00

 שלמה שחר אשקלון 05/08/2008 250.00

 משה יצחק קרית מלאכי 12/08/2008 300.00

 שלמה לוי קרית מלאכי 17/08/2008 500.00

 פלד גינה קרית גת 19/08/2008 500.00

 איל בן הרוש יבנה 30/08/2008 400.00

 משה אלבז רמלה 31/08/2008 250.00

 זאב קאזלר אשקלון 02/09/2008 300.00

 תמר בן הרוש יבנה 03/09/2008 2,000.00

 בן שמול תמר אשקלון 03/09/2008 1,000.00

 רוימי מכלוף אופקים 05/09/2008 200.00

 אבנר בושרי קרית מלאכי 05/08/2008 1,000.00

 שגיב שרביט תל אביב 11/10/2008 400.00

 טשלום חיי זבדיאל 17/08/2008 300.00

 ציון קייקוב קרית מלאכי 05/08/2008 300.00

 אלי בוכבוט אשדוד 07/08/2008 518.00

 גולן בכור אשקלון 24/08/2008 300.00

 אפרים דביר יבנה 26/08/2008 250.00
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 יבנה שלנו בראשות צבי גובארי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

  יונהמוטי יבנה 11/12/2008 5,000.00

 עזרא רפאל יבנה 07/12/2008 5,000.00

 מוטי בסר יבנה 22/12/2008 2,500.00

 יוסף עזרא יבנה 17/12/2008 5,000.00

 מוטי סטון יבנה 25/12/2008 5,400.00

 ישראל ששון יבנה 29/12/2008 2,000.00

 ישראל ששון יבנה 29/12/2008 400.00

 בן ארי אשדוד 20/02/2009 5,000.00

 יצחק קוגמן יבנה 22/11/2008 5,000.00

 סיגלית ציפורי טבריה 25/11/2008 5,000.00

 רינת חקאק רמת אפעל 25/11/2008 5,000.00

 מיכאל גולדגויכט יבנה 11/11/2008 5,000.00

 

 עתיד חדש ליבנה בראשות יצחק אשל

 ÌÂÎÒ

‰ÓÂ¯˙‰ 
 ÍÈ¯‡˙

‰ÓÂ¯˙‰ 
ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהודה דוידי יבנה 01/07/2008 1,000.00

 יעקב גולני גבעתיים 01/07/2008 2,000.00

 יצחק אשל יבנה 02/07/2008 5,000.00

 יוסי אוחיון יבנה 28/07/2008 1,200.00

 ששון ישראל יבנה 28/07/2008 1,000.00

 שרה ורוברט ונונו ר"כפר אז 28/07/2008 5,000.00

 מ"ות בעטרם בטיחות וגה יבנה 18/07/2008 1,000.00

 רחל דוסטוב חולון 09/09/2008 5,000.00

 מ"אחים פינקו בע יבנה 19/10/2008 2,500.00

 יוסי כהן ביטוחים יבנה 11/09/2008 5,000.00

 ששון ישראל יבנה 12/10/2008 1,000.00

 גילה ושמואל דולברג יבנה 20/10/2008 5,000.00

 פורגל בונדד  א"ת 10/11/2008 5,000.00
 מ"בע) 2005(י קירור ומחסנ

 מ"א עמילות מכס בע.א יבנה 20/07/2008 2,500.00

 תמר אטיאס יבנה 11/09/2008 5,000.00

 יעקה פינקו יבנה 02/10/2008 5,000.00
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ד ו ה ן-י ו ס ו נ ו  מ

 יעד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שבתאי צרפתי פתח תקווה 17/09/2008 5,000.00

 שמעון חלפון יהוד 30/09/2008 5,000.00

 פרוספר מימון יהוד 17/09/2008 5,000.00

 שלום אזולוס יהוד 17/09/2008 5,000.00

 

 מונסון-עוזי מאיר למען יהוד-י.ל.ע

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רמי טוויג יהוד 01/10/2008 3,000.00

 

ע י פ  י

 הרשימה הנוטרלית ובלתי מפלגתית

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עאטף סראחנה יפיע 20/10/2008 400.00

 אמיר סראחנה יפיע 10/11/2008 208.83

 רוחי עלי סאלח יפיע 11/11/2008 4,000.00

 

ת י ל י ע ם  ע נ ק  י

 צדק חברתי בראשות צחי דקל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלי ציפורה קרית אתא 15/10/2008 5,000.00

 

ם י ל ש ו ר  י

 התעוררות ירושלמים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 הלל גוברין מושב עמינדב 01/11/2008 30.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ענבל פרל ירושלים 28/10/2008 20.00

 אבי כהן ירושלים 01/11/2008 40.00

 רחל יפה ירושלים 10/08/2008 50.00

 אמיתי הר טוב ירושלים 27/07/2008 70.00

 גלעד מור ירושלים 24/06/2008 50.00

 מיכל גליק ירושלים 27/07/2008 50.00

 שושנה שטיינר ירושלים 27/07/2008 50.00

 יואב ועקנין ירושלים 27/07/2008 50.00

 גבריאל טורס ירושלים 02/10/2008 70.00

 אלי קלר ירושלים 02/10/2008 70.00

 לביאה ולרו ירושלים 02/10/2007 50.00

 יפתח רענן ירושלים 02/10/2008 50.00

 מיכל רוזנברג ירושלים 02/10/2008 50.00

 אפרת זמברויץ ירושלים 02/10/2008 50.00

 איילת סלומון סלומון ירושלים 23/10/2008 20.00

 חי מכלוף ירושלים 09/11/2008 10.00

 שוריטלי חג תל אביב 06/11/2008 360.00

 

 ירושלים תצליח בראשות ניר ברקת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסי טנדלר פתח תקוה 02/03/2008 5,000.00

 יצחק פורר גבעתיים 02/03/2008 5,000.00

 רונן בראל תל אביב 02/03/2008 5,000.00

 דורון שהרבני רמת השרון 14/04/2008 5,000.00

 יובל קורן מבשרת ציון 04/08/2008 5,000.00

 דן קליין בית זית 04/08/2008 5,000.00

 בנימין לובל משרת ציון 04/08/2008 3,000.00

 מייקל אייזנברג ירושלים 07/08/2008 5,000.00

 אירית טוטנאור ירושלים 07/08/2008 5,000.00

 חיים יצחק דיין ירושלים 15/08/2008 1,000.00

 דונלד לנדיס ירושלים 25/08/2008 500.00

 לואיס לבטון ירושלים 07/09/2008 5,000.00

 דורון בראון ירושלים 07/09/2008 5,000.00

 בועז ליפשיץ ירושלים 07/09/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ניל כהן ירושלים 07/09/2008 5,000.00

 אלעזר שטרן מצפה הושעיה 07/09/2008 1,800.00

 יצחק ברלמן ירושלים 10/09/2008 200.00

 ויואנה סולומן ירושלים 10/09/2008 500.00

 אריה צימרמן ירושלים 14/09/2008 100.00

 סוזן קוקיה ירושלים 16/09/2008 5,000.00

 גדעון ניימן ירושלים 16/09/2008 5,000.00

 שנאור זלמן יפה ירושלים 16/09/2008 5,000.00

  סנפיריאברהם חיים ירושלים 21/09/2008 1,800.00

 דוד רוט ירושלים 21/09/2008 1,000.00

 יעקב וצביה פריד ירושלים 21/09/2008 4,000.00

 דניאל צירטוב אפרת 26/09/2008 1,000.00

 פנחס מנחם כץ ירושלים 26/09/2008 1,000.00

 יילב פומרנץ'ג ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 צבי ניקסון ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 אבי באשר תל אביב 28/09/2008 3,600.00

 רונית אברמזון ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 נעמי ליבלר ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 ברי לבנפלד ירושלים 02/11/2008 1,000.00

 זיו וטל מנור תל אביב 02/11/2008 1,200.00

 יוסי ורות דנגוט כפר סבא 02/11/2008 1,500.00

 שמואל פרנקל תל אביב 07/10/2008 2,000.00

 שירלי ברנדס רמת השרון 02/11/2008 1,000.00

 ענת מכנס תל אביב 02/11/2008 5,000.00

 אלונה פרידמן תל אביב 02/11/2008 5,000.00

 דניאל פלורניטין רמת השרון 02/11/2008 500.00

 עמוס שפירא תל אביב 02/11/2008 1,500.00

 ירון הורביץ רמת השרון 02/11/2008 5,000.00

 נילי שלו תל אביב 02/11/2008 5,000.00

 בני ומירה דה קלו מושב נטעים 02/11/2008 5,000.00

 קרן וערן ברקת תל אביב 02/11/2008 3,000.00

 רפאל סטנדלר ירושלים 02/11/2008 4,000.00

 זיו ועדית אבירם ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 דורון שגיא ירושלים 02/11/2008 2,500.00

 פיליפ פנחס לזוביק ירושלים 02/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דיויד ארונוביץ ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 מס שאול'ג מבשרת ציון 02/11/2008 2,500.00

 אבינועם כרמי ירושלים 02/11/2008 150.00

 הראל משה בית און כפר שמריה 02/11/2008 1,000.00

 רז ירמיה ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 אמנון שעשוע מבשרת ציון 02/11/2008 5,000.00

 מנשה עזרא צופית 02/11/2008 5,000.00

 שרי מילר ירושליםן 02/11/2008 5,000.00

 דוד אברהם שרייבר ירושלים 02/11/2008 5,000.00

 זמיר בקל ירושלים 02/11/2008 1,000.00

 דניאל לוינטין פהחי 02/11/2008 3,000.00

 אלי גונן מבשרת ציון 02/11/2008 500.00

 נחמיה וגילה פרס רעננה 02/11/2008 5,000.00

 גיא גמזו כפר שמריהו 02/11/2008 1,800.00

 רות רחל נתן ירושלים 02/11/2008 3,000.00

 ראובן וניקול אבי טל בית יצחק 02/11/2008 2,000.00

 דניאל וליאורה רוט ליםירוש 02/11/2008 4,000.00

 מאיר בסן ירושלים 02/11/2008 250.00

 שמעון נבון ירושלים 02/11/2008 1,800.00

 נוגה קפ תל אביב 02/11/2008 5,000.00

 עדית ויעקב פאר ירושלים 02/11/2008 500.00

 אברהם קליין ירושלים 02/11/2008 30.00

 רון לובש רעננה 02/11/2008 5,000.00

 אוריאל מנצור מבשרת ציון 02/11/2008 5,000.00

 קורח דר לבציון ירושלים 02/11/2008 1,000.00

 זלמן ושולה ברקת מבשרת ציון 02/11/2008 5,000.00

 מרטין קרפ ירושלים 03/11/2008 300.00

 מרשה רוט ירושלים 03/11/2008 5,000.00

 הרוי שר ירושלים 03/11/2008 1,000.00

 טובה לוי רמת השרון 03/11/2008 1,000.00

 תמר ודפנה חיימובסקי ושחר רמת אביב 03/11/2008 5,000.00

 רמי קליש רשפון 03/11/2008 5,000.00

 הילה וזהר שי קדימה 03/11/2008 1,000.00

 זוהר זיסאפל תל אביב 02/11/2008 5,000.00

 סגרי בן עמרם ירושלים 03/11/2008 150.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שקד שבט ירושלים 03/11/2008 5,000.00

 אסתר ומשה שקד ירושלים 03/11/2008 250.00

 הלן רוז קריגספלד ירושלים 03/11/2008 100.00

 יורם וזהבה אורון סביון 03/11/2008 3,000.00

 יוני כהן ירושלים 05/11/2008 5,000.00

 ני וחנינא ברנדס'ג תל אביב 06/11/2008 5,000.00

 מימי ויוסי סלע רמת השרון 06/11/2008 2,500.00

 אילנה בן חיים ירושלים 06/11/2008 1,000.00

 בני ועדנה סבטני ירושלים 06/11/2008 100.00

 ייסון ברזילי יאיר'ג יפו-תל אביב 04/11/2008 1,800.00

 שולה ואריה פונדק פתח תקוה 06/11/2008 5,000.00

 יונתן בדנהיים ירושלים 06/11/2008 5,000.00

 יונתן וענת איתן ירושלים 06/11/2008 2,500.00

 אורנה ודניאל ברנר הרצליה 10/11/2008 1,000.00

 אהרן וליאת גרלבסקי ירושלים 10/11/2008 4,000.00

 שי ומיכל ליפשיץ מזרח בנימין 10/11/2008 250.00

 שי ומיכל ליפשיץ נ מזרח בנימין.ד 10/11/2008 500.00

 יעקב ואורה אחימאיר ושליםיר 20/11/2008 200.00

 בתיה דשבסקי ירושלים 20/11/2008 360.00

 סימון פליק כהן ירושלים 20/11/2008 5,000.00

 יונתן איתן ירושלים 17/11/2008 100.00

 שולמית רז ירושלים 05/12/2008 50.00

 עמיצור ושולמית אילן ירושלים 05/12/2008 180.00

 עמנואל ססידי תל אביב 05/12/2008 260.00

 רוני פילו ירושלים 05/12/2008 260.00

 הרצל בביוב פתח תקוה 05/12/2008 260.00

 זאב ואסתר בן יוסף ירושלים 05/12/2008 5,000.00

 שלומית ויוסף סוסיד ירושלים 30/12/2008 5,000.00

 מיכן כהן ירושלים 20/01/2009 500.00

 

 מן'למען ירושלים בראשות מאיר תורג

Ò‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אילן אנקווה ירושלים 18/08/2008 5,000.00

 אילן אמזלג ירושלים 17/09/2008 2,500.00
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Ò‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסף אלטרץ עמק רפאים 17/09/2008 1,800.00

 אסתר אמזלג ירושלים 17/09/2008 2,000.00

 חיים ממן ירושלים 17/09/2008 750.00

 רבקה איפרגן ירושלים 17/09/2008 5,000.00

 רחל קדוש ירושלים 17/09/2008 5,000.00

 קאי חיים ירושלים 17/09/2008 5,000.00

 אתי גיגי מעלה אדומים 17/09/2008 5,000.00

 דניז אילוז ירושלים 17/09/2008 4,000.00

 ענבל עמויאל ירושלים 15/09/2008 2,500.00

 מרדכי ונטורה ירושלים 18/09/2008 5,000.00

 בנימין נחמיה אשקלון 24/09/2008 5,000.00

 שוקי צח ירושלים 02/11/2008 500.00

 דוד גילה ירושלים 02/11/2008 500.00

 אורלי פינקלשטין ירושלים 02/11/2008 500.00

 מעין תורגמן ירושלים 13/09/2008 300.00

 מוטי אוחנה ירושלים 13/09/2008 500.00

 

ו ב א ב  כ ו א לכ א ג-  י  א'ה

 אלוחדה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סאלח חג מוחמד א'כאוכב אבו אלהיג 05/10/2008 1,000.00

 מוחמד חגוג כאוכב אבו אלהיגא 05/10/2008 1,000.00

 מוחמד עלי כאוכב אבו אלהיגא 05/10/2008 1,000.00

 חמדנדאל א כאוכב אבו אלהיגא 05/10/2008 1,000.00

 עדנאן עלי כאוכב 05/10/2008 375.00

 מוחמד 'אחמד חאג א'כאכוב אבו אלהיג 05/10/2008 160.00

 אחמד חאג כאוכב 26/01/2009 45.04

 

 אלנהדה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוסטפא אחמד כאוכב אבו אלהיגא 10/11/2008 1,000.00
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ר י א י ב  כ ו  כ

 אביבה מנצורהירוקים בראשות 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דינור תמה.דר ירושלים 17/08/2008 1,000.00

 נתי נצר מודיעין 20/10/2008 2,599.00

 דוד מלכיאלי כוכב יאיר 23/10/2008 124.00

 יצחק איצקוביץ כוכב יאיר 23/10/2008 700.00

 קריבויויאן  כוכב יאיר 07/11/2008 459.00

 נתי נצר מודיעין 07/11/2008 546.00

 

 התחדשות בראשות ענת שוברט

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דני ומיה נדרי כוכב יאיר 05/11/2008 5,000.00

 אברהם וציפורה דותן רחובות 09/07/2008 3,600.00

 איתי גורמז רמת השרון 01/11/2008 5,000.00

 אמיר גבאי קרית גת 01/11/2008 5,000.00

 יפעת וידר וידר צור יגאל 21/11/2008 500.00

 אורי פרידלנדר כוכב יאיר 23/11/2009 500.00

 יוסף גז כוכב יאיר 01/01/2009 4,000.00

 מיכאל צולר רמת אביב 06/08/2008 5,000.00

 משה גל פתח תקוה 28/10/2008 5,000.00

 שרה פסטה ת גתקרי 02/12/2008 5,000.00

 לסר רודולף הוד השרון 08/09/2008 500.00

 

 ף בראשות יעקב פילוסוף"מעו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יעקב פילוסוף כוכב יאיר 10/02/2009 1,566.28

 

 עידן חדש בראשות רפי סער

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לינה שדה כפר סבא 14/07/2008 3,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לינה שדה כפר סבא 24/07/2008 2,000.00

 רזיאל אחרק כפר סבא 03/08/2008 3,000.00

 אהוד פרומקין נטעים 07/08/2008 5,000.00

 זאב זייד כפר סבא 10/08/2008 5,000.00

 יעקב טל כוכב יאיר 06/09/2008 2,000.00

 ל ביטוןמאיר הרצ כפר סבא 24/08/2008 5,000.00

 יעקב טל כוכב יאיר 06/10/2008 1,500.00

 יוסף סרודי כפר סבא 15/10/2008 5,000.00

 טל יעקב כוכב יאיר 06/11/2008 1,500.00

 עופר בסון פתח תקווה 06/11/2008 1,500.00

 מרדכי עמית כוכב יאיר 10/11/2008 1,000.00

 יהונדב הרץ כפר סבא 14/11/2008 3,000.00

 יוסף אביטבול אלפי מנשה 15/11/2008 2,000.00

 גבריאל סיבוני צור יגאל 13/11/2008 5,000.00

 שירלי שיף כפר סבא 28/10/2008 2,000.00

 אלונה קלע צור יגאל 30/10/2008 1,500.00

 חיים קרסו כוכב יאיר 23/11/2008 2,000.00

 דנה בן נפתלי צור יגאל 30/11/2008 1,000.00

 גיל בכאש כפר סבא 01/12/2008 5,000.00

 יוסף אביטבול אלפי מנשה 17/12/2008 2,000.00

 תמר ביטון כפר סבא 05/12/2008 1,000.00

 פירחה הירשברג כפר סבא 05/12/2008 800.00

 יעקוב ברעוז כפר סבא 25/12/2008 5,000.00

 פירחה הירשברג כפר סבא 01/12/2008 3,000.00

 רות רביד ב יאירכוכ 11/01/2009 500.00

 רפי סער סער כוכב יאיר 11/02/2009 2,200.00

 

ה פ י ס  כ

 עגאג-אבו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00

 ריאד אבו עגאג כסייפה 11/11/2208 300.00

 זאהר אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אמין אלדדא כסייפה 11/11/2008 300.00

 איברהם אלדאדא כסייפה 11/11/2008 300.00

 שריף אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00

 יוסף אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00

 אכרם אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00

 יונס אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00

  עגאגעלי אבו כסייפה 11/11/2008 300.00

 מאהר אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00

 עאדל אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00

 סלימאן אבו עגאג כסייפה 11/11/2008 300.00

 

ם י ד ר ו ר  פ  כ

 אופק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ציפורה דיקמן כפר ורדים 31/07/2008 250.00

 תמר איצקוביץ רדיםכפר ו 04/08/2008 250.00

 צבי שפר כפר ורדים 08/08/2008 150.00

 פנחס ברודצקי כפר ורדים 09/08/2008 250.00

 יעקב זיו כפר ורדים 10/08/2008 500.00

 מאיר גרינפלד כפר ורדים 10/08/2008 500.00

 חיים הלפגוט כפר ורדים 10/08/2008 250.00

 שמואל שחר כפר ורדים 18/08/2008 250.00

 ארנון ארד כפר ורדים 18/08/2008 200.00

 נעמי גנזר כפר ורדים 18/08/2008 250.00

 עמוס וינטראוב כפר ורדים 18/08/2008 250.00

 עופר חלה כפר ורדים 19/08/2008 250.00

 אבנר גרינברג כפר ורדים 20/08/2008 400.00

 דוד כספי כפר ורדים 21/08/2008 250.00

 לידיה גרינפלד כפר ורדים 19/08/2008 200.00

 סידני רוזנברג כפר ורדים 25/08/2008 200.00

 רות טורקניץ כפר ורדים 27/08/2008 200.00

 רחל פולס כפר ורדים 27/08/2008 200.00

 עודד ברנדט כפר ורדים 28/08/2008 250.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בנימין שביט כפר ורדים 01/09/2008 1,000.00

 חיים הלפגוט רדיםכפר ו 01/09/2008 250.00

 שולמית זיו כפר ורדים 01/09/2008 50.00

 בן עמי מוסק כפר ורדים 01/09/2008 500.00

 מיכה דוד כפר ורדים 01/09/2008 500.00

 דוד כספי כפר ורדים 02/09/2008 100.00

 איתמר ניב כפר ורדים 09/09/2008 500.00

 ראובן שטרן כפר ורדים 09/09/2008 200.00

 מוטי אביעם כפר ורדים 09/09/2008 250.00

 דרורה ירון כפר ורדים 10/09/2008 50.00

 עופר חלה כפר ורדים 22/08/2008 250.00

 דוד כספי כפר ורדים 15/09/2008 520.00

 שולה זיו כפר ורדים 11/09/2008 200.00

 דן שוסטר כפר ורדים 15/09/2008 500.00

 עמוס וינטראוב כפר ורדים 15/09/2008 250.00

 תמר איצקוביץ כפר ורדים 15/09/2008 250.00

 שרון קירה כפר ורדים 16/09/2008 150.00

 פנחס ברודצקי כפר ורדים 16/09/2008 250.00

 מרדכי ברודצקי כפר ורדים 18/09/2008 50.00

 ציפורה רחמוט כפר ורדים 18/09/2008 50.00

 רשיצחק יו כפר ורדים 18/09/2008 300.00

 שרון קירה כפר ורדים 24/09/2008 200.00

 אנגלה סטוטלנד כפר ורדים 24/09/2008 100.00

 יהודית גולן כפר ורדים 24/09/2008 100.00

 שולמית זיו כפר ורדים 24/09/2008 200.00

 אלפרד רולף כפר ורדים 15/10/2008 100.00

 שמואל שחר כפר ורדים 15/10/2008 250.00

 מרדכי אביעם כפר ורדים 15/10/2008 250.00

 אברהם פרידמן כפר ורדים 12/10/2008 500.00

 שולמית זיו כפר ורדים 16/10/2008 250.00

 נעמי גנזר כפר ורדים 01/11/2008 250.00

 אורלי מנדל כפר ורדים 07/11/2008 500.00

 שרון קירה כפר ורדים 16/09/2008 150.00
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 קשת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ˙‰ ÍÈ¯‡˙‰ÓÂ¯ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שלמה נוריאל קרית ביאליק 04/09/2008 5,000.00

 מנחם מרגוליס כפר ורדים 05/09/2008 1,000.00

 עודד נוריאל כפר ורדים 03/07/2008 5,000.00

 איריס נוריאל כפר ורדים 15/08/2008 5,000.00

 אריה ברן כפר ורדים 16/07/2008 1,000.00

 עינת ועופר דוד כפר ורדים 17/07/2008 1,000.00

 עינת ועופר דוד כפר ורדים 22/12/2008 3,018.00

 מנחם מוזר עפולה 05/09/2008 5,000.00

 ניצן נוריאל קיבוץ גבע 14/10/2008 5,000.00

 אבנר רביב כפר ורדים 17/07/2008 1,000.00

 ניר שילה כפר ורדים 02/07/2008 1,000.00

 רות ודן הורטמן כפר ורדים 29/10/2008 1,000.00

 

ה נ ו י ר  פ  כ

 כפר יונה אחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גרף תמר א"אפקה ת 14/09/2008 5,000.00

 יעקב וינר רמת גן 22/10/2008 5,000.00

 אפרים מרגלית רעננה 31/10/2008 3,000.00

 אבי וידן בת חפר 11/11/2008 1,000.00

 דוד יחזקאל יונה-כפר 11/11/2008 1,000.00

 אלי אהרוני יונה-כפר 11/11/2008 3,000.00

 

 רשימה מקומית

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 טל מלכה ראשון לציון 10/10/2008 270.00

 יורם לוטן כפר יונה 23/09/2008 100.00

 עדן חנה כפר יונה 24/09/2008 100.00

 פרץ שלום יהוד 25/09/2008 500.00

 יוסי גנון רמת גן 02/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גיורא אורן עין ורד 02/10/2008 500.00

 תמר ינאי כפר יונה 05/10/2008 500.00

 חוה אלמון אבן יהודה 05/10/2008 300.00

 רונן רזניק תל אביב 10/11/2008 3,000.00

 אורי רוזן ירושלים 25/09/2008 5,000.00

 אליעזר זיכרמן נתניה 18/09/2008 1,000.00

 

א מ כ ר  פ  כ

 אדיגה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוניר נבסו כפר כמא 11/11/2008 252.00

 

 אור

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אזוף יחיא נאש כפר כמא 28/10/2008 800.00

 

 איחוד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ¯‡˙‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ניהאד אבזאח כפר כמא 06/02/2009 250.00

 

 בן הכפר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בקיר חסן נסים כפר כמא 28/10/2008 1,100.00

 

 הודא

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 וכהסמיר תחא כפר כמא 11/11/2008 3,500.00

 הארון תחאוכה כפר כמא 11/11/2008 2,000.00
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 הצדק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בסאם תחאוכה כפר כמא 11/11/2008 433.00

 

 הצלה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נובאט חאתוקאי כפר כמא 05/02/2009 1,762.00

 

 מפנה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ÍÈ¯‡˙‰ÓÂ¯˙‰  ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מימת נאש כפר ככמא 11/11/2008 358.00

 מימת נאש כפר כמא 25/11/2008 255.00

 נארת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ממדוח אבאגאנה כפר כמא 11/11/2008 2,005.00

 

 תקווה יחדיו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יעקוב לאוז כפר כמא 11/11/2008 250.00

 

א ב ס ר  פ  כ

 סיעת מעוף בראשות יהודה בן חמו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהודה ומירב בן חמו סבא-כפר 10/08/2008 5,000.00

 אהרון ומזל בן חמו סבא-כפר 10/08/2008 5,000.00

 לאה יגאל רמת גן 10/08/2008 5,000.00

 סמי בן חמו סבא-כפר 10/08/2008 5,000.00

 מיכאל ומירב בן חמו הוד השרון 10/08/2008 5,000.00

 רותם יגאל חיבת ציון 07/09/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רחל מינס סבא-כפר 07/09/2008 5,000.00

 דוד בסה הרצליה 14/09/2008 5,000.00

 אורי מזל טוב רעננה 09/09/2008 5,000.00

 שי ודיאנה רם סבא-כפר 14/09/2008 5,000.00

 מינה נקוש סבא-כפר 14/09/2008 5,000.00

 מרים כהן ראשון לציון 15/09/2008 5,000.00

 צביקה קליינברג סבא-כפר 16/09/2008 300.00

 טל שחם אביב-תל 19/09/2008 3,500.00

 רות ומנשה סולימן סבא-כפר 19/09/2008 2,800.00

 טלי אלהרר תקוה-חפת 19/09/2008 3,000.00

 טליה עוז אביב-תל 19/09/2008 2,500.00

 טל ורון קוגמן סב-כפר 19/09/2008 2,700.00

 חיים ודורית רוטנברג גן חיים 16/09/2008 5,000.00

 יוסף מרדכי ביטון קדימה 19/09/2008 2,500.00

 אמנון אלואיז שפרשטיין הרצליה 19/09/2008 3,000.00

 עובדיה עובדיה ירושלים 28/09/2008 5,000.00

 כדורי ותמר אליהו סבא-כפר 28/09/2008 5,000.00

 אורן ורונית אליהו סבא-כפר 28/09/2008 5,000.00

 ראובן ודלילה אליהו סבא-כפר 28/09/2008 5,000.00

 צביה ויפי מגד הרצליה 28/09/2008 4,900.00

 צבי צרפתי סבא-כפר 28/09/2008 5,000.00

 אוהד ומילה ארייב סבא-כפר 28/09/2008 5,000.00

 יצחק אסולין סבא-כפר 28/09/2008 5,000.00

 מימון ומרטין אלבז סבא-כפר 28/09/2008 5,000.00

 רז הרוש סבא-כפר 28/09/2008 5,000.00

 אורי ולאה אליעד סבא-כפר 02/10/2008 5,000.00

 גלי איתן סבא-כפר 02/10/2008 5,000.00

 עופרה מליחי סבא-כפר 02/10/2008 5,000.00

 יוסף ומאריה אביחסירה סבא-כפר 02/10/2008 5,000.00

 יש'ברוך ותמר צ סבא-כפר 06/11/2008 700.00

 רונן מדברי אביב-תל 02/11/2008 5,000.00

 ליטל עזריאל אשדוד 02/11/2008 5,000.00

 עופר כהן סבא-כפר 18/08/2008 100.00

 אדולפו פינקלשטיין סבא-כפר 05/03/2009 300.00

 דוד אלבז סבא-כפר 10/11/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 קלמן שנל סבא-כפר 10/11/2008 100.00

 יהודה רוזנר סבא-כפר 28/09/2008 2,000.00

 בני מויאל סבא-כפר 28/09/2008 350.00

 בני מויאל סבא-כפר 28/09/2008 150.00

 אייל אלבז סבא-כפר 11/11/2008 400.00

 חננאל מאושר סבא-כפר 11/11/2008 400.00

 מאיר שירי סבא-כפר 11/11/2008 1,600.00

 שמשון שקורי סבא-כפר 11/11/2008 1,200.00

 חזי שבת בצרה 11/11/2008 1,600.00

 יעקב שרגא סבא-כפר 22/10/2008 860.00

 

 תנועת תלם

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פזית רוזנבום כפר סבא 02/11/2008 2,000.00

 עדנה בן שלמה כפר סבא 26/10/2008 3,000.00

 רפאל עשת כפר סבא 28/10/2008 1,000.00

 יחזקאל מרום תל אביב 10/11/2008 2,000.00

 ציונה אורה ינון סבא-כפר 13/01/2009 5,000.00

 יואל גודס סבא-כפר 13/01/2009 5,000.00

 בי'אסתר חדז תניהנ 13/01/2009 5,000.00

 דורית ורד סבא-כפר 08/01/2009 5,000.00

 יהודית דיין שי חמד 05/01/2009 5,000.00

 בנימין כברה סבא-כפר 13/01/2009 5,000.00

 ד"עו, ירון גרוס כפר סבא 12/11/2008 2,500.00

 

 תפוח

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יעל זיידמן פר סבאכ 01/10/2008 1,000.00

 גיתית קפלן שלו כפר סבא 11/11/2008 2,500.00

 פאינה באלק כפר סבא 23/10/2008 5,000.00

 



576 

ע ר ק ר  פ  כ

 אילעמאל ואלמוסאוה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד גאלב כפר קרע 31/10/2008 6,930.00

 

 אלאזדהאר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ Ó ¯ÈÚÌÈ¯Â‚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מסעוד עסלי כפר קרע 16/12/2008 2,090.00

 

 אלאסלאח

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רפיק עתאמנה כפר קרע 31/10/2008 880.00

 

 אלביאן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 זוהיר יחיא כפר קרכ 10/11/2008 1,300.00

 זוהיר יחיא כפר קרע 16/11/2008 900.00

 זוהיר יחייה כפר קרע 20/11/2008 1,200.00

 סקר יחיא כפר קרע 25/02/2009 2,000.00

 

 נור-אל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נזיה מסארוה כפר קרע 19/10/2008 800.00

 

 אלתחאלף

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נדיר זחאלקה כפר קרע 04/11/2008 229.94

 נדיר זחאלקה כפר קרע 05/11/2008 249.95

 



577 

ר ו ב ת ר  פ  כ

 חברה תורמת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סעדיה מויאל כפר תבור 07/11/2008 2,426.00

 

 לב התבור

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלי זהבי כפר תבור 20/07/2008 1,000.00

 פנינה גולדמן כפר תבור 20/07/2008 200.00

 אפרת שמעון כפר תבור 21/07/2008 1,000.00

 איתן דרך כפר תבור 20/07/2008 300.00

 שמשון ארבל כפר תבור 11/11/2008 4,651.98

 רויטל בלנדר כפר תבור 20/08/2008 230.40

 מעוןאפרת ש כפר תבור 18/10/2008 185.20

 סימונה עינבר כפר תבור 28/10/2008 151.20

 ישי אבצן כפר תבור 11/11/2008 465.70

 אפרים בלנדר כפר תבור 14/07/2008 1,000.00

 אפרים בלנדר כפר תבור 09/09/2008 1,000.00

 יצחק לבני כפר תבור 25/09/2008 5,000.00

 יצחק אדרי כפר תבור 06/11/2008 1,000.00

 הדס קולן כפר תבור 12/09/2008 2,000.00

 עמיר אלימלך חדרה 08/08/2008 2,000.00

 רבקה בלסיאנו קרית אתא 12/08/2008 3,000.00

 רן בלנדר כפר תבור 17/08/2008 500.00

 מוטי דביר כפר תבור 17/08/2008 2,000.00

 גיל הרחול כפר תבור 06/10/2008 1,000.00

 שמשון ארבל כפר תבור 11/11/2008 115.20

 אלי ואיילה זהבי כפר תבור 11/11/2008 350.00

 



578 

ל א י מ ר  כ

 הבית שלי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גיא גלילי בן עמי 06/08/2008 50.00

 שמאי יישיב קריית ים 17/08/2008 100.00

 גיל אבוחצרה יוקנעם 17/08/2008 100.00

 עמרם בן לולו יוקנעם 05/08/2008 100.00

 שמוליק מוסקוביץ קריית חיים 06/08/2008 50.00

 בוריס ברו יקנעם עילית 05/08/2008 100.00

 רויטל אשכנזי קרית ביאליק 03/08/2008 100.00

 רון שפירא כרמיאל 01/08/2008 1,000.00

 סיגלית ויואב קיטה כרמיאל 31/07/2008 1,000.00

 צחק עזראי קרית אתא 01/08/2008 100.00

 חיים כהן כרמיאל 30/07/2008 100.00

 אברהם לויטס כרמיאל 02/08/2008 1,000.00

 שלום עטר קרית ים 04/08/2008 100.00

 ניר אקרמן כרמיאל 04/08/2008 2,500.00

 אלי ישראלי כרמיאל 14/08/2008 180.00

 אייל רביץ נהריה 06/08/2008 50.00

  אבוטבולאלי מעלות 06/08/2008 50.00

 אבי חנינה אושרת 06/08/2008 50.00

 יעקב רענן חיפה 06/08/2008 50.00

 בני ששון טירת הכרמל 06/08/2008 50.00

 שמעון דהן נהריה 06/08/2008 50.00

 משה גבאי כרמיאל 06/08/2008 50.00

 אברהם חלווה כרמיאל 31/08/2008 3,000.00

 אורה אקובינו ו כרמיאל 02/10/2008 5,000.00

 סנדרה ריטק כרמיאל 02/10/2008 50.00

 מוטי קדוש חיפה 06/08/2008 50.00

 ציון ממן קריית אתא 06/08/2008 100.00

 מיכאל לפיד קריית חיים 06/08/2008 50.00

 שמוליק דוילה נשר 06/08/2008 50.00

 זכי כדידה עתלית 06/08/2008 150.00

 צחי בן יוסף קקריית ביאלי 06/08/2008 100.00

 שמעון דוידסון חיפה 11/08/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מרסל מילשטיין כרמיאל 30/07/2008 5,000.00

 שוש אקו כרמיאל 30/07/2008 5,000.00

 ראובן סויפר כרמיאל 30/07/2008 100.00

 מאיר כהן קריית שמונה 30/07/2008 100.00

 שמעון סימוני כפר עבודה 11/08/2008 50.00

 מרסל לוי כרמיאל 13/09/2008 100.00

 בועז חדד טבריה 17/09/2008 700.00

 זיו מילשטיין כרמיאל 17/08/2008 200.00

 פנחס צבעוני כרמיאל 15/08/2008 525.00

 בת אלה סטרול כרמיאל 24/09/2008 562.75

 

ם י ב ה  ל

 עוצמה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רות דלויה באר שבע 20/08/2008 5,000.00

 אשר גרינבאום להבים 24/08/2008 2,500.00

 אשר גרינבאום להבים 24/08/2008 2,500.00

 בנימין פרץ באר שבע 07/09/2008 5,000.00

 דוד אוחנה באר שבע 10/09/2008 2,180.00

 'אזריק פרג להבים 01/09/2008 5,000.00

 )ה'סמדג (שמעון סמגה להבים 04/09/2008 2,500.00

 

 תנועה על מפלגתית לאיכות החיים בלהבים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ענבר רן באר שבע 01/07/2008 5,000.00

 זגורי אשר נתיבות 21/07/2008 5,000.00

 ישראלי ליעם מושב פטיש 21/08/2008 3,500.00

 עומר ומיה שושני תמרת 10/09/2008 5,000.00

 זאב גרינברג קיבוץ שובל 23/11/2008 5,000.00

 יעקב דיין הרצליה 25/11/2008 3,000.00

 מאור חזן להבים 16/12/2008 5,000.00

 



580 

 תפנית

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דב אדן להבים 01/10/2008 100.00

 משה עוזיאל להבים 28/08/2008 100.00

 אלון בנדט להבים 11/12/2008 100.00

 אלון בנדט להבים 07/12/2008 6,200.00

 אלון בנדט להבים 01/10/2008 2,000.00

 אלון בנדט להבים 01/10/2008 809.00

 משה עוזיאל להבים 05/10/2008 900.00

 ניסים פרץ להבים 04/10/2008 500.00

 מירה אדר להבים 01/10/2008 500.00

 יים דרזניןח להבים 05/09/2008 100.00

 סיגל כהן להבים 01/10/2008 5,060.00

 אסף ביבי באר שבע 15/10/2008 4,000.00

 דורון לוי עומר 15/10/2008 1,000.00

 עמי רדיין להבים 05/11/2008 500.00

 מתן עוזיאל להבים 19/10/2008 3,400.00

 משה עוזיאל להבים 31/08/2008 100.00

 וני בהרחודנ להבים 23/09/2008 100.00

 יורם הורניק להבים 28/08/2008 1,000.00

 אלון בנדט להבים 19/10/2008 3,290.00

 

ה י ק  ל

 אלרסאלה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מחמד אבו שריקי לקיה 05/10/2008 1,000.00

 יוסף אבו סעד לקיה 05/10/2008 2,500.00

 מאן אבו ראפעסלי לקיה 05/10/2008 1,000.00

 חליל אבו מחארב לקיה 05/10/2008 4,000.00

 אברהים אלגואברה לקיה 05/10/2008 1,500.00
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ן ו י צ ת  ר ש ב  מ

 צעירי מבשרת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אורטל אליה מבשרת 25/08/2008 10.00

 שרי אלהב מבשרת 25/08/2008 20.00

 יושרת בירנבאום תמבשר 25/08/2008 20.00

 איייל מימון מבשרת 25/08/2008 9.00

 איתן דיין מבשרת 25/08/2008 20.00

 מן'דניאל תורג מבשרת 25/08/2008 70.00

 (בנישו(אושרית הויזר  מבשרת 25/08/2008 10.00

 אריאל דיין מבשרת 25/08/2008 500.00

 גיא לוי מבשרת 25/08/2008 100.00

 יוסי זגדון מבשרת 25/08/2008 100.00

 טרסיק-מוריה נזר מבשרת 28/08/2008 100.00

 מירב נזר מבשרת 28/08/2008 100.00

 אוהבל כהן מבשרת 28/08/2008 200.00

 יואל צרפתי מבשרת 28/08/2008 150.00

 י'ורג'ניר ג מבשרת 28/08/2008 100.00

 יעקב אורן אואקנין מבשרת 25/08/2008 500.00

 שימרית מלאכי מבשרת 28/08/2008 200.00

 חמו-ישראל בן מבשרת 01/09/2008 50.00

 אילנית ברנס מבשרת 01/09/2008 100.00

 מיכאל משה מבשרת 01/09/2008 100.00

 יניב אדרי מבשרת 01/09/2008 200.00

 מוטי נחמה מבשרת 01/09/2008 300.00

 ליאב בוטון מבשרת 10/09/2008 500.00

 בועז רחמים מבשרת 10/09/2008 100.00

 אואקנין) קובי(יעקב אורן  מבשרת 15/09/2008 1,500.00

 שולה בן עזרא מבשרת 25/08/2008 20.00

 שמעון אסייג מבשרת 25/08/2008 100.00

 לימור פנירי מבשרת 21/09/2008 15.00

 לימור פנירי מבשרת 11/11/2008 1.00

 



582 

ר א ג  מ

 אלתעאון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙‰ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גמאל הזימה מגאר 15/10/2008 3,000.00

 שריף קיזל כפר מגאר 15/10/2008 1,000.00

 פואד קיזל כפר מגאר 15/10/2008 1,000.00

 מאהר קיזל כפר מגאר 15/10/2008 500.00

 אדיב הזימה כפר מגאר 01/12/2008 1,200.00

 זלקרואן קי כפר מגאר 21/01/2009 3,000.00

 שריף קיזל כפר מגאר 05/02/2009 2,500.00

 היתם הזימה כפר מגאר 05/02/2009 2,500.00

 פיראס הזימה כפר מגאר 05/02/2009 2,500.00

 בנאן גואנמה כפר מגאר 05/02/2009 2,500.00

 כאמל קיזל מגאר 16/10/2008 2,000.00

 כאמל קיזל מגאר 16/10/2008 1,500.00

 נאהד הזימה מגאר 15/10/2008 3,000.00

 מהנא הזימה מגאר 17/11/2008 5,000.00

 

ק מ ע ה ל  ד ג  מ

 הירוקים מגדל העמק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ברוך אביסרוד מגדל העמק 21/09/2008 5,000.00

 ורד זהר מגדל העמק 02/10/2008 800.00

  בכר654שרון מגדל העמק 02/10/2008 700.00

 אלכסנדרה קאפמאר מגדל העמק 12/10/2008 200.00

 יורם בוסקילה עפולה 12/10/2008 2,000.00

 מאיר בן חיים מגדל העמק 15/10/2008 300.00

 יעקב בן חיים מגדל העמק 10/11/2008 4,300.00

 משה פינטו מגדל העמק 15/09/2008 3,000.00

 גבאי יעקב מגדל העמק 06/10/2008 924.00

 זאביק סיברסקי קריית אתא 22/09/2008 1,732.50

 יפה דשל עפולה 06/10/2008 4,504.50

 עמרם בן חיים מגדל העמק 07/10/2008 924.00



583 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יעקב גבאי מגדל העמק 16/09/2008 50.00

 

 תנועת עז במגדל העמק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גיחזיוחאי  מגדל העמק 23/10/2008 500.00

 

ן י ע י ד ו ם-מ י ב כ ת-מ ו ע  ר

 אילן למודיעין בראשות אילן בן סעדון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙  ¯ÈÚ

ÌÈ¯Â‚Ó 
Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מ"בראשית לוגיסטיקה בינלאומית בע מודיעין 23/10/2008 5,000.00

 אורלי אביב מודיעין 01/11/2008 1,000.00

 סער בן סעדון מודיעין 09/09/2008 1,000.00

 ברגיט בן עמי אשקלון 17/10/2008 5,000.00

 אבנר אדרי רעות 17/10/2008 1,000.00

 

 הירוקים בראשות אלכס וינרב-הדרך

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יורם שוורץ מודיעין 11/07/2008 1,000.00

 זמירה בירותי מודיעין 22/08/2008 100.00

 ראל עמיחייו מודיען 22/08/2008 250.00

 חורי שרונה ירושלים 11/07/2008 250.00

 מיכאל עוזרמן מודיעין 11/07/2008 100.00

 חיים מזר מכבים רעות 04/11/2008 700.00

 משה הירש מודיעין 02/09/2008 100.00

 

 מודיעין של כולנו בראשות שרון מעוז

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלי גל מודיעין 03/11/2008 500.00

 רפי סיסו מודיעין 26/09/2008 300.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שירה הרפז מודיעין 01/10/2008 600.00

 שרון מעוז מודיעין 11/01/2009 5,000.00

 דוד אליוט לוין מודיעין 18/11/2008 4,932.00

 

ה י ת ב ת  ר כ ז  מ

 בראשות מאיר דהן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אברהם ישעיהו דויטש מזכרת בתיה 08/05/2008 5,000.00

 אדם רויטר מזכרת בתיה 05/06/2008 5,000.00

 יהושע ליבמן מזכרת בתיה 09/07/2008 5,000.00

 מיכאל בר און מזכרת בתיה 16/08/2008 5,000.00

 יעקב רונן מזכרת בתיה 06/08/2008 5,000.00

 בקהיצחק מרצי שדרות 25/08/2008 5,000.00

 מרים שריקי קרית גת 25/08/2008 5,000.00

 עמנואל זילברשטיין מזכרת בתיה 08/09/2008 4,000.00

 בוריס שמקר רחובות 14/09/2008 5,000.00

 סמנתה שנייר ש"בני עי 16/09/2008 5,000.00

 קפנר משה כפר מרדכי 07/09/2008 4,000.00

 פולדי פרץ משגב דב 08/09/2008 4,000.00

 רפאל יזהר מושב בניה 08/09/2008 4,000.00

 אשר סקלסקי נס ציונה 02/10/2008 5,000.00

 יניב דלל נס ציונה 06/10/2008 3,500.00

 עודד גרוס רחובות 06/10/2008 3,000.00

 אופיר עטיה מזכרת בתיה 19/10/2008 4,000.00

 מרים ברנשטיין מזכרת בתיה 24/10/2008 1,000.00

 סאסי ארביב מזכרת בתיה 20/03/2008 4,000.00

 יעל ברנס ו"כפר ביל 10/07/2008 5,000.00

 עופר יאמין מזכרת בתיה 27/04/2008 5,000.00

 צור יאמין מזכרת בתיה 27/04/2008 5,000.00

 אדית קוגון מזכרת בתיה 24/08/2008 500.00

 יזמות . מ.מ.א.תמר ת תל אביב יפו 15/07/2008 1,500.00
 מ"עות בעוהשק

 מ"פוינט אוף וויו בע מזכרת בתיה 30/06/2008 5,000.00

 עופרה אלול מזכרת בתיה 03/08/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אטאלה אולג מזכרת בתיה 24/10/2008 5,000.00

 עמליה ארקין מזכרת בתיה 01/05/2008 500.00

 

 רפי סויסה לעתיד טוב יותר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ ‰ Ì˘Ì¯Â˙ 

 מוריס פרץ מזכרת בתיה 23/09/2008 500.00

 דורון אסולין מזכרת בתיה 23/09/2008 1,000.00

 דני אביב מזכרת בתיה 23/09/2008 500.00

 אהוד אביר לב מזכרת בתיה 23/09/2008 500.00

 איריס דדוש מזכרת בתיה 23/09/2008 1,000.00

 פרדי שמואל רחובות 23/09/2008 500.00

 שי דבוש מזכרת בתיה 19/10/2008 2,000.00

 דורית מדהלה מזכרת בתיה 28/10/2008 400.00

 אמיר מסעוד רחובות 28/10/2008 2,000.00

 מרדכי פולבר מודיעין 29/10/2008 2,000.00

 

ה ע ר ז  מ

 אלעדאלה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עסאם אסלאן מזרעה 20/10/2008 2,000.00

 חוסאם אסלאן מזרעה 20/10/2008 1,000.00

 חסן אסלאן מזרעה 20/10/2008 2,000.00

 עאמר אסלאן מזרעה 20/10/2008 1,000.00

 יאסין אסלאן מזרעה 20/10/2008 500.00

 חסן קרש מזרעה 20/10/2008 2,000.00

 עאטף קרש מזרעה 20/10/2008 500.00

 חסן קרש מזרעה 20/10/2008 500.00

 עותמאן אסלאן מזרעה 20/10/2008 1,000.00

 פואד אסלאן מזרעה 20/10/2008 1,000.00

 סאמי אסלאן מזרעה 20/10/2008 1,500.00

 



586 

ה ל ו ט  מ

 בשביל הקהילה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עמיחי מעוז באר שבע 24/09/2008 5,000.00

 ייזלסאהובה מ ירושלים 24/09/2008 1,000.00

 אריה מטלון גן יבנה 24/09/2008 2,700.00

 וינברג צבי מטולה 01/11/2008 600.00

 אריאל מייזלס ל"חו 05/11/2008 734.78

 גלב קוטוקוב ראש פינה 24/09/2008 300.00

 

 כולנו מטולה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מעון וילנראייל ש קרית שמונה 30/10/2008 5,000.00

 אוחנה רוברט קרית שמונה 12/09/2008 5,000.00

 אילנה גרנות כרמיאל 01/10/2008 5,000.00

 יעקב וינגרטן ירושלים 24/08/2008 2,000.00

 

ר ת י  מ

 ד מנהיגות מקומית דינמית.מ.מ

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבי אנגלברג מיתר 01/10/2008 1,500.00

 עקיבא שהם מיתר 27/10/2008 1,000.00

 לאה וולף מיתר 20/11/2008 100.00

 אהרון בשן מיתר 05/04/2009 216.00

 

 מיתר שלנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהושוע קליין דימונה 18/11/2008 2,000.00

 מזור מאיר פתח תקוה 20/10/2008 2,500.00

 שמעון מזוז מיתר 15/09/2008 5,000.00

 אמנון שמעוני באר שבע 11/11/2008 2,310.00



587 

ם י מ ו ד א ה  ל ע  מ

 חד בראשות רפאל בן חור,  רם-ביחד 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יאיר בן שמעון מעלה אדומים 16/10/2008 5,000.00

 נחום סטון מעלה אדומים 26/10/2008 5,000.00

 דוד יפרח ירושלים 26/10/2008 5,000.00

 חיים בן שמעון ירושלים 26/10/2008 2,000.00

 יוסף מונק מעלה אדומים 26/10/2008 4,740.00

 רפי בן חור מעלה אדומים 11/11/2008 25,000.00

 מקס ראובן אילת 11/11/2008 5,000.00

 דודו דהן מעלה אדומים 11/11/2008 5,000.00

 שמעון בן יאיר לה אדומיםמע 30/12/2008 152.78

 

 טובה הארץ

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גדעון חרלפ מעלה אדומים 21/09/2008 200.00

 שמואל סקט הרצליה פיתוח 02/09/2008 200.00

 גדעון אריאל מעלה אדומים 11/09/2008 500.00

 הרווי גולדליסט מעלה אדומים 22/09/2008 200.00

 רודן גורדון ירושלים 21/10/2008 380.00

 מיכאל פישברגר אפרת 15/11/2008 1,500.00

 גדעון אריאל מעלה אדומים 30/04/2009 709.48

 

 כחול לבן בראשות בני כשריאל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שרלין גדי כפר אדומים 26/10/2008 5,000.00

 שבת קרן מעלה אדומים 04/11/2008 5,000.00

 שרמן רבני ב"ארה 22/10/2008 3,802.29

 סעיד אמריאן ב"ארה 22/10/2008 1,901.15

 הרשל טורקיאן ב"ארה 22/10/2008 3,802.29

 רוברט קאהן ב"ארה 22/10/2008 1,901.15

 יוסף אמריאן ב"ארה 22/10/2008 1,368.83
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דוד עמרני ב"ארה 22/10/2008 1,901.15

 שרמן יוגובזה ב"ארה 22/10/2008 3,802.29

 נתן פלדמן ב"ארה 03/09/2008 180.26

 אסיל קופ ב"ארה 03/09/2008 5,000.00

 אשר רושנזמיר ב"ארה 03/09/2008 5,000.00

 מיכאל טופ ב"ארה 03/09/2008 5,000.00

 שרלין כפיר כפר אדומים 26/10/2008 5,000.00

 רז שרלין םכפר אדומי 22/10/2008 5,000.00

 אריטה קאזדה ב"ארה 01/11/2008 2,252.56

 גבריאלה דיאמונד ניו יורק 10/11/2008 938.57

 אלן אסיל ניו יורק 10/11/2008 5,255.96

 עשירה דהוקי ירושלים 10/11/2008 5,000.00

 אילנה זנגלביץ ירושלים 10/11/2008 5,000.00

 למדכרמי מ מעלה אדומים 10/11/2008 5,000.00

 אביגדור לוי מעלה אדומים 10/11/2008 3,250.00

 אבי חמו קידר 10/11/2008 3,000.00

 אורי מסיל מעלה אדומים 10/11/2008 2,000.00

 ענת יוסף מעלה אדומים 22/01/2009 2,700.00

 ישראל גולדשטיין מעלה אדומים 27/01/2009 3,850.00

 בנריעקב א מעלה אדומים 27/01/2009 1,000.00

 אלי רז מעלה אדומים 10/02/2009 5,000.00

 שלום אמויאל מעלה אדומים 11/02/2009 5,000.00

 יעקב אבנר מעלה אדומים 25/03/2009 4,000.00

 נתן פלדמן ב" ארה-ניו יורק  30/12/2008 5,255.96

 

 עתיד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דוד אלקובי שליםירו 11/11/2008 5,000.00

 מרדכי דהן בית שמש 11/11/2008 5,000.00

 שורין צבי ירושלים 11/11/2008 2,300.00

 אליהו מנחם קאהן ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 בנימין דב רודניק בית שמש 11/11/2008 4,600.00

 מאיר ביטון ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 חנן רקובראל ירושלים 11/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמואל ליפקה ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 איתמר כהן ירושלים 11/11/2008 4,000.00

 יעקב פכטר ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 צבי סלומון ירושלים 11/11/2008 4,000.00

 שמעון אורלינסקי ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 יעקב ברונר ירושלים 11/11/2008 4,000.00

 יצחק בן פז ירושלים 11/11/2008 3,500.00

 מנחם מנדל גנוט מודיעין עילית 11/11/2008 5,000.00

 אהרון זאב אייזנשטיין ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 זאב דוב גפנר ירושלים 11/11/2008 4,200.00

 יוסף בן פז ירושלים 11/11/2008 3,800.00

 לרמןשמעון ק ירושלים 11/11/2008 4,000.00

 אליעזר ראוכברג ירושלים 11/11/2008 4,500.00

 מרדכי יהודה ראוכברג ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 יוסף שלמה האוסדורף ירושלים 11/11/2008 3,500.00

 שושנה ברוידא ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 רפאל בן חיים ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 משה נוסבוים יםירושל 11/11/2008 5,000.00

 יצחק נורדמן מודיעין עילית 11/11/2008 5,000.00

 יעקב ישראל דינין ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 נתן סברדלוב ירושלים 11/11/2008 3,050.00

 שרה דויטש ירושלים 11/11/2008 5,000.00

 משה הלל רייכל ירושלים 11/11/2008 1,400.00

 

ת ו ל ע א-מ ח י ש ר  ת

 חא שלנו בראשות שלמה בוחבוטמעלות תרשי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עמי קנפו מעלות 18/08/2008 5,000.00

 מרים ויובל כהן נהריה 26/08/2008 1,000.00

 יעל כהן שבי ציון 26/08/2008 1,000.00

 אילן כהן שבי ציון 03/09/2008 5,000.00

 ף כהןאס נהריה 25/08/2008 1,000.00

 מחמוד שנאתי תרשיחא 28/08/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חיים טריפמן נהריה 01/09/2008 4,000.00

 ליאור בן גיגי מעלות תרשיחא 03/09/2008 500.00

 אלכסנדר גרילק מעלות תרשיחא 12/10/2008 120.00

 חובללה דחבור מעיליא 06/09/2008 5,000.00

 וספואד אנדרא תרשיחא 08/10/2008 1,000.00

 סובח דיב תרשיחא 10/09/2008 5,000.00

 ראמז אלדין כפר חורפש 20/09/2008 2,000.00

 פואד חנא אנדראוס תרשיחא 08/11/2008 1,000.00

 יצחק דנגור מושב מעונה 12/09/2008 1,000.00

 יוסי חזן מעלות 10/09/2008 5,000.00

 דוד אפללו מעלות יפה נוף 15/09/2008 2,500.00

 אריאלה אפללו יפה נוף מעלות 15/10/2008 2,500.00

 יצחק ניסן פתח תקווה 11/09/2008 1,500.00

 יוסף גבריס כפר מעיליא 30/09/2008 3,000.00

 ספא הנדייה מעלות תרשיחא 10/10/2008 1,000.00

 ספא הנדייה מעלות תרשיחא 10/11/2008 1,000.00

 נדייהספא ה מעלות תרשיחא 10/12/2008 1,000.00

 שמואל בן חמו מושב מעונה 21/09/2008 1,500.00

 עליזה מעיקי תרשיחא 10/10/2008 500.00

 עליזה מעיקי תרשיחא 10/11/2008 500.00

 נימר קבלאוי תרשיחא 07/10/2008 2,500.00

 נימר קבלטוי תרשיחא 07/11/2008 2,500.00

 עבד אליה כפר מעיליא 23/09/2008 5,000.00

 זכי עאסף כפר מעיליא 23/09/2008 5,000.00

 רמו בן שושן מושב חוסן 23/09/2008 5,000.00

 מרוון מחול מעלות 06/10/2008 5,000.00

 דוד בן עיון מושב צוריאל 24/09/2008 2,600.00

 נדאל חדד מעלות 05/12/2008 1,500.00

 עלא דכואר תרשיחא 10/10/2008 250.00

 עלא דכואר תרשיחא 10/11/2008 250.00

 מלי קמחי צור הדסה 02/10/2008 300.00

 רינה יקותיאל גבעת שמואל 10/10/2008 5,000.00

 אברהם דהן קרית ים 07/10/2008 5,000.00

 אדוארד דאוד מעלות 18/09/2008 1,000.00

 אדוארד דאוד מעלות 20/10/2008 1,000.00



591 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 איתן לנגליב נהריה 05/10/2008 400.00

 איריס ביטון מעלות 15/10/2008 5,000.00

 נזיה מחול פקעין 31/10/2008 5,000.00

 עאמד חמד פאלח כסרא סמיע 06/12/2008 5,000.00

 בסאם בשארה תרשיחא 30/11/2008 700.00

 חנא סוסאן תרשיחא 10/10/2008 1,000.00

 יוסף אבו חסאן תרשיחא 28/10/2008 5,000.00

 גדי מויאל מעלות 12/11/2008 5,000.00

 עזמי אבו חנא נצרת 10/11/2008 2,000.00

 וזדי דכוור תרשיחא 15/11/2008 500.00

 זנאתי נתנאל כהן פקעין החדשה 28/10/2008 2,000.00

 מייקל עבד מעיליה 28/10/2008 5,000.00

 דחבור בוטרוס מעיליא 05/11/2008 5,000.00

 גבריאל מגן יובלים 26/10/2008 500.00

 גדעון כרמון מושב כחל 26/10/2008 500.00

 יורם קניג כפר ורדים 02/10/2008 4,000.00

 פרז סעידה כפר פקעין 25/09/2008 1,500.00

 זאב ממן מעלות 27/10/2008 2,000.00

 עדי צים שערי תקווה 28/10/2008 5,000.00

 רני צים כפר מעש 27/10/2008 5,000.00

 מיכל כפיר דיםכפר ור 07/11/2008 5,000.00

 בסאם בשארה תרשיחא 01/11/2008 500.00

 מישל אבו חנא שאהין תרשיחא 08/11/2008 500.00

 מישל חנא שאהין תרשיחא 30/11/2008 500.00

 נלה קושניר מעלות 30/12/2008 5,000.00

 אשר לוי שלומי 30/10/2008 2,000.00

 חנא אשקר פסוטה 10/11/2008 5,000.00

 עבד קבלאוי תרשיחא 20/11/2008 1,500.00

 עבד קבלאוי תרשיחא 20/12/2008 1,500.00

 עבד קבלאוי תרשיחא 30/12/2008 2,000.00

 עומר עומר דיר אל אסד 18/11/2008 5,000.00

 ציון סבח מעלות 07/12/2008 5,000.00

 שלומי בן שושן מעונה 15/01/2009 1,000.00

 ת אשקרעוז פסוטה 10/11/2008 3,000.00

 שאול רמית רוחמה גשר הזיו 20/04/2009 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חמידי אבו חמידה תרשיחא 30/04/2009 1,000.00

 פהים גיריס פסוטה 30/04/2009 2,000.00

 ליאו אבן חמידה תרשיחא 07/11/2008 5,000.00

 יצחק ממן מעלות 10/09/2008 1,000.00

 יצחק מרציאנו מעלות 19/09/2008 3,000.00

 אברהם סויסה מעלות 20/09/2008 250.00

 אלקס קורנייב מעלות 11/09/2008 20.00

 וולף חייט מעלות 11/02/2009 50.00

 חיים אקיוז מעלות 11/09/2008 20.00

 בסאם בשארה תרשיחא 11/09/2008 20.00

 אלקס קורנייב מעלות 12/10/2008 20.00

 וולף חייט מעלות 12/10/2008 50.00

 חיים אקיוז מעלות 12/10/2008 20.00

 בסאם בשארה תרשיחא 12/10/2008 20.00

 אלקס קורנייב מעלות 11/11/2008 20.00

 וולף חייט מעלות 11/11/2008 50.00

 חיים אקיוז מעלות 11/11/2008 20.00

 

 צדק חברתי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אור לסרילי מעלות 19/02/2009 22,000.00

 ליאור לסרי מעלות 03/11/2008 10,000.00

 ליאור לסרי מעלות 06/11/2008 5,000.00

 ליאור לסרי מעלות 14/11/2008 1,000.00

 ליאור לסרי מעלות 26/11/2008 10,000.00

 ליאור לסרי מעלות 01/12/2008 3,000.00

 ליאור לסרי מעלות 02/12/2008 15,000.00

 ליאור לסרי מעלות 22/12/2008 1,500.00

 ליאור לסרי מעלות 30/12/2008 2,600.00

 ליאור לסרי מעלות 31/12/2008 9,000.00

 ליאור לסרי מעלות 15/10/2008 20,000.00
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 תנופה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אריה פרץ מעלות 02/10/2008 50.00

 

ן ו מ ר ה  פ צ  מ

 יוזמה ושינוי

¯˙‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוחאי דרומי דרומי מצפה רמון 06/10/2008 1,500.00

 דבש דרור מצפה רמון 06/10/2008 1,000.00

 שוקרון אילנה צורן 06/10/2008 1,500.00

 אביטל אדרי מצפה רמון 07/10/2008 500.00

 מירה פרי מצפה רמון 16/10/2008 500.00

 יוחאי דרומי מצפה רמון 07/10/2008 20.00

 יוחאי דרומי מצפה רמון 26/10/2008 500.00

 איתי קינן מצפה רמון 06/10/2008 2,000.00

 ר'אורי לב טג מצפה רמון 06/10/2008 2,000.00

 גיורא קפלן תל אביב 28/10/2008 500.00

 ר'אלכסנדר טג תל אביב 26/10/2008 1,000.00

 שרון קירשנבאום ונדתל מ 29/10/2008 500.00

 פיליפ פרידמן מצפה רמון 04/11/2008 300.00

 יואב אבני מצפה רמון 29/10/2008 1,000.00

 מארק ציין מצפה רמון 05/11/2008 1,000.00

 מרק ציין מצפה רמון 05/11/2008 2,379.36

 

 מצפה אחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אברהם פלוס כוכב יאיר 08/09/2008 2,500.00

 ענת גריסרו כפר סבא 08/09/2008 2,500.00

 אברהם ואהרונה כראל אילת 08/10/2008 5,000.00

 או יפה לסרי/יוסף ו באר שבע 30/10/2008 5,000.00

 מיריו או ידידיה אביטוב באר שבע 30/10/2008 5,000.00

 מנחם אוליאל שדרות 10/01/2009 2,500.00
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ה י ר ה  נ

 הירוקים בנהריה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בלהה גלזברג נהריה 15/05/2008 200.00

 אייל וייזר נהריה 19/05/2008 400.00

 דב פלד נהריה 10/05/2008 200.00

 עמוס גולן נהריה 10/05/2008 300.00

 חני גרי נהריה 26/05/2008 200.00

 מרים סלע יהנהר 16/06/2008 200.00

 מרים פלג נהריה 20/05/2008 200.00

 תמר רוסובסקי נהריה 17/06/2008 50.00

 יורם הדר נהריה 17/06/2008 50.00

 ודי הזרי'ג נהריה 17/06/2008 50.00

 סוניה קדמן נהריה 08/06/2008 100.00

 נילי דוידסון נהריה 29/06/2008 400.00

 הןעירית כ נהריה 12/07/2008 20.00

 מרים סלע נהריה 28/07/2008 100.00

 יעקב בלסון נהריה 26/05/2008 200.00

 הלן סולומון נהריה 19/06/2008 50.00

 שרה זאבי נהריה 08/07/2008 150.00

 אבנר רוזן נהריה 17/06/2008 180.00

 אלישבע ליטן נהריה 02/07/2008 100.00

 אליס רבן נהריה 15/10/2008 400.00

 רחל מולר נהריה 23/10/2008 700.00

 ראובן מנהיים נהריה 22/09/2008 100.00

 אפרת אביצרור נהריה 01/09/2008 1,200.00

 לאה וייזר פתח תקוה 01/10/2008 5,000.00

 שוקי מלוכנא נהריה 11/08/2008 1,200.00

 בלהה גלזברג נהריה 01/10/2008 1,500.00

 ולןעמוס ג נהריה 01/09/2008 1,200.00

 אייל וייזר נהריה 01/09/2008 1,200.00

 בנציון סלע נהריה 01/09/2008 1,200.00

 דב פלד נהריה 01/09/2008 1,200.00

 יורם הדר נהריה 01/09/2008 3,900.00

 אופיר גבע נהריה 01/10/2008 3,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ארזה צרצמן חיפה 23/07/2008 5,000.00

 פלגמרים  נהריה 01/09/2008 1,200.00

 משה גולדבלט נהריה 11/08/2008 5,000.00

 צביה גולן נהריה 01/10/2008 2,000.00

 עמוס גולן נהריה 01/10/2008 1,500.00

 עמוס דורון נהריה 11/11/2008 4,800.00

 

 נהריה אחרת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לסלו בלאש נהריה 17/06/2008 500.00

 זוהר חתן נהריה 17/06/2008 4,800.00

 אשר שמואלי נהריה 17/06/2008 5,000.00

 זוהר חתן נהריה 17/06/2008 165.60

 אסף שמעון אטדגי נהריה 03/07/2008 5,000.00

 ליאור גרימברג נהריה 03/07/2008 5,000.00

 משה ליבוביץ נהריה 13/07/2008 5,000.00

 אביטל חושקובר נתיב השיירה 13/07/2008 5,000.00

 משה שמואלי נהריה 13/07/2008 5,000.00

 דוד אבוחצירה נהריה 04/08/2008 2,500.00

 אורן חושקובר נתיב השיירה 12/08/2008 4,000.00

 פנינה פייביש נהריה 12/08/2008 5,000.00

 אבידן אסרף נהריה 12/08/2008 1,500.00

 אבידן אסרף נהריה 12/09/2008 1,500.00

 תמר שמואלי נהריה 15/08/2008 5,000.00

 איתן מולר שבי ציון 02/09/2008 2,500.00

 עופר זהבי נהריה 03/09/2008 5,000.00

 נתן כהן נהריה 03/09/2008 5,000.00

 זאב חיים נהריה 07/09/2008 500.00

 נחום מיכה קרית אתא 08/09/2008 5,000.00

 יעקב בלה חיפה 08/09/2008 5,000.00

 מאיה עברי נהריה 08/09/2008 2,500.00

 שמעון ממן נהריה 09/09/2008 5,000.00

 הדר פגורה נהריה 09/09/2008 2,800.00

 ויליאם עובדיה נהריה 14/09/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דיאב מלחם כפר יאסיף 11/09/2008 5,000.00

 יהודית ליבוביץ נהריה 14/09/2008 5,000.00

 מיכאל כספי נהריה 22/09/2008 3,500.00

 יפה ברדוגו קרית מוצקים 22/09/2008 1,500.00

 חגית גלברג נהריה 25/09/2008 2,000.00

 אורי פליישר נהריה 25/09/2008 2,500.00

 יעיש אוחיון שלומי 05/10/2008 2,500.00

 יעיש אוחיון שלומי 07/11/2008 2,500.00

 מאיה עברי נהריה 05/10/2008 2,500.00

 יהודה ממן נהריה 05/10/2008 5,000.00

 גבריאל טילינגר נהריה 10/10/2008 1,000.00

 רחמים יקוטי עבדון 05/10/2008 2,500.00

 רובי רוט נהריה 06/10/2008 2,500.00

 רועי עזרא נהריה 07/10/2008 5,000.00

 עמרם זעפרן נהריה 07/10/2008 5,000.00

 י סלעדנ נהריה 10/11/2008 2,500.00

 דני סלע נהריה 30/10/2008 2,500.00

 יעקב פייביש אילת 15/10/2008 5,000.00

 יאיר שמרת נהריה 27/10/2008 2,000.00

 אברהם אלוק נהריה 22/10/2008 3,000.00

 אבשלום חיים נהריה 28/10/2008 1,500.00

 דודו חתן נהריה 30/10/2008 1,800.00

 אבי טילר נהריה 02/11/2008 5,000.00

 דן ציבולסקי נהריה 02/11/2008 5,000.00

 דני שמחוני נהריה 02/11/2008 1,500.00

 שלמה גרסי נהריה 03/11/2008 1,000.00

 מיכאל שטראוס נהריה 03/11/2008 5,000.00

 רעיה בן דרור שטראוס נהריה 03/11/2008 5,000.00

 שטראוס עירית צליה4הר 03/11/2008 5,000.00

 עדי שטראוס רמת גן 03/11/2008 5,000.00

 ערן סלע נהריה 09/11/2008 5,000.00

 קבוץ כפר מסריקר כפר מסריק 10/11/2008 1,250.00

 רם צוויבל נהריה 03/11/2008 1,800.00

 גלעד זפרן ראש הנקרה 11/11/2008 5,000.00

 שרה פרץ נהריה 10/11/2008 4,451.96
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אפרים שוריקה יבתל אב 10/11/2008 5,000.00

 משה ואיתן הראל נהריה 10/10/2008 5,000.00

 יורם ורגה מעלות 02/09/2008 5,000.00

 יעקב בר תל אביב 03/09/2008 5,000.00

 ערן לייב קבוץ כברי 05/10/2008 5,000.00

 מיכל דדו נהריה 06/07/2008 5,000.00

 

 קי סבג'נהריה אחת בראשות ז

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ˙‰ ÍÈ¯‡˙‰ÓÂ¯ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 משה לייבוביץ נהריה 22/08/2008 5,000.00

 יצחק כוכב קרית מוצקין 27/08/2008 5,000.00

 קי גוברין'ג נהריה 01/09/2008 5,000.00

 מרים שוורץ נהריה 20/09/2008 5,000.00

 יוחאי גירשטיין נהריה 03/09/2008 5,000.00

 א גרינשפןגי נהריה 03/09/2008 2,500.00

 ישראל ממן נהריה 10/09/2008 5,000.00

 חגי חיים נהריה 04/09/2008 5,000.00

 עינת דביר נהריה 03/09/2008 5,000.00

 הויה אשגי איראני נהריה 08/09/2008 5,000.00

 י'נסרין סרוג כפר מזרעה 08/09/2008 5,000.00

 מירב חסיד מושב שער אפרים 15/10/2008 5,000.00

 טוביה יחיא נהריה 10/09/2008 1,000.00

 נאדיה הזימה אבו סנאן 20/10/2008 3,000.00

 טלי רון נהריה 05/10/2008 5,000.00

 איריס רוזן נהריה 05/10/2008 5,000.00

 יהודה בן שושן נהריה 25/09/2008 5,000.00

 אלי אילן פתאל נהריה 15/09/2008 5,000.00

 רינה פתאל ריהנה 15/09/2008 5,000.00

 אילנה יחיא נהריה 15/09/2008 5,000.00

 זהבה חיים נהריה 15/09/2008 1,000.00

 אלון הוברמן מושב בן עמי 19/09/2008 5,000.00

 שרית משכית מושב לימן 25/09/2008 5,000.00

 ראובן משכית נהריה 25/09/2008 5,000.00

 מוניקה הוברמן נהריה 19/09/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ˙‰ ÍÈ¯‡˙‰ÓÂ¯ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמחה הוברמן עכו 19/09/2008 5,000.00

 ירון הוברמן עכו 19/09/2008 5,000.00

 מאיה עברי נהריה 20/09/2008 5,000.00

 יעל פליישר נהריה 23/09/2008 5,000.00

 אסף רות רמת השרון 23/09/2008 5,000.00

 שלי עמנואל שלומי 17/09/2008 5,000.00

 ית שליכרמ שלומי 24/09/2008 5,000.00

 עמרם ויקטור זוגלובק נהריה 22/09/2008 5,000.00

 קרן זוגלובק נהריה 25/09/2008 5,000.00

 דני יצחק זוגלובק נהריה 24/09/2008 5,000.00

 יעל אלנקווה נהריה 22/09/2008 5,000.00

 פליק גרש נהריה 22/09/2008 5,000.00

 חגית גלברג נהריה 18/09/2008 5,000.00

 ארז אריאל פנחס נהריה 25/09/2008 2,500.00

 ארז אריאל פנחס נהריה 15/10/2008 2,500.00

 טל אדמונד נהריה 25/09/2008 1,080.00

 אלברט ברמיס כהן נהריה 02/10/2008 5,000.00

 אלי כהן נהריה 05/10/2008 3,000.00

 יצחק סעודאי נהריה 05/11/2008 2,500.00

 שמעון ממן יהנהר 05/11/2008 5,000.00

 יהודה ממן נהריה 05/11/2008 5,000.00

 רנה יעקובי חיפה 06/11/2008 5,000.00

 חיים מאמא נהריה 10/11/2008 5,000.00

 ענת לוי כץ כפר ורדים 10/10/2008 5,000.00

 כוכבה אביטבול נהריה 16/10/2008 5,000.00

 יוסף אבוטבול נהריה 16/10/2008 5,000.00

 יהודה אביטבול נהריה 16/10/2008 5,000.00

 מרי אהרון נהריה 16/10/2008 5,000.00

 אריה רוזן מושב שבי ציון 23/10/2008 4,000.00

 מאיר ארז נהריה 23/10/2008 3,000.00

 אברהם רות רמת גן 23/10/2008 5,000.00

 ליאת שושני קרית אתא 23/10/2008 5,000.00

 בנימין לב קורן ייםקרית ח 23/10/2008 5,000.00

 אשר שמואלי נהריה 23/10/2008 5,000.00

 חיים שרון נהריה 23/10/2008 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ˙‰ ÍÈ¯‡˙‰ÓÂ¯ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חוה לוי נהריה 26/10/2008 5,000.00

 רפאל סויסה קרית מוצקין 26/10/2008 5,000.00

 כרמית נחמני חיות שלומית 02/11/2008 5,000.00

 יגוטירחמים  מושב עבדון 26/08/2008 2,500.00

 מיכאל גנקין חיפה 28/10/2008 5,000.00

 מוריס מלכה תל אביב 28/10/2008 5,000.00

 עטאף מסאלחה אבו סנאן 25/08/2008 5,000.00

 הראל משה נהריה 10/10/2008 5,000.00

 אסלאן אסלאן נהריה 01/02/2009 5,000.00

 אמיליה גדבאן נהריה 01/02/2009 5,000.00

 משה ליבוביץ נהריה 01/02/2009 3,000.00

 יוסי אורנים נהריה 04/02/2009 5,000.00

 יונתן כהן נהריה 07/02/2009 5,000.00

 ישראל פרץ נהריה 15/02/2009 5,000.00

 דני שמחוני נהריה 30/10/2008 1,500.00

 עבד לוטף בית מרקחת נהריה 04/09/2008 2,500.00

 מ"צחק בעבוסידן י נהריה 04/11/2008 1,000.00

 חדוה פינר נהריה 03/11/2008 5,000.00

 דרור קליגר נהריה 04/11/2008 3,800.00

 י איראני זכי'אשג נהריה 05/11/2008 5,000.00

 אביבי רוטביין נהריה 06/11/2008 4,000.00

 אורי גולדפרב תל אביב 05/11/2008 5,000.00

 רחמים וייצמן נהריה 09/11/2008 5,000.00

 דן ברלינר חיפה 31/08/2008 5,000.00

 ואסים סכס נהריה 17/11/2008 1,500.00

 ואסים סכס נהריה 17/11/2008 1,000.00

 ואסים סכס נהריה 17/11/2008 1,500.00

 

 נהריה המתחדשת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רונן כוכב מושב לימן 30/08/2008 5,000.00

 יוסף מלכא נהריה 03/09/2008 5,000.00

 אביבה רוטביין נהריה 05/10/2008 1,000.00

 אבי סיגלר נהריה 04/11/2008 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 הרצל ציוני מושב אליכין 28/10/2008 5,000.00

 יניב מרדר נהריה 24/08/2008 4,000.00

 יוסף דולב מושב עין יעקב 04/11/2008 1,000.00

 משה הראל נהריה 10/10/2008 2,500.00

 איתן הראל נהריה 10/10/2008 2,500.00

 

 נהריה נטו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חיים שרעבי נהריה 15/10/2008 200.00

 חיים שרעבי נהריה 29/10/2008 50,000.00

 חיים שרעבי נהריה 25/11/2008 3,000.00

 חיים שרעבי נהריה 17/12/2008 1,000.00

 חיים שרעבי נהריה 30/10/2008 29,859.77

 

ה נ ו י צ ס   נ

 הירוקים בראשות זאב שפיר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 איתן שלום שפיר רמת גן 17/02/2009 1,100.00

 זאב שפיר נס ציונה 02/11/2008 1,000.00

 זאב שפיר נס ציונה 25/01/2009 880.00

 

 נס ציונה שלנו

ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙‰  ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 טובה אקווה ראשון לציון 15/10/2008 3,000.00

 

 סמדר אהרוני למען התושבים למען

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מיקי מלכה זליג נס ציונה 23/10/2008 4,000.00

 



601 

 פז

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 כברה ציון נס ציונה 20/10/2008 349.32

 

ת ר צ  נ

 חזית נצרת הדמוקרטית

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 תופיק דראושה איכסאל 29/09/2008 5,000.00

 זוהיר נערה נצרת 10/10/2008 1,000.00

 ריס מילאד'ג נצרת 10/10/2008 2,000.00

 ם מזאויסלי נצרת 10/10/2008 1,000.00

 מאזן גראיסי נצרת 11/10/2008 1,000.00

 וליד גראיסי נצרת 11/10/2008 1,000.00

 נאדר גראיסי נצרת 13/10/2008 500.00

 רשיד אבו חנא נצרת 13/10/2008 2,000.00

 ריאד גבאלי נצרת 14/10/2008 4,750.00

 סמיר אבו נסאר נצרת 14/10/2008 3,000.00

 נזאר פרח נצרת 14/10/2008 5,000.00

 סמעאן שוקחה נצרת 16/10/2008 5,000.00

 סמיר עואד נצרת 16/10/2008 5,000.00

 עזמי אסכנדר נצרת 18/10/2008 1,000.00

 השאם אבו חנא נצרת 18/10/2008 500.00

 עאמר דיב נצרת 20/10/2008 1,000.00

 גאבר חורי נצרת 20/10/2008 1,000.00

 גורג בשארה נצרת 21/10/2008 1,000.00

 אליא חדאד נצרת 21/10/2008 1,000.00

 סמיח טאהא נצרת 21/10/2008 300.00

 גאבר אבו אחמד נצרת 24/10/2008 1,000.00

 עאדל סאלם נצרת 24/10/2008 500.00

 אמיל חורי נצרת 24/10/2008 500.00

 עביר אבו אחמד נצרת 24/10/2008 1,000.00

 מחמוד סעדי צרתנ 25/10/2008 1,000.00

 חכים מונדר נצרת 28/10/2008 1,000.00

 גיריס חכים נצרת 24/10/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 זאהי שחאדה נצרת 28/10/2008 5,000.00

 מחמד טאהא נצרת 28/10/2008 200.00

 פואד זעאתרה נצרת 28/10/2008 200.00

 פארס כרדוש נצרת 29/10/2008 1,000.00

 אחמד חכמת דאהר רתנצ 31/10/2008 5,000.00

 סאמר כרדוש נצרת 31/10/2008 1,000.00

 סלימאן נסאר נצרת 01/11/2008 1,000.00

 זוהיר רמדאן נצרת 05/11/2008 2,500.00

 זוהיר רמדאן נצרת 05/11/2008 2,500.00

 אמיר גברין נצרת 07/11/2008 5,000.00

 עבדאללה אבו דריס נצרת 06/11/2008 3,000.00

 פהים דאווד נצרת 06/11/2008 1,500.00

 נביל חאיכ נצרת 08/11/2008 1,000.00

 סימון סמעאן נצרת 08/11/2008 300.00

 ואאיל גהשאן נצרת 07/11/2008 1,000.00

 פואד מוסא נצרת 08/11/2008 1,000.00

 השאן'ית ג'ורג'ג נצרת 07/11/2008 500.00

 עאוני מנסור נצרת 08/11/2008 1,000.00

 השאן'איאד ג נצרת 08/11/2008 1,000.00

 השאן'איאד ג נצרת 08/11/2008 1,000.00

 סוהאד מנסור נצרת 09/11/2008 1,000.00

 'סוהיל פראג נצרת 08/11/2008 1,500.00

 אלדי'מחמוד ח נצרת 05/11/2008 5,000.00

 ואאיל אבו אסעד נצרת 07/11/2008 2,000.00

 חביב חדאד נצרת 07/11/2008 2,000.00

 אבראהים נעמה נאסר נצרת 07/11/2008 2,000.00

 ריאד עבדו נצרת 06/11/2008 5,000.00

 ענאן שמשום נצרת 15/10/2008 5,000.00

 עלי עפיפי נצרת 17/11/2008 4,000.00

 גזאל נאסר נצרת 10/10/2008 1,500.00

 רסמיה אבו אלרוב נצרת 10/10/2008 1,500.00

 עזמי עויד נצרת 13/10/2008 500.00

 עזמי עויד נצרת 13/10/2008 500.00

 עזמי חכים נצרת 13/10/2008 500.00

 עזמי חכים נצרת 13/10/2008 500.00
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 ייר'מע אלסלאח ואלתג'תג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יאסין עבאס נצרת 31/10/2008 2,000.00

 ם'לד ניגא'ח נצרת 31/10/2008 2,500.00

 עאמר עבאס נצרת 03/11/2008 2,000.00

 יוסף חיסן נצרת 03/11/2008 2,000.00

 עאוני בנא נצרת 03/11/2008 2,000.00

 אלי'עדי בג נצרת 11/11/2008 2,000.00

 'חוסין אבו אלנעאג נצרת 05/11/2008 1,000.00

 ם'אלד ניג'ח נצרת 30/11/2008 2,500.00

 מוחמד סלימאן נצרת 14/11/2008 1,000.00

 

ת י ל י ע ת  ר צ  נ

 עורי עיר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שני בן יעיש חדרה 03/10/2008 2,500.00

 יואב שמוארק חדרה 31/10/2008 2,500.00

 ישראלה שטייניץ קרית ביאליק 04/11/2008 2,000.00

 יעקב גולדברג נצרת עילית 25/05/2008 1,800.00

 יעקב גולדברג נצרת עילית 25/05/2008 1,600.00

 ברין אליאנוארה חיפה 04/11/2008 2,000.00

 הלנה פירמן קרית ים 04/11/2008 2,000.00

 ארז לבנון רמת ישי 20/10/2008 5,000.00

 ספיר שלמה נצרת עילית 17/09/2008 500.00

 אלכס רביב נצרת עילית 19/10/2008 800.00

 בנו סימון נצרת עילית 24/02/2009 5,000.00

 שמעון גפסו נצרת עילית 24/02/2009 5,000.00

 עדי ברקו נצרת עילית 24/02/2009 5,000.00

 יוסף שפושניק נצרת עילית 20/02/2009 5,000.00

 אורי כהן נצרת עילית 31/12/2009 5,000.00

 איסק דויץ נצרת עילית 28/02/2009 5,000.00

 מרים גז נצרת עילית 05/03/2009 2,000.00

 בוריס ואינברג חדרה 05/03/2009 5,000.00

 לעד איילון נצרת עילית 26/10/2008 1,800.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לוי אופירה נצרת עילית 01/10/2008 200.00

 שמעון הרוש מצפה 02/11/2008 300.00

 יעקב גולדברג נצרת עילית 01/10/2008 300.00

 לאה ספיר ליתנצרת עי 31/12/2009 5,000.00

 יעקב גולדברג נצרת עילית 31/12/2009 1,300.00

 אברי גרין נצרת עילית 01/04/2009 5,000.00

 טטיאנה מקרוב נצרת עילית 27/02/2009 5,000.00

 שמעון ברק נצרת עילית 27/02/2008 5,000.00

 קורנל בראונשטיין נצרת עילית 05/03/2009 5,000.00

 רמי מרגיה יפיע 01/03/2009 5,000.00

 גיריס מילאד נצרת 01/03/2009 5,000.00

 נוסיר בשיר נצרת 27/02/2009 5,000.00

 ניעמה נסייר נצרת 27/02/2009 5,000.00

 פאולה קוגוקרו נצרת עילית 27/02/2009 5,000.00

 אברהם לוקר נצרת עילית 25/02/2009 3,000.00

 לכהחיים מ נצרת עילית 27/02/2009 5,000.00

 

ר ש  נ

 ירוקים למען נשר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אמיל יוסיפוב חיפה 14/04/2008 900.00

 אדמית בינמו נשר 02/10/2008 900.00

 מירב שמול קרית מוצקין 04/06/2008 900.00

 רפאל אוסמו חיפה 18/06/2008 300.00

 רפי אוסמו נשר 15/06/2008 900.00

 יאיר גרינמן נשר 24/08/2008 900.00

 וגיה זעאתרה יפיע 26/06/2008 900.00

 עימאד כסבארי יפיע 03/07/2008 900.00

 צביקה גובהרי חיפה 17/07/2008 900.00

 סילביה טובול ראש הנקרה 04/08/2008 1,000.00

 רפאל אוסמו חיפה 18/09/2008 300.00

 ניר מוניס נשר 21/09/2008 900.00

 ניר מוניס נשר 02/10/2008 900.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אברהם בינמו נשר 07/04/2008 100.00

 חנה שושי חיפה 08/04/2008 150.00

 

ת ו ב י ת  נ

 מפנה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אייל מסיקה נתיבות 05/11/2008 100,000.00

 

 נתיבות שלום

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמואל כהן תל אביב 16/09/2008 5,000.00

 טל וייס רחובות 21/09/2008 5,000.00

 אורי מאירי תל אביב 21/09/2008 5,000.00

 משה מדמון מושב עין הבשור 28/09/2008 5,000.00

 גד סלוק ראשון לציון 05/10/2008 5,000.00

 אלי ששון תל אביב 05/10/2008 5,000.00

 גיורא מייק בן באר שבע 22/10/2008 5,000.00

 רוחמה איפרגן נתיבות 20/10/2008 5,000.00

 אמנון קוזניץ שדרות 22/10/2008 5,000.00

 ראובן מור יוסף שדרות 16/10/2008 5,000.00

 יהושע שמילה מושב ברכיה 20/10/2008 5,000.00

 דוד שניאור שדרות 15/10/2008 5,000.00

 דון אנשל רותשד 22/10/2008 5,000.00

 טל צפרירי מושב פטיש 22/10/2008 5,000.00

 בני סופר מושב פטיש 22/10/2008 5,000.00

 סלומון כהן שדרות 23/10/2008 5,000.00

 עודד צפרירי מושב פטיש 23/10/2008 5,000.00

 חיים קוזניץ שדרות 23/10/2008 5,000.00

 יהודה אלרן ירושלים 24/10/2008 5,000.00

 יהודה בריטקופף ירושלים 27/10/2008 4,500.00

 יורם קקון נתיבות 26/10/2008 5,000.00

 יצחק יורם אלחרר עכו 30/10/2008 1,600.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דהאן. דוד ש עכו 27/10/2008 5,000.00

 ציון אדרי עכו 26/10/2008 5,000.00

 אלעד אבוטבול עכו 27/10/2008 5,000.00

 דוד שלמה דהאן עכו 27/10/2008 5,000.00

 ישי דהאן עכו 27/10/2008 5,000.00

 שמחה כהן ירושלים 28/10/2008 5,000.00

 יובל כהן ירושלים 28/10/2008 5,000.00

 יוחאי בק תל אביב 29/10/2008 5,000.00

 דוד כנעני קרית גת 31/10/2008 5,000.00

 גבריאל נעמן שלומי 02/11/2008 226.00

 ענבל לוי פרדס חנה 02/11/2008 80.00

 יובל רוסמן קרית חיים 03/11/2008 100.00

 אלון כנעני קרית גת 03/11/2008 5,000.00

 אליהו מורסיאנו ירושלים 03/11/2008 5,000.00

 צבי ויצמן ירושלים 03/11/2008 5,000.00

 אדוארד צפרירי פטיש 30/10/2008 5,000.00

 ולוניחנה זב ירושלים 03/11/2008 5,000.00

 חנה גפני ירושלים 03/11/2008 5,000.00

 יצחק נסים סויסה ירושלים 03/11/2008 5,000.00

 רונית סגל חיפה 03/11/2008 2,000.00

 ציון כהן שדרות 22/10/2008 5,000.00

 אלי אמויאל עומר 02/10/2008 3,000.00

 אליאס כנעני הרצליה 04/11/2008 5,000.00

 אהרון יקר רון רעננה 04/11/2008 300.00

 יובל גדרות קרית גת 04/11/2008 5,000.00

 אליחי אליהו בטיטו נועם 04/11/2008 5,000.00

 דוד בן אברהם קרית גת 04/11/2008 5,000.00

 אשר אליל נועם 05/11/2008 5,000.00

 כפיר סויסה קרית גת 05/11/2008 5,000.00

  משה עטיהנתנאל קרית גת 05/11/2008 5,000.00

 בנימין בוכריס קרית גת 05/11/2008 5,000.00

 שלמה בטיטו מושב נועם 05/11/2008 5,000.00

 עדנה בן חמו קרית גת 05/11/2008 5,000.00

 סימי נקב קרית גת 06/11/2008 3,000.00

 דוד בטיטו מושב נועם 06/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהודה מסיקה אשקלון 10/11/2008 5,000.00

 שלמה בטיטו מושב נועם 09/11/2008 4,000.00

 ון'עודד פרג נתיבות 10/11/2008 5,000.00

 ון'יובל פרג נתיבות 10/11/2008 5,000.00

 גיא עטיה אשקלון 10/11/2008 5,000.00

 שמואל אביטל מושב תדהר 10/11/2008 5,000.00

 אברהם בן יוסף קרית גת 10/11/2008 5,000.00

 חנן אלקובי קרית גת 10/11/2008 2,000.00

 יוחנן אלקובי קרית גת 10/11/2008 3,000.00

 צבי אברהם קרית גת 10/11/2008 5,000.00

 אילן אלקובי קרית גת 10/11/2008 5,000.00

 יהודה כהן קרית גת 10/11/2008 5,000.00

 פנחס אזולאי באר שבע 11/11/2008 5,000.00

 מרדכי אזולאי בעבאר ש 11/11/2008 5,000.00

 שרה רובינשטיין בני ברק 11/11/2008 5,000.00

 אברהם דהאן קריית אתא 10/11/2008 500.00

 שושנה דוקרקר פרדס חנה 11/11/2008 700.00

 יוסי אביטל אשקלון 10/11/2008 5,000.00

 רוזה אביטבול אשקלון 10/11/2008 5,000.00

 ליאור לוי שלומי 10/11/2008 500.00

 סלומון אוחיון אבן יהודה 12/11/2008 150.00

 מרדכי דהאן עכו 30/10/2008 5,000.00

 אלון זרמון תל אביב 12/10/2008 5,000.00

 אריה בן הרוש באר שבע 22/09/2008 2,500.00

 עמית גרגיר ירושלים-מושב עמינדב 10/11/2008 5,000.00

 אורי וייס מושב גבעת חן 10/11/2008 1,800.00

 יצחק ביטון קריית אתא 11/11/2008 5,000.00

 ריקי ויוסף יעקוב גבעת שמואל 22/09/2008 5,000.00

 

 ן"על

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אייליו מקונן נתיבות 07/10/2008 2,000.00

 אדנה אברה נתיבות 08/10/2008 2,000.00

  רחמיםמדהני נתיבות 08/10/2008 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ברוך מולטוי נתיבות 08/10/2008 1,000.00

 צרלט סולומון נתיבות 08/10/2008 2,000.00

 אלמוי בלאי בלטה נתיבות 08/10/2008 2,000.00

 אלמינו טסמה נתיבות 08/10/2008 400.00

 אלפה פרדה נתיבות 08/10/2008 2,000.00

 מברטו סיבהו נתיבות 08/10/2008 3,100.00

 מרשה וודמגן נתיבות 23/10/2008 300.00

 איינלם מרשה נתיבות 23/10/2008 200.00

 איילן מקונן נתיבות 23/10/2008 200.00

 אלמנוי טסמה נתיבות 23/10/2008 200.00

 מדהני רחמים נתיבות 23/10/2008 200.00

 מולטוי ברוך נתיבות 23/10/2008 200.00

 ןצרנט סלומו נתיבות 13/10/2008 200.00

 אלפה פרדה נתיבות 23/10/2008 200.00

 אלמוי בלאי נתיבות 23/10/2008 100.00

 אדנה אברה נתיבות 23/10/2008 100.00

 צלצוי וונדגמן נתיבות 23/10/2008 200.00

 אשתה טקה נתיבות 01/11/2008 50.00

 גטהון מלקוי נתיבות 01/11/2008 50.00

 באימסרשה אמ נתיבות 06/11/2008 500.00

 צלצאו ונדגמן נתיבות 23/10/2008 6,000.00

 מלקמו טפטו נתיבות 23/10/2008 200.00

 

ה י נ ת  נ

 איכר-נתניה אחת בראשות מרים פיירברג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 צפריר פיירברג נתניה 28/03/2008 10.00

 לימור ודוד אולינק נתניה 20/06/2008 5,000.00

 חגית ודורון אולניק נתניה 22/06/2008 5,000.00

 דיגי וחנה אולניק הרצליה 20/06/2008 5,000.00

 אולניק אליעזר הרצליה 20/06/2008 5,000.00

 מאיר אוזן תל אביב 11/06/2008 5,000.00

 שולמן רון נתניה 23/06/2008 5,000.00
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 יפית גולדשטיין נתניה 01/08/2008 5,000.00

 שרה ובימין רובינשטיין נתניה 30/12/2008 5,000.00

 אורית אביזמיל ביתן אהרון 01/07/2008 5,000.00

 ירון רובינשטיין נתניה 01/07/2008 5,000.00

 רונן ברזאני נתניה 16/07/2008 2,000.00

 גד דגני קיסריה 02/07/2008 5,000.00

 אורן בוארון נתניה 01/07/2008 5,000.00

 יהושוע צילברברג נתניה 02/07/2008 5,000.00

 אלון זילברברג נתניה 02/07/2008 2,000.00

 רחל ויעקב רובינשטיין כפר יונה 07/07/2008 5,000.00

 אברהם נוימן נתניה 08/07/2008 5,000.00

 יהושוע פלנר נתניה 18/06/2008 2,500.00

 אהרון ונורית דבי כפר מונאש 18/06/2008 2,500.00

 חאג יחיא ענאן טייבה 19/06/2008 5,000.00

 חאג יחיא היתאם עבדאלמנאן 1טייבה  19/06/2008 5,000.00

 עמוס בן דוד רמת גן 19/06/2008 5,000.00

 איתן ואורה יעקובי רמת גן 19/06/2008 5,000.00

 גיא כתב תל אביב 19/06/2008 5,000.00

 גדעון וקטיה אשכנזי נתניה 15/07/2008 1,000.00

 יניב וליאת כהן וכאתב תל אביב 19/06/2008 5,000.00

 עמית מלמד תל אביב 19/06/2008 5,000.00

 יוסף ושרה מלמד חולון 16/06/2008 5,000.00

 דניאל יצחקי גני תקווה 19/06/2008 5,000.00

 גבי גורביץ רעננה 19/06/2008 5,000.00

 רותי כהן נתניה 19/06/2008 4,000.00

 יאיר אלבז נתניה 20/06/2008 5,000.00

 עלי מחאמיד אופ אל פחאם 19/06/2008 5,000.00

 ן'בתיה ומשה בוצ נתניה 19/06/2008 5,000.00

 ציון וסמדר מסיכה הכרם כמון 19/06/2008 5,000.00

 חי ואפשרת שושן נתניה 20/06/2008 5,000.00

 חסעיד זאמל נדים עבד פתא ערערה 20/06/2008 5,000.00

 י'אלברט טנקג נתניה 20/06/2008 5,000.00

 אבי אנציו ראשון לציון 20/06/2008 5,000.00

 רפי זנזורי נתניה 26/06/2008 5,000.00

 אשר יוסף נתניה 30/06/2008 1,000.00
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 ן'לימור וזהר בוצ נתניה 30/06/2008 5,000.00

 תמר וניסים סואץ אבן יהודה 07/07/2008 1,800.00

 שרגא בונגרט קציר 11/07/2008 4,000.00

 יעקב גורן בת חפר 15/07/2008 2,500.00

 גדעון וקטיה אשכנזי נתניה 15/07/2008 1,000.00

 נאור חן תל אביב 15/07/2008 5,000.00

 יעקב רוגובין תל אביב 15/07/2008 5,000.00

 יהודה שפיגל נתניה 15/07/2008 5,000.00

 שרגא בונגרט צירק 13/07/2008 1,000.00

 חאג יחיא נדאל עבד אלחפיז טייבה 13/07/2008 5,000.00

 אבו ראס תאמר כפר עילוט 16/07/2008 5,000.00

 אבו ראס גאבר עילוט 16/07/2008 5,000.00

 שלהבת שחודה נתניה 21/07/2008 5,000.00

 שאול פרידמן חיפה 23/07/2008 5,000.00

 חיים פרידמן םירושלי 21/07/2008 5,000.00

 שימי אלבוים מודיעין עילית 21/07/2008 5,000.00

 דורון ודורית רם נתניה 27/07/2008 1,000.00

 טובי קאופמן רמת גן 01/07/2008 1,000.00

 שמואל צבע נתניה 10/07/2008 1,500.00

 טובי קאופמן רמת גן 01/08/2008 1,000.00

 בהרונן חלי נתניה 18/07/2008 2,000.00

 אורה ראובני הרצליה 20/07/2008 5,000.00

 טובי קאופמן רמת גן 01/09/2008 1,000.00

 טובי קאופמן רמת גן 01/10/2008 1,000.00

 טובי קאופמן רמת גן 01/11/2008 1,000.00

 רחל ומרדכי עבו בני ברק 20/07/2008 5,000.00

 יסמין ראובני תל אביב 20/07/2008 5,000.00

 איילת אבו בני ברק 20/07/2008 5,000.00

 אושרית בנישתי נתניה 20/07/2008 5,000.00

 חיים לביא רחובות 20/07/2008 5,000.00

 עמוס סאסי נתניה 20/07/2008 5,000.00

 יוסף סאסי פרדסיה 20/07/2008 5,000.00

 אברהם סאסי נתניה 20/07/2008 5,000.00

 אהרון אוריזני ו נתניה 20/07/2008 5,000.00

 מחמוד פרז כפר קסאם 25/07/2008 5,000.00
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 זדה נחשונוב'שבתאי ונד נתניה 14/07/2008 5,000.00

 לאוניד רטגטניקוב נתניה 24/07/2008 5,000.00

 עפרי סגל נתניה 24/07/2008 5,000.00

 שמואל סגל נתניה 24/07/2008 5,000.00

 ביץאריה איזיקו נורדיה 25/07/2008 5,000.00

 זוהר גורן נתניה 24/07/2008 5,000.00

 אלכס חרניביצקי נתניה 25/07/2008 5,000.00

 זאב ברנד נתניה 24/07/2008 5,000.00

 כנס ואיילה סולומון כפר הרואה 02/07/2008 4,999.00

 יהודית ושלמה גופרמן נתניה 30/07/2008 5,000.00

 בנימין שטינמץ ארסוף 30/07/2008 5,000.00

 יעקב שלום פישר בני ברק 31/07/2008 5,000.00

 שאול מושקוביץ ירושלים 31/07/2008 5,000.00

 אברהם אהרופלד בני ברק 31/07/2008 3,000.00

 רון הדסי הוד השרון 31/07/2008 1,000.00

 יעקב פשקוס ירושליים 31/07/2008 5,000.00

 יפוסאסתר ושמשון דרי ירושלים 31/07/2008 5,000.00

 מאיר טל ראשון לציון 29/07/2008 5,000.00

 שמואל שקרק נתניה 31/07/2008 5,000.00

 דליה יפה הרצליה 03/08/2008 5,000.00

 טלי יפה לינגל תל אביב 06/08/2008 5,000.00

 זהר יפה הוד השרון 06/08/2008 5,000.00

 דוד לוזון נתניה 06/08/2008 5,000.00

 שרון דונתי כפר יונה 06/08/2008 5,000.00

 רונן לוזון נתניה 06/08/2008 5,000.00

 בני לוזון נתניה 06/08/2008 5,000.00

 קלרה ברנס נתניה 06/08/2008 5,000.00

 חיים צמח חדרה 05/08/2008 5,000.00

 ירון מסוורי חדרה 05/08/2008 5,000.00

 אריה שרה חדרה 05/08/2008 5,000.00

 דורית חדד מושב ינוב 29/07/2008 5,000.00

 אסתי וגיא גרנסיה הרצליה 28/07/2008 5,000.00

 ילנה דוידוב נתניה 28/07/2008 5,000.00

 משה שוסטר גבעתיים 27/07/2008 5,000.00

 אסף שוסטר גבעתיים 27/07/2008 5,000.00
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 גבי טטרו נתניה 24/07/2008 5,000.00

 ורם זנוי נתניה 07/08/2008 5,000.00

 אורי וורדה ספיר כרכור 07/08/2008 5,000.00

 רן וגל רז נתניה 07/08/2008 1,500.00

 מקס חימי נתניה 31/07/2008 2,500.00

 עופר אסיף הוד השרון 05/08/2008 5,000.00

 משה רובינו אביחיל 08/08/2008 5,000.00

 דוד בר נורדיה 08/08/2008 5,000.00

 ויקטור עייש נתניה 08/08/2008 5,000.00

 אירית גיידה נתניה 08/08/2008 5,000.00

 יעקב מורד בית יצחק 08/08/2008 5,000.00

 רימונה מנסור שער אפריים 08/08/2008 5,000.00

 עליזה חסן נתניה 08/08/2008 5,000.00

 סיגל ועופר רזמוביץ נתניה 07/08/2008 5,000.00

 חיים ורעיה רזמוביץ נתניה 07/08/2008 5,000.00

 אביגדור רזמוביץ חבצלת השרון 07/08/2008 5,000.00

 מרדכי סילם דיני שומרון 07/08/2008 5,000.00

 יקותיאל ורחל וייס בני ברק 14/08/2008 5,000.00

 יוסף דוצימינר גבעת שמואל 14/08/2008 5,000.00

 מיכל וצנחי פולת תל אביב 14/08/2008 5,000.00

 יצחק לויאן תל אביב 14/08/2008 5,000.00

 ק פוטוגה'ג פריז 14/08/2008 4,200.00

 משה גאון רמת גן 06/08/2008 5,000.00

 בוני ששון מזרחי רמת אפאל 06/08/2008 2,800.00

 אפרים סרנגה נווה איתמר 04/08/2008 500.00

 ירון לזר פרדסיה 01/08/2008 4,000.00

 אברהם בן דוד פהחי 01/08/2008 2,500.00

 משה פלוס חולון 01/08/2008 1,500.00

 גל יעקב נתניה 08/08/2008 5,000.00

 שרה בריגה נתניה 14/08/2008 5,000.00

 ילנה גנישב נתניה 14/08/2008 5,000.00

 יעקב בריגה נתניה 14/08/2008 5,000.00

 אייל שמחי נתניה 14/08/2008 5,000.00

 רונן בריגה נתניה 14/08/2008 5,000.00

 אליה ואסתר גטר אבן יהודה 15/08/2008 3,000.00
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 יעקב ביסראור נתניה 15/08/2008 2,000.00

 קסון'אביחי יעקב ג איילת 24/09/2008 5,000.00

 גל אייל אילת 24/09/2008 5,000.00

 בנימין עוזיאל חולון 24/09/2008 5,000.00

 מרדכי בן דור ןראשון לציו 25/09/2008 5,000.00

 סמיר עואד נצרת 21/09/2008 5,000.00

 אברהם ורחל זיו קדימה 15/09/2008 5,000.00

 אפרת מרגלית ארסוף 15/09/2008 5,000.00

 רונית וגיל קידר פתח תקווה 15/09/2008 5,000.00

 עופר ומלכה מרגלית רעננה 15/09/2008 5,000.00

 יון פוזיילובבן צ הרצליה 11/09/2008 2,500.00

 פנחס פוזיילוב הרצליה 11/09/2008 2,500.00

 לאה עליזה אברהמוף נתניה 11/09/2008 4,000.00

  זומר-ארתור מאייר הרצליה 11/09/2008 5,000.00

 יעקב בלדב נתניה 10/09/2008 5,000.00

 אלי וליאורה לנדאו הרצליה 08/09/2008 5,000.00

 ניצה וינקלר רחובות 10/09/2008 5,000.00

 דני וחביבה עקריב גני תקווה 10/09/2008 5,000.00

 אורלי שרה ומור דניאל אשקלון 12/09/2008 5,000.00

 מאיר ואיבון דקל נאות אפקה 10/09/2008 5,000.00

 אבי אטיאס חולון 15/09/2008 5,000.00

 בלה קורנצביט ראשון לציון 10/09/2008 2,000.00

 שלום בוקר אשכול נתניה 08/09/2008 5,000.00

 יעקב אופיר נתניה 08/09/2008 5,000.00

 מזל רכאח נתניה 08/09/2008 5,000.00

 יורם כוכרע נתניה 08/09/2008 5,000.00

 פרץ מימון נתניה 08/09/2008 5,000.00

 ויקטור בוקר אבן יהודה 08/09/2008 5,000.00

 מאיר בלולו נתניה 08/09/2008 5,000.00

 יעל לפיד תנעמי יעקב נתניה 08/09/2008 5,000.00

 חנב רואש נתניה 08/09/2008 5,000.00

 עמי רואש כפר סבא 08/09/2008 5,000.00

 רמי אטיאס אביחיל 08/09/2008 5,000.00

 רפאל אטיאס אביחיל 08/09/2008 5,000.00

 אלי ורותי טאובר בית יצחק 08/09/2008 5,000.00
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 אסתר ואדמון אזולאי נתניה 08/09/2008 5,000.00

 צפורה רפאל כוכב יאיר 07/09/2008 1,000.00

 מיצי אטיאה נתניה 05/09/2008 5,000.00

 סיגלית אטיאה נתניה 05/09/2008 5,000.00

 רביד נאווה הרצליה 05/09/2008 5,000.00

 יוסי אברהמי ערד 03/09/2008 5,000.00

 בנימין ארכיא הנתני 25/08/2008 2,500.00

 ציפי ויעקב כהן נתניה 25/08/2008 2,500.00

 מרים וראובן דמרי הרצליה 04/08/2008 5,000.00

 אמיר אשל רמת גן 27/08/2008 5,000.00

 גרשון ורחל סקופ נתניה 03/09/2008 5,000.00

 אוריאל שביט נתניה 03/09/2008 5,000.00

 זדהגד יעקב  נתניה 03/09/2008 4,000.00

 יצחק תשובה נתניה 31/08/2008 4,500.00

 שלי נתן נתיבות 24/08/2008 5,000.00

 יגאל אביטן נתיבות 24/08/2008 5,000.00

 גל נאור נתניה 31/08/2008 5,000.00

 אורן לירן נתניה 31/08/2008 5,000.00

 גורגיה ורפאל בהרב הוד השרון 02/09/2008 5,000.00

 זק ורינה בר סביון 02/09/2008 5,000.00

 בן אליעזר יואש תל אביב 02/09/2008 5,000.00

 עוזי ספרי חדרה 02/09/2008 5,000.00

 משה ונעה בר יהודה קיסריה 02/09/2008 5,000.00

 אמיר ומירית בורמשטיין סביון 02/09/2008 5,000.00

 בעז ואביטל איתן חופית 02/09/2008 5,000.00

 יובל ושרון יעל סרנגה הרצליה 02/09/2008 5,000.00

 יואב וענת שיינקין חופית 02/09/2008 5,000.00

 מנשה זיו איתן רוני רעננה 02/09/2008 5,000.00

 איתן שאול יונה רעננה 02/09/2008 5,000.00

 רפאל דהן חדרה 31/08/2008 5,000.00

 דב ומלכה וידר נתניה 05/08/2008 5,000.00

 ישעיהו בוימלגרין תל אביב 27/08/2008 5,000.00

 רונית ורמי שבירו רמת גן 11/08/2008 5,000.00

 יעקב ונילי שבירו תל אביב יפו 11/08/2008 5,000.00

 פנחס טטרו נתניה 25/07/2008 5,000.00
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 דבורה אלמוזנרו תל אביב 20/08/2008 5,000.00

 יוני פלוס תל אביב 20/08/2008 5,000.00

 רן פדרמן תל אביב 18/08/2008 5,000.00

 גיל פדרמן תל אביב 18/08/2008 5,000.00

 אהרון חכמון נתניה 18/08/2008 5,000.00

 תמר לוי נתניה 29/10/2008 2,200.00

 דוד דר אילפלד בית ינאי 30/10/2008 5,000.00

 דן-דורון אפי נתניה 30/10/2008 5,000.00

 י מרדכי מתתיהושחו הרצליה 27/10/2008 4,850.00

 מירה וברוך כהנה פתח תקווה 27/10/2008 4,900.00

 אורנה ושלמה כהן כפר סבא 27/10/2008 4,900.00

 מרגלית ודוד נמרודי הרצליה 27/10/2008 5,000.00

 יצחק סלע תל אביב 27/10/2008 5,000.00

 רבקה פרידמן רמת אפאל 23/10/2008 5,000.00

 עוזיאל נעמן תניהנ 23/10/2008 5,000.00

 זאב ושרה פרידמן תל אביב 23/10/2008 5,000.00

 מוטי פרידמן תל אביב 23/10/2008 5,000.00

 לימור ואיון עצמון נתניה 23/10/2008 2,000.00

 מרים בתיה נבו נתניה 19/10/2008 3,000.00

 יונה ושלמה שפיגלמן נתניה 19/10/2008 5,000.00

 רות נבו נתניה 19/10/2008 5,000.00

 רבקה נבו נתניה 19/10/2008 5,000.00

 דוד ואלה לוסטיג גבעת שמואל 20/10/2008 5,000.00

 יוסף צאליח רמת גן 15/09/2008 5,000.00

 יעקב ואביטל ניצן רמת השרון 05/10/2008 4,000.00

 מלכה שכטמן חולון 05/10/2008 5,000.00

 ל עטיהשמוא צל אביב 25/09/2008 5,000.00

 יהודית הברמן לנד נתניה 25/09/2008 5,000.00

 גבריאל וליטל רובין מושב צרופה 06/10/2008 5,000.00

 גקלין חקשורי הרצליה 06/10/2008 5,000.00

 דוד ודלילה שיאמה נתניה 06/10/2008 1,000.00

 רבקה אליהו נתניה 06/10/2008 500.00

 חיא אדמונדעזרא י חופית 02/10/2008 5,000.00

 עמרם ומרגלית אפרתי נתניה 02/10/2008 3,000.00

 מאיר נגה פתח תקווה 02/10/2008 4,000.00
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 אדניה גנות פתח תקווה 02/10/2008 3,000.00

 משה ודינה טיגרמן נתניה 29/09/2008 5,000.00

 יוסף לוי רזי'ג-נו 11/11/2008 379.00

 הראל גד יורק-נו 11/11/2008 379.00

 אפי אפרים חכם כפר סבא 11/11/2008 5,000.00

 יוסי ודורון לחמיש נתניה 17/11/2008 500.00

 שלום ארביב נתניה 11/11/2008 5,000.00

 אפרים ארביב נתניה 11/11/2008 5,000.00

 יוסף ארביב נתניה 11/11/2008 5,000.00

 איב וגאולה חזות נתניה 11/11/2008 5,000.00

 בלהה ונתנאל שקד נתניה 11/11/2008 5,000.00

 דניאל שחף נתניה 11/11/2008 5,000.00

 יצחק שקד רביחיל 11/11/2008 5,000.00

 אביב ואירית שקד אביחיל 11/11/2008 5,000.00

 דוד דוידוביץ אשקלון 11/11/2008 5,000.00

 נעמי ויעקב דב רוזמן ירושלים 10/11/2008 3,000.00

 משה שפיצר ביתר עילית 10/11/2008 3,000.00

 אשר ויפה פיין בנ ברק 10/11/2008 3,000.00

 יוסף בו ישי עומר 10/11/2008 4,000.00

 רבקה ועמיר בירם מבשרת ציון 10/11/2008 5,000.00

 ליאורה חודאדד נתניה 10/11/2008 2,500.00

 משה גרבי נתניה 10/11/2008 2,500.00

 ציון ויטורי נתניה 09/11/2008 1,000.00

 חיים חסון נתניה 09/11/2008 1,000.00

 מאיר והלן פיתוסי נתניה 09/11/2008 5,000.00

 דפנה רסקיו קרמר תל אביב 09/11/2008 4,000.00

 איה אביב מוצא עילית 09/11/2008 5,000.00

 מרדכי ויעל אביב ירושלים 09/11/2008 5,000.00

 ילן חדדא רמת השרון 04/11/2008 2,000.00

 אליעזר וזהבה ויצמן נתניה 04/11/2008 5,000.00

 ירון בורשטיין נתניה 04/11/2008 3,600.00

 איתן מגידש נתניה 07/11/2008 5,000.00

 שלום וברכה שרבט רעננה 07/11/2008 5,000.00

 שמעון שטרן קיסירה 03/11/2008 5,000.00

 שרלוטה שטרן נתניה 03/11/2008 5,000.00
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 יצחק ושרה שרבט הרצליה 07/11/2008 5,000.00

 טליה שרבט הרצליה 07/11/2008 5,000.00

 רחל איזמן נתניה 24/10/2008 2,000.00

 בני זנזורי נתניה 04/11/2008 5,000.00

 חנוך ורחל יוסף נתניה 04/11/2008 5,000.00

 חן ואושרית זנזורי נתניה 04/11/2008 5,000.00

 דוריס ופרדי זנזורי נתניה 04/11/2008 5,000.00

 ישראל וטרין הוד השרון 02/11/2008 5,000.00

 אמנון חודור נתניה 02/11/2008 5,000.00

 נילי ויצחק ברמן נתניה 02/11/2008 1,800.00

 עמוס פוזיילוב רמת גן 02/11/2008 5,000.00

 יוסף חגג נתניה 01/10/2008 5,000.00

 יצחק כחלון תניהנ 30/10/2008 5,000.00

 ישראל מסוארי כפר ויתקין 11/07/2008 5,000.00

 יוסף גרוס חבצלת השרון 17/08/2008 5,000.00

 שי טובי הרצליה 24/08/2008 5,000.00

 יגאל רבנוף אודים 02/09/2008 5,000.00

 סייאג גבריאל נתניה 26/08/2008 5,000.00

  קפלןאילנה ואירה נתניה 11/11/2008 3,000.00

 אריה שטייגר נתניה 08/09/2008 5,000.00

 אווה ווילר הרצליה 30/10/2008 5,000.00

 חנה גרטלר נתניה 08/09/2008 4,000.00

 חנה הררי נתניה 11/11/2008 5,000.00

 אמאטו יצחק בורגטא 19/06/2008 5,000.00

 דורית רוזן נתניה 24/07/2008 5,000.00

 טרזיה איזקוביץ תניהנ 08/08/2008 5,000.00

 חיים שטייגר נתניה 08/09/2008 5,000.00

 ישראל דריימן ירושלים 08/09/2008 5,000.00

 ניסים רחימונוב הרצליה 11/09/2008 5,000.00

 יעקב סימן טוב נתניה 11/11/2008 2,000.00

 מצליח אברהמי נתניה 03/09/2008 5,000.00

  חליףיוסף נתניה 20/07/2008 5,000.00

 שרה ובינימין רובינשטיין נתניה 29/06/2008 5,000.00

 אברהם מימון קריית אונו 19/06/2008 5,000.00

 סאב גנות נתניה 02/10/2008 5,000.00
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 אבו שהין אחסאן רמת הגולן 19/06/2008 5,000.00

 סהד סאי תל אביב 19/06/2008 5,000.00

 

 נתניה לכולנו בראשות ראובן מימון

ÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ראובן מימון נתניה 23/12/2008 10,000.00

 ראובן מימון נתניה 08/02/2009 10,000.00

 

 עם לב

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 קרסניקר לייב נתניה 24/08/2008 50.00

 לייב קרסניקר נתניה 18/08/2008 200.00

 

 עת הרווחה והחינוך בראשות קובי לויתנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יניב חברים קרן נתניה 18/06/2008 5,000.00

 זיוה ורחמים אלקובי נתניה 25/06/2008 5,000.00

 אלימלך ברבר נתניה 25/06/2008 3,500.00

 נח דוד נתניה 25/06/2008 5,000.00

 ברוך גוולי נתניה 02/07/2008 300.00

 סיון זוארץ נתניה 02/07/2008 150.00

 ציון קאשי נתניה 02/07/2008 120.00

 נתנאל עמר נתניה 02/07/2008 100.00

 יניב חברים נתניה 02/07/2008 130.00

 יוסף נואמה נתניה 02/07/2008 80.00

 רוני מלכה נתניה 03/07/2008 140.00

 עמוס כמיסה נתניה 03/07/2008 50.00

 זהבה ואבי ברדוגו נתניה 03/07/2008 5,000.00

 דוד עמיאל נתניה 03/07/2008 70.00

 חבקוק באשרי נתניה 03/07/2008 50.00

 בנימין אויזרץ נתניה 03/07/2008 85.00

 יוסף גדישה נתניה 03/07/2008 120.00
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 רפאל צור נתניה 03/07/2008 90.00

 אתי שמן נתניה 03/07/2008 130.00

 אילן קוסייב נתניה 04/07/2008 70.00

 מיכאל נאורי נתניה 04/07/2008 120.00

 שרון דיגמי נתניה 04/07/2008 75.00

 משה עקיבא נתניה 04/07/2008 100.00

 יגאל סרוסי נתניה 04/07/2008 110.00

 אלון כהן נתניה 06/07/2008 50.00

 נדרי אויזרץבנימין א נתניה 06/07/2008 5,000.00

 ארגני יום טוב נתניה 06/07/2008 130.00

 יצחק אתיי נתניה 06/07/2008 100.00

 אלון כהן נתניה 06/07/2008 100.00

 בנימין ברזילאי נתניה 06/07/2008 120.00

 אברהם צאגייה צדוק נתניה 06/07/2008 50.00

 מיכאל אבוקסיס נתניה 07/07/2008 70.00

 סמרלי יצחק נתניה 07/07/2008 100.00

 אריה בן שושן נתניה 07/07/2008 120.00

 אליהו דהן נתניה 07/07/2008 150.00

 שמואל מאיר נתניה 08/07/2008 100.00

 יהודה אבישי נתניה 08/07/2008 50.00

 יניב מלאכי נתניה 08/07/2008 100.00

 אורן אביכזר נתניה 08/07/2008 130.00

 עמוס דיין נתניה 08/07/2008 85.00

 יוסף חיים עמר נתניה 08/07/2008 150.00

 שלום פחלייב נתניה 09/07/2008 90.00

 גד כוכבי אבן יהודה 09/07/2008 110.00

 ענת חדד נתניה 09/07/2008 100.00

 תומר לוי נתניה 10/07/2008 100.00

 רונית שועה נתניה 10/07/2008 80.00

 משה ששון נתניה 10/07/2008 130.00

 יוסף שושתרי נתניה 10/07/2008 100.00

 ימין אנטוניו נתניה 10/07/2008 120.00

 צמח פרטוש נתניה 10/07/2008 150.00

 ישראל יעקובוב נתניה 10/07/2008 150.00

 ויקטור מכלוף נתניה 10/07/2008 100.00
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 דניאל ישייב נתניה 10/07/2008 220.00

 שי יזדי נתניה 10/07/2008 80.00

 רפי אלמו נתניה 10/07/2008 100.00

 גולן טאירי נתניה 10/07/2008 110.00

 ניסים משיכה נתניה 10/07/2008 50.00

 יוסף אלגלי נתניה 10/07/2008 100.00

 יניב גז נתניה 11/07/2008 100.00

 אליעזר אוזמן נתניה 11/07/2008 100.00

 אירי פרץ בניברק 11/07/2008 150.00

 איתן אלקבס נתניה 11/07/2008 90.00

 בוריס קורייב נתניה 11/07/2008 50.00

 גדי סילם נתניה 11/07/2008 60.00

 אליהו סרוסי נתניה 11/07/2008 200.00

 שלם שרוני נתניה 13/07/2008 100.00

 אליהו לוי נתניה 13/07/2008 100.00

 בן ציון וטורי נתניה 13/07/2008 75.00

 עוז פלח נתניה 13/07/2008 100.00

 אלברט כהן נתניה 13/07/2008 100.00

 שי בוארון נתניה 13/07/2008 150.00

 אריק נבא נתניה 13/07/2008 100.00

 אשר בדש נתניה 13/07/2008 180.00

 שמחה פחלייב נתניה 13/07/2008 85.00

 ניר עמייסי אבן יהודה 13/07/2008 50.00

 יגיל רונן נתניה 13/07/2008 100.00

 אפרים מכלוף נתניה 13/07/2008 100.00

 גיא קדוש נתניה 13/07/2008 100.00

 שמואל בלזר נתניה 13/07/2008 125.00

 אברהם בועזיז נתניה 13/07/2008 180.00

 יצחק פילוס נתניה 14/07/2008 100.00

 רונן דגה נתניה 14/07/2008 150.00

 יוסף טוביינה יהנתנ 14/07/2008 100.00

 יצחק זביב אבן יהודה 14/07/2008 50.00

 דורון חגג נתניה 14/07/2008 100.00

 רפאל צור דוד נתניה 14/07/2008 100.00

 אלון שלום נתניה 14/07/2008 100.00
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 סילם עמוס נתניה 15/07/2008 150.00

 לורנס אהרון ליר נתניה 15/07/2008 100.00

 יוסף כהן נתניה 15/07/2008 120.00

 יוסי יפרח נתניה 15/07/2008 160.00

 אלי מזרחי נתניה 15/07/2008 50.00

 ברק זיו נתניה 16/07/2008 80.00

 יהודה גמליאל נתניה 16/07/2008 100.00

 אדנה אקלה יוסף נתניה 16/07/2008 100.00

 יצחק חרדון נתניה 17/07/2008 165.00

 שה בן דייןמ נתניה 23/07/2008 90.00

 יעקב זאדה נתניה 23/07/2008 135.00

 יוסף וחידי נתניה 23/07/2008 100.00

 בנימין טייב נתניה 23/07/2008 145.00

 מיכאל נאורי קדושי עירק 23/07/2008 100.00

 ראובן סומך נתניה 23/07/2008 120.00

 נתנאל קומלי נתניה 24/07/2008 75.00

 אשר עוזרי הנתני 24/07/2008 100.00

 אמנון ביטון נתניה 24/07/2008 100.00

 חיים ברכה נתניה 24/07/2008 170.00

 עופר נפרין נתניה 24/07/2008 100.00

 ציון פרגון נתניה 24/07/2008 80.00

 חננאל אושרי נתניה 24/07/2008 100.00

 עודד אהרון נתניה 24/07/2008 120.00

 ק מחפודארי נתניה 24/07/2008 100.00

 יורם יצחק אטום נתניה 27/07/2008 100.00

 יחיה שלום נתניה 27/07/2008 250.00

 צבי אוסי נתניה 27/07/2008 150.00

 שאול ברזני נתניה 27/07/2008 100.00

 משה ואהובה צדקיהו נתניה 14/08/2008 5,000.00

 אלברט אלחדד נתניה 14/08/2008 5,000.00

 שירלי מרסיאנו/מרדוש נתניה 14/08/2008 5,000.00

 יפית נח/מרדכי נתניה 15/08/2008 5,000.00

 אלון כהן נתניה 15/08/2008 5,000.00

 מכלוף אורון נתניה 15/09/2008 5,000.00

 שרון ושמרית יוסף דגמי נתניה 15/09/2008 5,000.00
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 מוחה-אשר בר נתניה 15/09/2008 5,000.00

 אורטל פרחייה מחלוף  ברקבני 15/09/2008 5,000.00

 אלי שמואל בן אהרון נתניה 15/09/2008 5,000.00

 דינה אליהו/אליהו  נתניה 15/09/2008 5,000.00

 אליהו מקוה נתניה 15/09/2008 5,000.00

 ארמונד אלחרר נתניה 27/07/2008 50.00

 אלי מיכאל הורביץ נתניה 16/07/2008 150.00

 עזרא עזרי יחזקאל יהנתנ 22/07/2008 5,000.00

 רוני אבוחצירה נתניה 22/07/2008 4,000.00

 עמוס כמיסה נתניה 22/07/2008 2,000.00

 ארז ואיריס פייגר כפר יונה 22/07/2008 2,000.00

 שלמה אטיאס נתניה 02/07/2008 150.00

 פינחס הלג נתניה 02/07/2008 300.00

 אליהו מושייב נתניה 02/07/2008 100.00

 גבריאל גלם נתנ יה 03/07/2008 100.00

 דניאל פראפרה נתניה 24/07/2008 100.00

 לירן אשר נתניה 23/07/2008 100.00

 ציון סבג נתניה 27/07/2008 150.00

 חיים בידרמן נתניה 27/07/2008 150.00

 רונן תשובה נתניה 27/07/2008 50.00

 שמעון הרוש נתניה 24/07/2008 130.00

 עודד יפרח נתניה 24/07/2008 100.00

 הרצל מכלוף נתניה 23/07/2008 50.00

 עינב צבר נתניה 15/07/2008 100.00

 נחום נתנאל נתניה 07/07/2008 100.00

 נועם נפרין נתניה 11/07/2008 100.00

 גורג וברטה מנדלבאום ירושלים 22/07/2008 1,000.00

 יגאל סרוסי נתניה 15/07/2008 50.00

 מרדכי כהן נתניה 27/07/2008 100.00

 'דוד בחאג נתניה 03/07/2008 250.00

 משה נגר נתניה 08/07/2008 200.00

 שלום עוקשי נתניה 08/07/2008 130.00

 שני אליהו נתניה 08/07/2008 190.00

 רזיאל הררי נתניה 24/07/2008 160.00

 אברהם בן הרוש נתניה 28/05/2008 3,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אברהם מישאל טואיטו נתניה 28/05/2008 5,000.00

 ל'אלי אברג נתניה 08/06/2008 5,000.00

 אליהו דוד נתניה 08/06/2008 5,000.00

 דניאל צדיק נתניה 18/06/2008 4,000.00

 אברהם ארגני נתניה 09/04/2008 5,000.00

 מנחם אליאסף נתניה 09/04/2008 5,000.00

 ק טואיטו'ג נתניה 09/04/2008 5,000.00

 יונתן פרץ נתניה 09/04/2008 5,000.00

 אברהם אלחדד נתניה 09/04/2008 5,000.00

 דב בורה נתניה 12/06/2008 5,000.00

 דוד אטדגי נתניה 16/06/2008 5,000.00

 שרון צריקר נתניה 09/04/2008 2,200.00

 

ג א ר'ס  ו

 אלראזי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Â˙‰ Ì˘Ì¯ 

 אמיל חשאן ור'סאג 11/11/2009 2,406.59

 

ן ו י ב  ס

 יוזמה לסביון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ראלד סלבסט'ג סביון 18/08/2008 5,000.00

 עינת וחיים עשהאל סביון 29/09/2008 1,500.00

 נורית זלצמן סביון 13/10/2008 1,000.00

 יעל וחיים אלמוג סביון 20/10/2008 5,000.00

 אבי מיכאלי סביון 28/09/2008 5,000.00

 אסף כספי סביון 28/10/2008 3,000.00

 יורם סלבסט ירושלים 29/10/2008 5,000.00

 סטפניה היימן תל אביב 02/11/2008 5,000.00

 אראל אור תל אביב 03/11/2008 5,000.00

 יואל קלס נס ציונה 06/11/2008 5,000.00

 גבריאלה גרינגרס תל אביב 07/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ציפורה לנדאו סביון 10/11/2008 5,000.00

 רון שוורץ סביון 09/11/2008 5,000.00

 טליה סלבסט כפר שמואל 10/11/2008 3,000.00

 אהרונה ולטר סביון 11/11/2008 5,000.00

 

 סביון שלנו בראשות אבי לוי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ‚Ó ¯ÈÚÌÈ¯Â Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אברהם לוי סביון 08/07/2008 311.00

 אברהם לוי סביון 08/07/2008 165.00

 אברהם לוי סביון 17/08/2008 165.00

 אברהם לוי סביון 18/08/2008 165.00

 דורון ויסברוד סביון 10/10/2008 7.20

 אברהם לוי סביון 30/10/2008 1,000.00

 ורון ויסברודד סביון 04/11/2008 1,000.00

 אברהם לוי סביון 24/07/2008 43.19

 אברהם לוי סביון 11/11/2008 250.00

 

 עתיד סביון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסי גליקסמן סביון 06/10/2008 5,000.00

 אורה סטיבה סביון 22/10/2008 5,000.00

 עזי דן גני יהודה 24/10/2008 5,000.00

 צבי-מירי בן גני יהודה 24/10/2008 5,000.00

 עופר מגן סביון 30/10/2008 5,000.00

 רונית רייק סביון 28/10/2008 5,000.00

 אסתר דודאי סביון 29/10/2008 5,000.00

 שמעון חלפון יהוד 31/10/2008 5,000.00

 שלמה דוברת סביון 16/10/2008 5,000.00

 אמיר גרא ןסביו 03/11/2008 5,000.00

 ניר הורה סביון 05/11/2008 750.00

 רייף ישראל פתח תקוה 10/11/2008 5,000.00

 קיי אנדי סביון 08/11/2008 2,500.00

 מ"שלג בע תל אביב 10/11/2008 578.00



625 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עדי שטראוס גני יהודה 11/11/2008 5,000.00

 

ח ן'ס י  נ

 אלספא

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ ˙‰ Ì˘Ì¯Â 

 מוחמד אבו ריא סחנין 22/10/2008 100.00

 

ר מ ו  ע

 למען הקהילה בראשות אשר רז

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נעים אנדראוס עומר 27/10/2008 2,000.00

 סילביה שרה ארמן עומר 28/11/2008 5,000.00

 פרלה רז לוד 01/12/2008 3,000.00

 ליאת שילון באר שבע 29/07/2008 5,000.00

 יעקב דיגמי באר שבע 30/07/2008 5,000.00

 רמי שוויקה מעגלים 30/07/2008 5,000.00

 חיים יהודה מיתר 31/08/2008 5,000.00

 בנימין פרנקל באר שבע 31/08/2008 5,000.00

 אשר רז עומר 01/09/2008 2,743.00

 רוברט רואש עומר 11/11/2008 2,500.00

 אשר רז עומר 25/09/2008 2,112.00

 

 עומר בתנופה בראשות פיני בדש

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יגאל ויפה קפלן עומר 12/10/2008 1,000.00

 יוסף בן ישי עומר 10/09/2008 5,000.00

 כפיר ואסתר לוצאטו עומר 10/09/2008 5,000.00

 ץיעקב כ קיסריה 12/10/2008 5,000.00

 לזר זוננשיין באר שבע 12/10/2008 3,000.00

 מאיר דוד עומר 09/11/2008 2,500.00

 יפה טרבלסי עומר 10/11/2008 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 זאב ורטהיימר כפר ורדים 30/10/2008 5,000.00

 אתי ארזי עומר 30/10/2008 5,000.00

 תחיה קלינגר רמת הנגב 03/11/2008 5,000.00

 

  אברהםתושבים בראשות עדי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יעל סונין עומר 07/09/2008 150.00

 טלי הובר עומר 07/09/2008 650.00

 רועי ברנדס סיטון עומר 07/09/2008 500.00

 ארירל טלמור עומר 10/09/2008 500.00

 בנימין גולדפרב באר שבע 14/09/2008 200.00

 תמר חכם עומר 14/09/2008 100.00

 בת שבע גולן עומר 14/09/2008 500.00

 איילה קוסט עומר 18/09/2008 2,000.00

 עוזי דובי עומר 21/09/2008 2,000.00

 אריה בק עומר 21/09/2008 750.00

 מירה בלבן עומר 24/09/2008 100.00

 נורית שמלצר עומר 24/10/2008 300.00

 מריפנינה ת עומר 24/10/2008 500.00

 עמנואל פלג עומר 26/10/2008 250.00

 שרונה ריטברג עומר 24/10/2008 300.00

 גודי גלבר עומר 24/10/2008 50.00

 רותי לוי עומר 29/10/2008 500.00

 אביב סמוראי עומר 29/10/2008 500.00

 איל שרון ברבדה עומר 27/10/2008 500.00

 דב סיטון עומר 27/10/2008 400.00

 אנחל קנטור עומר 29/10/2008 1,000.00

 גלעד נרקיס עומר 29/10/2008 200.00

 זוהר דביר עומר 06/11/2008 500.00

 אירנה גלפנבוים עומר 06/11/2008 1,500.00

 דודי עצמוני עומר 07/11/2008 150.00

 אבי צבי עומר 07/11/2008 100.00

 ורד סלונים עומר 07/11/2008 100.00

 ירון פינקלמן עומר 07/11/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עירית דביר עומר 10/11/2008 250.00

 רוקסנה גולן עומר 22/06/2008 500.00

 יעקב שיינרט עומר 26/06/2008 150.00

 אלי מירון עומר 26/06/2008 150.00

 יעל ויינשטיין עומר 29/06/2008 500.00

 אמנון גלסנר עומר 26/06/2008 500.00

 ליאונורה מונטיליו סגל עומר 26/06/2008 500.00

 רפי מויסא עומר 03/08/2008 150.00

 פנינה תמרי עומר 29/06/2008 1,000.00

 פנינה תמרי עומר 29/06/2008 500.00

 דני קנטור עומר 29/06/2008 700.00

 דן כץ עומר 11/08/2008 200.00

 סימה כחלון עומר 11/08/2008 150.00

 שרונה ריטנברג מרעו 03/08/2008 150.00

 טלי בר עומר 03/08/2008 500.00

 עמנואל פלג עומר 03/08/2008 250.00

 אייל יהל עומר 03/08/2008 500.00

 דורית תבור עומר 22/08/2008 500.00

 אביב סמוראי עומר 22/08/2008 500.00

 אמיל אליאב באר שבע 15/10/2008 2,500.00

 רוזןרונה  עומר 26/06/2008 500.00

 לירן שטילר עומר 07/09/2008 200.00

 בעז לקס עומר 04/10/2008 750.00

 אנדי איפרגן עומר 09/11/2008 300.00

 לירן שטאובר עומר 10/11/2008 200.00

 הלל מגן עומר 18/12/2008 1,000.00

 סיגל טובבין עומר 07/09/2008 150.00

 אלן ורשבסקי עומר 07/09/2008 200.00

 שרי מייזלס עומר 10/09/2008 300.00
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ן ו ב ל י י  ע

 אחווה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פרח אבו זהיא עילבון 12/01/2009 600.00

 מטר סאמי עילבון 12/01/2009 500.00

 אבו זהיא פרח עילבון 16/01/2009 100.00

 

 דור'אלג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ ¯Â˙‰ Ì˘Ì 

 סמיר סליח עילבון 16/01/2009 300.00

 

 החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סרור וסים עילבון 28/01/2009 300.00

 זינה גדעון עילבון 28/01/2009 300.00

 סוויד אימאן עילבון 28/01/2009 300.00

  שבאיטהסאבר עילבון 28/01/2009 300.00

 ריאד גואלנה עילבון 28/01/2009 300.00

 אשרף סוויד עילבון 28/01/2009 300.00

 ערין חליל עילבון 29/01/2009 300.00

 סעיד אבו זיד עילבון 29/01/2009 300.00

 רוני זיינה עילבון 29/01/2009 300.00

 סעיד סרור עילבון 29/01/2009 300.00

 

ט ו ל י  ע

 נויהצדק והשוויון לשי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ענאן חמדאן כפר כנא 11/11/2008 1,500.00

 טיב'עארף ח כפר כנא 11/11/2008 1,500.00

 'ופא חאג נצרת 11/11/2008 1,500.00

 גמילה אסדי נצרת 11/11/2008 1,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עלי אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 סאלח אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 אחלאם אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 הודא אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 סמיר אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 מונא אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 דיב אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 נאדר אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 חסן אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 גאבר אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 בלאל עודתאללה עילוט 11/11/2008 500.00

 אחמד אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 חוסין עודתאללה עילוט 11/11/2009 500.00

 פדיל עודתאללה עילוט 11/11/2008 500.00

 תאללהסעיד עוד עילוט 11/11/2008 500.00

 מוחמד עודתאללה עילוט 11/11/2008 500.00

 אברהים עודתאללה עילוט 11/11/2008 500.00

 מוחמד עלי עילוט 11/11/2008 1,000.00

 חוסין עודתאללה עילוט 11/11/2008 1,500.00

 סיף אלדין עודתאללה עילוט 11/11/2008 500.00

 עלא אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 מוחמד אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 חביב עוטאללה עילוט 11/11/2008 500.00

 גמאל יאסין עילוט 11/11/2008 500.00

 נאדר אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 חאלד אבו ראס עילוט 11/11/2008 500.00

 

 השתוף והאחווה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבו ראס מוסטפא עילוט 03/11/2008 300.00

 שריף אבו ראס עילוט 03/11/2008 400.00

 עאטף אבו ראס עילוט 03/11/2008 500.00

 אבראהים אבו ראס עילוט 03/11/2008 500.00

 עבוד 'פרג עילוט 03/11/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עבד אלסלאם אבו ראס עילוט 05/11/2008 500.00

 אסאבו ר 'פרג עילוט 05/11/2008 500.00

 עומר אבו ראס עילוט 05/11/2008 500.00

 איוב אבו ראס עילוט 05/11/2008 500.00

 מוסטפא אבו ראס עילוט 05/11/2008 400.00

 עבדאלחלים אבו ראס עילוט 08/11/2008 1,000.00

 בסאם עלי אחמד עילוט 10/11/2008 500.00

 סאן עלי אחמד'ג עילוט 10/11/2008 500.00

 מוחמד חוסין עלי עילוט 10/11/2008 500.00

 סאמר עלי אחמד עילוט 10/11/2008 500.00

 סאמר אבו ראס עילוט 10/11/2008 500.00

 ודי אבו ראס'ג עילוט 10/11/2008 500.00

 אבראהים אבו ראס עילוט 10/11/2008 300.00

 חסן עלי אחמד עילוט 10/11/2008 300.00

 

ל ה א מ ן  י  ע

 אלדמיר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ¯‡˙‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד חביבאללה עין מאהל 02/11/2008 200.00

 

 אלמוסתקבל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסף אבוליל עין מאהל 03/11/2008 50.00

 

ו כ  ע

 יחד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לדדוד רוזנפ עכו 04/09/2008 400.00

 דוד רוזנפלד עכו 22/09/2008 4,600.00

 אלירז רוזנפלד עכו 06/10/2008 5,000.00

 ערן רוזנפלד עכו 06/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מזל פדידה עכו 12/10/2008 5,000.00

 חיים פרבוזניק עכו 17/10/2008 5,000.00

 בן עמי) מוקי(מרדכי  נופית 28/10/2008 5,000.00

 בסריון ונטליה איטראשווילי עכו 30/10/2008 5,000.00

 דייזי כהן רעננה 09/11/2008 5,000.00

 מוטי דהן עכו 12/11/2008 5,000.00

 מרדכי פרץ עכו 12/11/2008 5,000.00

 אברהם קוסטיקה עכו 13/11/2008 5,000.00

 מרים רוזנפלד עכו 18/01/2009 4,000.00

 

ל א ו נ מ  ע

 כי עמנואל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ Â¯˙‰ ÍÈ¯‡˙‰Ó ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבנר מעטוף עמנואל 12/10/2008 4,000.00

 אבנר מעטוף עמנואל 12/10/2008 4,000.00

 

 עמנואל אחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אפרים מלוב עמנואל 11/10/2008 1,200.00

 

ה ל ו פ  ע

 העיר שלנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ ‰ Ì˘Ì¯Â˙ 

 דוד שגב עפולה 12/05/2009 1,000.00

 

 עפולה אחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד משארקה עפולה 26/09/2008 5,000.00

 מרדכי דביר כפר תבור 26/09/2008 2,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יצחק שניידר בלפוריה 01/09/2008 5,000.00

 יוסי סלמה עפולה 14/09/2008 5,000.00

 עופר רגב עפולה 15/09/2008 5,000.00

 גיא שוורץ עפולה 16/09/2008 5,000.00

 אייל רחמיאן עפולה 16/09/2008 2,500.00

 אביב קדשאי מרחביה 16/09/2008 5,000.00

 דור מאיר עפולה 17/09/2008 5,000.00

 דורון רחמני עפולה 19/09/2008 5,000.00

 ד רחמנידו מרחביה 19/09/2008 5,000.00

 אמיר רחמני עפולה 19/09/2008 2,500.00

 רן רחמני עפולה 19/09/2008 5,000.00

 שלום חסון עפולה 19/09/2008 5,000.00

 מרדכי חסון עפולה 19/09/2008 5,000.00

 רועי חיאתו עפולה 23/09/2008 5,000.00

 עובדיה בן משה עפולה 28/09/2008 3,000.00

 הלל טל מרחביה 29/09/2008 5,000.00

 מרדכי רחמני עפולה 19/09/2008 2,500.00

 אלון רחמיאן עפולה 16/09/2008 2,500.00

 יונתן חי חיפה 05/10/2008 5,000.00

 עובדיה קעבול מודיעין 16/10/2008 2,500.00

 ניסן רחמיאן עפולה 16/10/2008 2,500.00

 דוד ביטון בית שאן 27/10/2008 5,000.00

 ניסן קסטן עפולה 03/11/2008 2,000.00

 יהושע קסטן עפולה 03/11/2008 2,000.00

 יוחאי קסטן עפולה 03/11/2008 2,000.00

 יעקב שדו עפולה 05/11/2008 4,000.00

 דוד פרץ עפולה 17/11/2008 5,000.00

 דוד שכטמן עפולה 17/11/2008 3,500.00

 חיים שבח עפולה 20/11/2008 5,000.00

 שלמה שבח עפולה 20/11/2008 5,000.00

 מאיר שבח עפולה 20/11/2008 5,000.00

 יגאל אפרתי עפולה 30/11/2008 2,000.00

 יורם כהן עפולה 01/12/2008 5,000.00

 גבריאל אדרי תל אביב 01/12/2008 5,000.00

 משה קלימי עפולה 01/12/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אברהם עמוס עפולה 01/12/2008 5,000.00

 משה וולפין עפולה 01/12/2008 5,000.00

 אורן זריהן עפולה 02/12/2008 5,000.00

 רות קלימי עפולה 02/12/2008 5,000.00

 מאיר קלימי עפולה 02/12/2008 5,000.00

 אבירם פרוסט בלפוריה 04/12/2008 5,000.00

 מרדכי אלמוזנינו מגדל העמק 04/12/2008 5,000.00

 דוד פרץ עפולה 04/12/2008 5,000.00

 איתן כליף עפולה 09/12/2008 4,000.00

 יעקב כליף עפולה 10/12/2008 4,000.00

 אסתר שלי עפולה 23/12/2008 5,000.00

 בכור שרבט עפולה 24/12/2008 5,000.00

 יצחק שרבט הרצליה פיתוח 24/12/2008 5,000.00

 איתי שבח עפולה 26/12/2008 5,000.00

 משה שבח עפולה 25/12/2008 5,000.00

 לימור שבח עפולה 28/12/2008 5,000.00

 שלום שרבט רעננה 01/01/2009 5,000.00

 חני אילוז עפולה 01/02/2009 5,000.00

 חנניה וקנין עפולה 01/02/2009 5,000.00

 נינה קורסיבה מגדל העמק 01/02/2009 5,000.00

 רקפת ליבתר עפולה 01/02/2009 5,000.00

 אורנית קלימי עפולה 01/02/2009 5,000.00

 אמנון בוחניק עפולה 01/02/2009 5,000.00

 מרדכי אלגראבלי עפולה 01/02/2009 5,000.00

 נטע אסולין עפולה 02/02/2009 5,000.00

 ואן'בת אל ארג עפולה 02/02/2009 5,000.00

 אברהם כהן עפולה 02/02/2009 5,000.00

 ניסן סילקו עפולה 02/02/2009 5,000.00

 אלגריה סרויה עפולה 02/02/2009 5,000.00

 אייל רחמיאן עפולה 03/02/2009 2,500.00

 אלון רחמיאן עפולה 03/02/2009 2,500.00

 יעיש סויסה עפולה 03/02/2009 2,200.00

 בצלאל קופרוסר עפולה 10/02/2009 1,200.00

 דורון וולפין עפולה 15/03/2009 1,200.00

 יאיר בטיטו עפולה 25/02/2009 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יאיר בטיטו עפולה 25/03/2009 1,000.00

 יאיר בטיטו עפולה 25/04/2009 1,000.00

 יאיר בטיטו עפולה 25/05/2009 1,000.00

 יאיר בטיטו עפולה 25/06/2009 1,000.00

 מרים קרן זוהר עפולה 10/02/2009 300.00

 ים קרן זוהרמר עפולה 10/03/2009 300.00

 מרים קרן זוהר עפולה 10/04/2009 300.00

 מרים קרן זוהר עפולה 10/05/2009 300.00

 מרים קרן זוהר עפולה 10/06/2009 300.00

 מרים קרן זוהר עפולה 10/07/2009 300.00

 מרים קרן זוהר עפולה 10/08/2009 300.00

 עובדיה יעקב עפולה 04/02/2009 5,000.00

 שולה פלט עפולה 04/02/2009 5,000.00

 יצחק מתתיהו עפולה 05/02/2009 5,000.00

 אליהו גבסי עפולה 05/02/2009 5,000.00

 זהבית חליפה עפולה 05/02/2009 5,000.00

 אורי נצר רמת ישי 05/02/2009 5,000.00

 נורית אנדם שלומי 05/02/2009 5,000.00

 יצחק דגן רמת גן 06/02/2009 5,000.00

 נעם שבח גן נר 06/02/2009 5,000.00

 אביבה שבח עפולה 12/02/2009 5,000.00

 אסף מרדכי דגן גבעתיים 06/02/2009 5,000.00

 דרור בן משה עפולה 06/02/2009 5,000.00

 תומר בן משה עפולה 06/02/2009 5,000.00

 יוסף גושן עפולה 01/04/2009 1,200.00

 ישראל קנטור עפולה 15/02/2009 1,200.00

 אילנה קוצלר עפולה 20/02/2009 1,200.00

 עידית אטיאס עפולה 25/03/2009 1,200.00

 עידית אטיאס עפולה 07/04/2009 1,000.00

 זולה זוארץ מגדל העמק 11/02/2009 5,000.00

 חיים גבסי עפולה 11/02/2009 5,000.00

 רפי רחמים עפולה 11/02/2009 5,000.00

 אורנית תעסה עפולה 11/02/2009 5,000.00

 יאיר ברזאני עפולה 15/02/2009 5,000.00

 עמיר נוי עפולה 22/02/2009 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עידן מאירי בית השיטה 08/03/2009 5,000.00

 פרוספר וקנין עפולה 30/03/2009 1,000.00

 פרוספר וקנין עפולה 30/04/2009 1,000.00

 פר וקניןפרוס עפולה 30/05/2009 1,000.00

 פרוספר וקנין עפולה 30/06/2009 1,000.00

 פרוספר וקנין עפולה 30/07/2009 1,000.00

 גבריאל ביטון עפולה 03/03/2009 5,000.00

 איתן רפאל אלקבץ עפולה 26/02/2009 2,000.00

 

 עתיד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מיתיאלי א עפולה 14/04/2008 5,000.00

 יצחק בר עפולה 04/05/2008 5,000.00

 אלי שבו עפולה 25/05/2008 5,000.00

 יצחק אביעד דבורה 26/05/2008 5,000.00

 ציון ממן עפולה 14/07/2008 5,000.00

 רקפת אילת מרחביה 15/07/2008 5,000.00

 אילן יפרח עפולה 15/07/2008 1,550.00

 'פרגנחום  עפולה 21/07/2008 3,000.00

 רועי פייגה מולדת 25/07/2008 3,000.00

 רוני עוזיאל עפולה 30/07/2008 2,550.00

 מרדכי חסון עפולה 04/08/2008 5,000.00

 משה כהן עפולה 04/08/2008 2,500.00

 רוני קפלן עפולה 12/08/2008 5,000.00

 מאיר עידן דבורה 13/08/2008 1,000.00

 עמי אטד שרונה 13/08/2008 5,000.00

 מ וחמד זועבי נעורה 16/08/2008 5,000.00

 איבראהים זועבי עפולה 16/08/2008 5,000.00

 יעקב לנקרי מושב דבורה 31/08/2008 1,500.00

 מרישבע חזן מושב דבורה 31/08/2008 2,500.00

 אילן מירון רם און 09/09/2008 5,000.00

 שלמה ישראל עפולה 09/09/2008 1,000.00

 אילת קדשאי רוית מרחביה 22/09/2008 5,000.00

 פאיז עבדאלהאדי נצרת 25/08/2008 2,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פאיז עבדאלהאדי נצרת 18/08/2008 2,500.00

 קרסנטי אריה עפולה 03/09/2008 1,250.00

 אריה קרסנטי עפולה 03/09/2008 1,250.00

 ברוך פיבין חיפה 01/09/2008 2,500.00

 ברוך פיבין חיפה 01/09/2008 2,500.00

 יה'אמין מרג יפיע 18/09/2008 5,000.00

 עמירם אמיתי עפולה 19/09/2008 5,000.00

 אסי אמיתי עפולה 19/09/2008 5,000.00

 ביבי שמואל עפולה 21/09/2008 5,000.00

 ניסים אלחדיף עפולה 21/09/2008 5,000.00

 שולה תעשה גדעונה 28/09/2008 5,000.00

 גוסלין רוזן רמת ישי 28/09/2008 5,000.00

 חלוץ שבתאי עפולה 28/09/2008 5,000.00

 נועם אשטו עפולה גבעת המורה 28/09/2008 5,000.00

 מיכאל ברקן עפולה 29/09/2008 5,000.00

 משה לוי עפולה 29/09/2008 5,000.00

 משה כהן עפולה 07/10/2008 5,000.00

 אהרון כהן טבמושב מי 07/10/2008 5,000.00

 פלינסקי'אלכסנדר צ נצרת עלית 13/10/2008 1,500.00

 דוריס שבתאי עפולה 19/10/2008 2,500.00

 אריה בנינו עפולה עלית 23/10/2008 5,000.00

 שרלי ויצמן עפולה 23/10/2008 5,000.00

 אמיר אשורי תל אביב 27/10/2008 1,200.00

 רוכהמירב מב עפןלה 27/10/2008 2,000.00

 מנחם שלי מושב ניר יפה 02/11/2008 5,000.00

 אילן יפרח עפולה 29/10/2008 3,450.00

 משה שטרן חיפה 29/10/2008 4,500.00

 דוריס שבתאי עפולה 30/10/2008 2,500.00

 רועי פייגה מושב מולדת 30/10/2008 2,000.00

 רוני עוזיאל עפולה 30/10/2008 2,450.00

 משה ברך עפולה 31/10/2008 5,000.00

 אריה בשבקין אחוזת ברק 31/10/2008 2,600.00

 שלום אפללו גבעת המורה-עפולה 31/10/2008 5,000.00

 זוהר מסינגר עפולה 04/11/2008 1,000.00

 איבראהים עוואד תמרה 22/09/2008 3,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שרלי יפלח מושב דבורה 24/10/2008 5,000.00

 משה שטרן החיפ 05/03/2008 500.00

 יצחק מירון עפולה 24/07/2008 5,000.00

 יעל מירון עפולה 24/07/2008 5,000.00

 טל מירון עפולה 24/07/2008 5,000.00

 פרלה חייט עפולה 05/04/2009 3,000.00

 חוסיין חמודה נצרת 30/03/2009 2,500.00

 שלמה גל חיפה 07/04/2009 1,000.00

 שלמה גל החיפ 23/04/2009 1,000.00

 שלמה גל חיפה 07/05/2009 1,000.00

 שלמה גל חיפה 22/05/2009 1,000.00

 שלמה גל חיפה 07/06/2009 1,000.00

 יעקב נגה עפולה 21/05/2009 4,000.00

 

 רשימת הירוקים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ערן פורת עפולה 20/08/2008 5,000.00

 גדעון פורת עפולה 27/08/2008 5,000.00

 פורת אלמוג עפולה 20/10/2008 2,500.00

 יוסף פורת עפולה 30/11/2008 5,000.00

 בקשי ארז עפולה 19/12/2008 5,000.00

 זוהר בקשי עפולה 31/12/2008 5,000.00

 יצחק פורת עפולה 08/09/2008 2,500.00

 כרמית פורת עפולה 16/09/2008 2,000.00

 משה בקשי עפולה 18/01/2009 5,000.00

 קטיה בנבניסתי יבניאל 08/02/2009 2,000.00

 

 תנועת צדק חברתי בראשות יוסי לוי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יורם עובדיה עפולה 17/09/2008 2,000.00

 מרדכי חסון עפולה 23/10/2008 5,000.00

 וסף לויי עפולה 17/09/2008 1,000.00

 עליזה יוסף עפולה 01/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גילה סבג עפולה 23/12/2008 5,000.00

 מאיר יוסף עפולה 25/12/2008 2,000.00

 ציון לוי עפולה 04/01/2009 4,800.00

 

ה ב א ר  ע

 אלבטוף' אבנאא

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אחמד נסאר עראבה 28/10/2008 50.00

 

 ד'עראבה אלג

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 רבוני'ערווה ג עראבה 05/10/2008 500.00

 מוסעב יאסין עראבה 05/10/2008 400.00

 עבד נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 אהד נסאר'מוג עראבה 05/10/2008 400.00

 ד נסאר'מאג עראבה 05/10/2008 500.00

 נאשד נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 חסן נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 מוחסן נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 חסאן נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 סעיד נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 מייסלון יאסין עראבה 05/10/2008 500.00

 סאלח נסאר עראבה 05/10/2008 1,000.00

 בשיר נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 רבוני'סאבר ג עראבה 05/10/2008 1,000.00

 שאמך נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 מחמוד נסאר עראבה 05/10/2008 1,000.00

 נאסר נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 סאוסן נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 אלד נסאר'ח עראבה 05/10/2008 500.00

 אמאני נסאר עראבה 05/10/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סלאמה נסאר עראבה 05/10/2008 500.00

 עזאת בדארנה עראבה 05/10/2008 500.00

 מוחמד דראושה עראבה 05/10/2008 700.00

 ם דראושה'היית עראבה 05/10/2008 500.00

 חאמד בדארנה עראבה 05/10/2008 500.00

 אמין עכריה עראבה 05/10/2008 500.00

 יוסף יאסין עראבה 05/10/2008 700.00

 אחמד נסאר עראבה 05/10/2008 400.00

 

ס י ד י י ר ו  פ

 אל עדל ואל אסלאח

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אימן מרעי פורדייס 26/09/2008 2,194.00

 אימן מרעי פוריידיס 27/10/2008 100.00

 אימן מרעי פורדייס 02/11/2008 1,339.00

 

 אלעלם ואל אימאן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ודיע הינדי פורידיס 24/12/2008 500.00

 פרחאן אחמד פוריידיס 24/12/2008 300.00

 מוסטפא מואסי פוריידיס 24/12/2008 200.00

 אוסמה מואסי פוריידיס 24/12/2008 2,000.00

 

 הלאומית הערביתהמפלגה 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוחמד עבדאלהאדי פוריידיס 22/10/2008 50.00
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ה ט ו ס  פ

 אלופאא

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רוזי איוב פסוטה 06/01/2009 50.00

 

ה י ס ד ר  פ

 אופק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שולמית טייב פרדסיה 26/08/2008 500.00

 פלה טרבס פרדסיה 22/09/2008 500.00

 אייל שחר פרדסיה 12/10/2008 500.00

 מלר גבריאל פרדסיה 12/10/2008 500.00

 דבורה אופנהיימר פרדסיה 12/10/2008 200.00

 משה איובי פרדסיה 17/10/2008 420.00

 ירוןאילן מ עפולה 19/10/2008 5,000.00

 אדיר גזית פרדסיה 27/10/2008 300.00

 אדיר גזית פרדסיה 27/10/2008 200.00

 גייל דניאלי ניצני עוז 27/10/2008 1,200.00

 טומי אייזיק פרדסיה 02/11/2008 500.00

 טל וינטר פרדסיה 11/11/2008 4,620.00

 דניאלה פרוכטר פרדסיה 05/11/2008 60.00

 משה איובי יהפרדס 17/10/2008 80.00

 אליהו חסן קרית השרון 05/11/2008 2,000.00

 יהודית ברנע פרדסיה 10/08/2008 500.00

 

 הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יורם ימיני פרדסיה 05/02/2009 5,000.00

 משה מגיד פרדסיה 05/02/2009 3,700.00

 יואל עובד נתניה 09/11/2008 1,500.00

 שלמה יצחק זקס קיסריה 22/11/2008 1,800.00

 מרדכי ושולמית דבי פרדסיה 08/02/2009 1,900.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חדיגה עבד אל כרים קלנסווה 17/12/2008 5,000.00

 בנימין מלמן נתניה 05/02/2009 3,000.00

 מ"דפוס המרכז בע נתניה 31/12/2008 683.00

 יצחק ימיני פרדסיה 10/11/2008 344.00

 יצחק ימיני פרדסיה 30/10/2008 489.00

 יצחק ימיני פרדסיה 16/09/2008 230.23

 יצחק ימיני פרדסיה 20/07/2008 272.17

 יצחק ימיני פרדסיה 15/09/2008 16.90

 יצחק ימיני פרדסיה 22/09/2008 115.00

 יצחק ימיני פרדסיה 01/12/2008 686.81

 משה וגילה מגיד פרדסיה 31/12/2008 500.00

 

 עתיד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסף פרוכטר נתניה 17/08/2008 5,000.00

 דוד רחום פרדסיה 18/08/2008 5,000.00

 אהוד שעיבי פרדסיה 06/10/2008 2,500.00

 שלמה צלוניק פרדסיה 11/10/2008 1,000.00

 שלמה רחום רעות 20/10/2008 4,000.00

 שעיבי אהוד פרדסיה 28/10/2008 2,200.00

 היבל שלמה פרדסיה 02/11/2008 300.00

 

ה ו ו ק ת ח  ת  פ

 ת בראשות איציק ברוורמן"אכפ

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 משה דיל פתח תקווה 13/03/2008 1,000.00

 ןבועז שי נחשו פתח תקווה 15/01/2008 500.00

 יעל שמעוני פתח תקווה 15/05/2008 500.00

 אמנון ארז פתח תקווה 27/03/2008 1,000.00

 יהודית לנדאו פתח תקווה 10/04/2008 1,000.00

 שושנה לוי פתח תקווה 29/04/2008 1,000.00

 אבלין צברי פתח תקווה 02/05/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שושנה לוי פתח תקווה 05/11/2008 1,000.00

 

 ים בפתח תקווהמאמינ

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יד ליטל נכסים ובניו פתח תקוה 06/11/2008 2,000.00

 מ"דינוביץ בע. מ.ב פתח תקוה 26/10/2008 1,000.00

 הילת השרון השקעות פתח תקוה 05/11/2008 5,000.00

 מ"יוסף נקר ובניו בע פתח תקוה 27/10/2008 2,000.00

 אלירן גולדשטין תל אביב 07/11/2008 3,000.00

 יוסף מוזס פתח תקוה 05/01/2009 5,000.00

 

 ת ביתנו בראשות גנאדי בורשבסקי"פ

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבי נמני יהוד 04/11/2008 1,400.00

 ידידיה בן שטרית ת"פ 04/11/2008 5,000.00

 עמוס לוזון ת"פ 03/11/2008 5,000.00

 אייל שמי הוד השרון 31/10/2008 1,500.00

 דגנית חן ת"פ 06/11/2008 1,800.00

 אליעזר רב און כפר סירקין 14/08/2008 5,000.00

 רוני פלינר ת"פ 03/09/2008 5,000.00

 מאיר שרון ת"פ 09/09/2008 5,000.00

 הילה גרבי ת"פ 09/09/2008 5,000.00

 דרור הרפז רמת השרון 24/09/2008 5,000.00

 ניסן כוחי ירושלים 02/01/2009 232.00

 יקי שמאי פתח תקווה 18/02/2009 1,358.90

 שמעון סלם פתח תקווה 18/02/2009 188.57

 

 פתח תקוה אחרת בראשות חיים כהן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

  כהןחיים פתח תקוה 01/04/2008 5,000.00

 אילן איפרגן פתח תקוה 01/04/2008 5,000.00

 אברהם שבתאי פתח תקוה 11/04/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מנשה דבעול פתח תקוה 06/08/2008 1,250.00

 מנשה דבעול פתח תקוה 02/09/2008 1,250.00

 מנשה דבעול פתח תקוה 24/09/2008 1,250.00

 מנשה דבעול פתח תקוה 28/10/2008 1,250.00

 רחל פרטוש פתח תקוה 20/10/2008 5,000.00

 רינה עידן פתח תקוה 15/10/2008 1,500.00

 מאיר כהן פתח תקוה 02/09/2008 2,500.00

 מאיר כהן פתח תקוה 02/10/2008 2,500.00

 משה אוזן פתח תקוה 13/08/2008 2,500.00

 שלמה זרקו פתח תקוה 15/10/2008 2,500.00

 משה סעדון תח תקוהפ 06/07/2008 5,000.00

 עדי איפרגן פתח תקוה 19/09/2008 2,500.00

 יוסי חמיאס פתח תקוה 22/09/2008 5,000.00

 יעקב ווהב ראש העין 22/09/2008 5,000.00

 

 פתח תקווה אחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דורון לוי רמת גן 08/09/2008 5,000.00

 רמי קדמי רמת גן 08/09/2008 5,000.00

 דורון מיכלין תל אביב 08/09/2008 5,000.00

 רפאל כהן תל אביב 08/09/2008 5,000.00

 גיא לוי תל אביב 08/09/2008 5,000.00

 הרצל כדורי כפר סבא 08/09/2008 5,000.00

 תמי ודוד כדורי כפר סבא 08/09/2008 5,000.00

 רוםלאה מי גבעתיים 08/09/2008 5,000.00

 עזרא עיני פתח תקווה 12/09/2008 5,000.00

 אברהם עיני פתח תקוה 22/09/2008 5,000.00

 שמעון פאר גן נר 22/09/2008 5,000.00

 רון שמר הרצליה 10/10/2008 5,000.00

 אוסקר כצנלסון פתח תקווה 10/10/2008 5,000.00

 חיים גוטרמן פתח תקוה 10/10/2008 5,000.00

 זאב שליסנר פתח תקווה 10/10/2008 5,000.00

 אליעזר רב הון כפר סירקין 10/10/2008 5,000.00

 נעים ששה פתח תקוה 10/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עתמי דליה פתח תקווה 10/09/2008 5,000.00

 ריבי בנימין ראש העין 10/09/2008 5,000.00

 ארז צוק רמת השרון 16/10/2008 2,000.00

 עדי צים שערי תקווה 16/10/2008 5,000.00

 אורה כנר פתח תקווה 16/10/2008 1,000.00

 ששון יוסף פתח תקווה 16/10/2008 5,000.00

 צבי יוסף הרצליה 16/10/2008 5,000.00

 חולנדר אליהו פתח תקווה 26/10/2008 5,000.00

 יורם ששון פתח תקווה 26/10/2008 5,000.00

 דוד לוי פתח תקווה 26/10/2008 1,000.00

 עזרא כדורי פתח תקווה 26/10/2008 1,500.00

 מירב לבנון פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 אלון בן שלום פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 טל לוי פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 דני משיח פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 חיותה לוי פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 אורלי זוהרי פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 ויקטור חלילי מגשימים 10/11/2008 5,000.00

 אתי סלון פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 יצחק נאור פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 חיים בן שבת פתח תקווה 10/11/2008 5,000.00

 רחל דנקנר רמת גן 10/11/2008 1,800.00

 גיל דנקנר עתלית 10/11/2008 1,800.00

 דליה איגלר תל אביב 10/11/2008 1,500.00

 דוד דנקנר חיפה 10/11/2008 1,800.00

 גולן יוסי אור יהודה 10/11/2008 5,000.00

 דוד איזנשטין ירושלים 10/11/2008 5,000.00

 מרים לבקוביץ קרית יערים 10/11/2008 5,000.00

 שמעון גרוס  ברקבני 10/11/2008 5,000.00

 דרורה אהרונזון הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 רני צים כפר מעש 10/11/2008 5,000.00

 ניל טרובוביץ הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 דוד זלוף בני ברק 01/10/2008 2,500.00

 דוד זלוף בני ברק 02/11/2008 2,500.00

 דן זלוף פתח תקווה 01/10/2008 5,000.00
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 תקוה- לפתחשיא

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יעקב וטלי נוימן רחובות 27/06/2008 5,000.00

 ר יורם מיזיריצקי"ד צפת 02/07/2008 5,000.00

 קרן אורפז תקוה-פתח 02/07/2008 2,790.00

 משה ואורה קירשנבאום הוד השרון 09/07/2008 2,000.00

 יעקב מלץ אביב-תל 09/07/2008 5,000.00

 אבנר קופלר יפו-אביב -תל 16/09/2008 5,000.00

 נעם הררי תקוה-פתח 12/10/2008 2,000.00

 

ת פ  צ

  פורום סוחרים-יחד 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמואל קושמרו צפת 01/10/2008 300.00

 שמשון טיבי צפת 01/10/2008 300.00

 אברי שטרן צפת 01/10/2008 300.00

 זאב מימון צפת 01/10/2008 500.00

 משה גרינבאום צפת 01/10/2008 400.00

 יוסף שטרית צפת 01/10/2008 300.00

 הדר עוז צפת 01/10/2008 400.00

 דודו פרץ צפת 01/10/2008 300.00

 עודד קצלניק צפת 01/10/2008 300.00

 ציפורה כהן צפת 01/10/2008 300.00

 יוסי מיבר צפת 01/10/2008 300.00

 דני פונה צפת 01/10/2008 300.00

 נתן עמר צפת 01/10/2008 300.00

 שמואל חדד צפת 01/10/2008 700.00

 אליהו אלאלוף צפת 01/10/2008 500.00

 אורי לגזיאל צפת 01/10/2008 500.00

 שמעון אלבז צפת 01/10/2008 500.00

 שן כהןשו צפת 01/10/2008 500.00

 ניסים אלמישעלי צפת 01/10/2008 500.00

 אורי לגזיאל צפת 01/10/2008 300.00

 זאב מימון צפת 28/10/2008 1,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 הדר עוז צפת 28/10/2008 500.00

 שמעון אביטל צפת 30/10/2008 100.00

 אריה חדד צפת 30/10/2008 500.00

 ון'זוהר פרג צפת 30/10/2008 1,500.00

 ויקטור ראש צפת 30/10/2008 2,000.00

 ציון כהן צפת 30/10/2008 2,000.00

 ון'זוהר פרג צפת 30/10/2008 500.00

 שושן כהן צפת 30/10/2008 1,000.00

 אליס אלינור אלבז צפת 30/10/2008 2,000.00

 חגי ארבעה צפת 30/10/2008 2,000.00

 נחום BJUO צפת 30/10/2008 2,000.00
 אלירן לוי צפת 30/10/2008 300.00

 מרדכי וקנין צפת 30/10/2008 1,600.00

 רבי'יהודה ג צפת 30/10/2008 400.00

 מרדכי וקנין צפת 30/10/2008 400.00

 רבי'יהודה ג צפת 30/10/2008 1,600.00

 נינה אזירבל צפת 10/07/2008 300.00

 שמחה ושרון שאקיר דלתון 01/11/2008 1,600.00

 

ה מ י ד ר-ק ו  ןצ

 אופק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רינת גולדברג קדימה 05/10/2008 500.00

 מ"אלפא פתרונות ניהול בע רעננה 10/10/2008 1,500.00

 הרצל עטר קדימה 20/10/2008 5,000.00

 יוכבד דביר אביב-תל 20/10/2008 3,500.00

 שביט מס קדימה 26/10/2008 2,000.00

 אורלי שלח תל אביב 26/10/2008 5,000.00

 נטלי קרמר תל אביב 26/10/2008 1,000.00

 יוכבד דביר תל אביב 26/10/2008 1,500.00

 מ"שלכם בע כפר נטר 02/11/2008 2,000.00

 דני פילוסוף קדימה 29/10/2008 1,000.00

 מ"שלכם בע כפר נטר 23/11/2008 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מ"דה בורד בע רעננה 18/11/2008 500.00

 קרן ארגמן צורן 18/11/2008 500.00

 אדוה קרסיקוב חיפה 10/11/2008 500.00

 דניאל שלח תל אביב 26/10/2008 300.00

 אנטוני איידר קדימה 18/11/2008 500.00

 ירון וינר קדימה 18/11/2008 300.00

 תומר יעקב קדימה 18/11/2008 2,300.00

 אמיר בטיחות קדימה 18/11/2008 300.00

 ק מנחם'ז קדימה 02/11/2008 1,889.31

 אפרים ברהום קדימה צורן 20/02/2009 3,000.00

 דגני אילן קדימה צורן 21/02/2009 1,000.00

 

 מורשת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 זוהר בנימין קדימה 17/11/2008 3,000.00

 ן אשרח כפר סבא 22/10/2008 1,000.00

 מ"אבן השדה יזמות ובניה בע פתח תקוה 13/11/2008 1,800.00

 גד מחלוף קדימה 10/11/2008 2,000.00

 

 מנהיגות מנצחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבי גימפל קדימה 25/09/2008 1,200.00

 תרצה רחל נצר קדימה 25/09/2008 500.00

 הילה ויזהר שי דימהק 25/09/2008 4,000.00

 יניב שמש קדימה 28/09/2008 3,000.00

 יורם ואילה רובינפלד קדימה 30/10/2008 1,000.00

 דנית חי קדימה 24/09/2008 200.00

 ורד ועופר פז קדימה 07/10/2008 5,000.00

 יוסף ברקן קדימה 06/10/2008 1,000.00

 שרון וניר דוויק קדימה 13/10/2008 750.00

 רחל מידן קדימה 11/11/2008 5,000.00

 רוני לוסטיג צורן 11/11/2008 5,000.00

 ברוך רבינוביץ חיפה 07/10/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מנחם רבינוביץ קדימה 15/09/2008 930.00

 מנחם רבינוביץ קדימה 08/09/2008 1,230.00

 מנחם רבינוביץ קדימה 08/09/2008 1,600.00

 

  הזמןעתיד לקדימה צורן כי הגיע

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בנימין מילמן נתניה 09/02/2009 1,000.00

 

 קדימה צורן בראשות גולברי יצחק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 משה גולבהרי תל אביב 02/10/2008 5,000.00

 יעקב גולבהרי הרצליה 02/10/2008 5,000.00

 דוד גולבהרי נתניה 02/10/2008 5,000.00

 יצחק גולברי קדימה צורן 05/10/2008 704.04

 דניאל ארי צורן-קדימה 22/10/2008 5,000.00

 אברהם גולבהרי אביב-תל 04/11/2008 5,000.00

 אליהו בבאי ראשון לציון 24/12/2008 5,000.00

 ראובן אורלי ראשון לציון 14/01/2009 5,000.00

 יצחק גולברי קדימה צורן 04/02/2009 2,600.00

 גולברי יצחק קדימה צורן 27/01/2009 510.00

 יצחק גולברי קדימה צורן 27/01/2009 339.00

 פרנקו גולבהרי תל אביב 06/02/2009 5,000.00

 מרים גולברי קדימה 08/02/2009 5,000.00

 דוד סלע קדימה צורן 12/11/2008 1,848.00

 שושנה פיסק תל אביב 10/11/2008 5,000.00

 

ה ו ו ס נ ל  ק

 אלאמל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 זוהיר קשקוש קלאנסווה 01/11/2008 20.00
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 אלעוודה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מחמוד חדיגה קלאנסווה 06/10/2008 20.00

 

 אלתיקה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÚÌÈ¯Â‚Ó ¯È Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עבד אלקרים גמל קלנסוה 23/10/2008 100.00

 

ן י ר צ  ק

 לב

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמואל בר לב קצרין 02/09/2008 4,000.00

 אבישי רביד קצרין 17/09/2008 2,500.00

 רפאל יפרח כפר ורדים 02/10/2008 5,000.00

 אהוד סאסי צריןק 04/11/2008 5,000.00

 אבי זעירה קצרין 09/11/2008 1,000.00

 עזרא עטר ראשון לציון 11/11/2008 5,000.00

 יעקב צנקל כוכב יאיר 11/11/2008 5,000.00

 דורון ברין בני ציון 11/11/2008 5,000.00

 יונתן קולקא הוד השרון 11/11/2008 5,000.00

  גילתמיקו אברהם סביון 11/11/2008 5,000.00

 גלעד בר לב קצרין 11/11/2008 5,000.00

 אניקו בן דרור קצרין 11/11/2008 5,000.00

 מכבי קרסו הרצליה 11/11/2008 5,000.00

 

 צדק חברתי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אליהו גרשון מעוז קצרין 11/08/2008 500.00

 רברגויטלי זילב קצרין 18/08/2008 50.00

 ויטלי זילברברג קצרין 19/08/2008 91.84

 אליהו גרשון מעוז קצרין 14/09/2008 3,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ויטלי זילברברג קצרין 15/09/2008 500.00

 ויטלי זילברברג קצרין 18/09/2008 1,200.00

 ויטלי זילברברג קצרין 19/10/2008 1,500.00

 אליהו גרשון מעוז קצרין 25/09/2008 750.00

 דורון מיזרחי קצרין 03/11/2008 500.00

 דניאל אלפסי קצרין 11/11/2008 600.00

 אלכסנדר שטינמן קצרין 11/11/2008 700.00

 

ו נ ו א ת  י ר  ק

 המקומיים והירוקים בראשות יעקב סבו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 הרצל שהרבני קרית אונו 29/10/2008 5,000.00

 שמעון בזק קרית אונו 28/10/2008 300.00

 אביעד מיתר קרית אונו 28/10/2008 5,000.00

 יעל גל קרית אונו 29/10/2008 200.00

 שמעון למפרט קרית אונו 31/10/2008 500.00

 סמדר פוגל קרית אונו 02/11/2008 500.00

 ראובן בכר קרית אונו 02/11/2008 1,000.00

 אמיר ורדי וקרית אונ 03/11/2008 200.00

 דוד יחיאלי קרית אונו 03/11/2008 250.00

 עליזה סגל קרית אונו 10/11/2008 500.00

 'מאיר סלודז קרית אונו 31/10/2008 200.00

 דוד דהאן קרית אונו 31/10/2008 200.00

 

 מפלגת צדק חברתי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 תמר דבורה  אונוקרית 07/08/2008 600.00

 תמר דבורה קרית אונו 15/08/2008 2,700.00
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 עתיד חדש לקריית אונו בראשות איציק ציזר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מיכל קלמנוביץ קרית אונו 11/06/2008 1,500.00

 איציק ציזר קרית אונו 11/06/2008 5,000.00

 סיגלית רהב אונוקרית  13/07/2008 2,500.00

 אירית ינקוביץ קרית אונו 13/07/2008 2,500.00

 יוסף גרשון א"ת 10/08/2008 1,000.00

 עפרה צימבליסטה קרית אונו 15/08/2008 2,000.00

 יהודה היימן קרית אונו 31/08/2008 1,000.00

 עודד קירש קרית אונו 06/09/2008 1,000.00

 יגאל צוברי וקרית אונ 07/09/2008 1,250.00

 יעל שריג קרית אונו 07/09/2008 1,000.00

 מיכל קלמנוביץ קרית אונו 07/09/2008 1,500.00

 אילה גילברט זכרון יעקב 29/09/2008 2,000.00

 יוסף גרשון א"ת 03/09/2008 1,000.00

 יהושע רעיף קרית אונו 26/10/2008 2,500.00

 הןאיל כ קרית אונו 10/11/2008 1,000.00

 נעם צמח קרית אונו 10/11/2008 1,800.00

 אוהד רוזן קרית אונו 11/11/2008 5,000.00

 איציק ציזר קרית אונו 01/10/2008 5,600.00

 איציק ציזר קרית אונו 01/10/2008 2,660.00

 

 תנועת התושבים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אתי בהריר רמת גן 15/07/2008 1,000.00

 אתי בהריר רמת גן 15/08/2008 1,000.00

 אתי בהריר רמת גן 15/09/2008 1,000.00

 אתי בהריר רמת גן 15/10/2008 1,000.00

 אתי בהריר רמת גן 10/11/2008 1,000.00

 נאוה ורוי מוצפי קרית אונו 01/09/2008 1,500.00

 תמיר פוליקר קרית אונו 01/09/2008 1,500.00

 ארי חנין קרית אונו 19/09/2008 5,000.00

 יהודה ארליך קרית אונו 24/09/2008 2,500.00

 חזי חרמוני סביון 19/03/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 צלי פלס פתח תקווה 17/04/2008 100.00

 מוריס דבש קרית אונו 19/05/2008 2,000.00

 רון אליעזר מלכה קרית אונו 16/10/2008 2,528.00

 יהודה ארליך קרית אונו 16/10/2008 1,836.00

 עמית נשרי קרית אונו 24/09/2008 700.00

 לוי אלה קרית אונו 19/10/2008 5,000.00

 אריה גור קדימה 22/10/2008 2,500.00

 עמית נשרי קרית אונו 11/11/2008 4,000.00

 עמית נשרי קרית אונו 02/11/2008 300.00

 ה ארליךיהוד קרית אונו 02/11/2008 664.00

 חן למדן קרית אונו 03/11/2008 5,000.00

 רון מלכה קרית אונו 01/11/2008 2,253.00

 שרה חנין קרית אונו 15/11/2008 4,900.00

 יוסי כוכבי קרית אונו 10/11/2008 5,000.00

 יוסי נשרי קרית אונו 10/11/2008 5,000.00

 אלעד כוכבי תל אביב 10/11/2008 5,000.00

 אליהו נמר קרית אונו 10/11/2008 5,000.00

 וולפוביץ מרה פתח תקווה 23/11/2008 3,000.00

 אלי לוי קרית אונו 24/11/2008 2,500.00

 אלי לוי קרית אונו 24/12/2008 2,500.00

 אריה שורק גבעת שמואל 23/11/2008 5,000.00

 גבע לורה קרית אונו 26/11/2008 4,000.00

 פיני שפיגלר נס ציונה 26/11/2008 500.00

 ויקטור רביבו גני תקווה 26/11/2008 5,000.00

 אבנר הדרי גני תקווה 26/11/2008 4,933.00

 אורי ארליך תל אביב 26/11/2008 4,620.00

 אביגיל דנוך קרית אונו 23/12/2008 5,000.00

 אילת דן קרית אונו 24/12/2008 5,000.00

 תמר ליבוביץ אונוקרית  26/11/2008 2,150.00

 אסתר מלכה חולון 16/02/2009 5,000.00

 יוסי נשרי קרית אונו 06/04/2008 714.00

 פיני שפיגלר נס ציונה 26/11/2008 3,000.00
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ע ב ר א ת  י ר  ק

 אחים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גוטמן-מרים לפיד יבנאל 20/10/2008 5,000.00

 

 כולנו

¯˙‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שלמה לוינגר חברון 13/11/2008 2,200.00

 מלאכי לוינגר קרית ארבע 13/11/2008 5,000.00

 פנחס אטלי רמת גן 13/11/2008 1,500.00

 אריה סוד קרית ארבע 13/11/2008 500.00

 יהושע שני קרית ארבע 13/11/2008 1,300.00

 

 קריה נאמנה

‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ברוך מרזל חברון 23/10/2008 450.00

 

א ת א ת  י ר  ק

 דרך חדשה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שרגא גוטליב חיפה 16/07/2008 2,500.00

 שרגא גוטליב חיפה 16/07/2008 2,500.00

 אבי סיסו קרית טבעון 28/08/2008 5,000.00

 דן ברין קרית מוצקין 07/09/2008 3,000.00

 ערן כהן חיפה 23/09/2008 4,000.00

 מ"נרדיה אירועים בע חיפה 15/10/2008 43,890.00

 פורמדיה תל אביב 10/10/2008 90,000.00
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ק י ל א י ב ת  י ר  ק

 ביאליק נטו בראשות יוסי אזריאל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלון יהודה א 13/06/2008 5,000.00

 אבי ברוך א 05/09/2008 2,500.00

 נתן פיקבולץ א 05/09/2008 5,000.00

 יוסף ברופאל א 17/09/2008 5,000.00

 

 מנהיגות חדשה לקרית ביאליק בראשות צביקה ברקאי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מ"ר כץ בעזוה קרית ביאליק 31/03/2008 5,000.00

 מ"גי אן בע.אר קרית ביאליק 02/03/2008 5,000.00

 זוהר כץ קרית ביאליק 02/03/2008 5,000.00

 צביקה ברקאי קרית ביאליק 01/01/2008 7,000.00

 צביקה ברקאי קרית ביאליק 02/01/2008 5,000.00

 צביקה ברקאי קרית ביאליק 27/03/2008 38,500.00

 מ"איזי אהרון בע יפהח 07/07/2008 5,000.00

 ברנרד בלומשטיין קרית ביאליק 08/07/2008 1,000.00

 צביקה ברקאי קרית ביאליק 16/07/2008 1,800.00

 

 צדק חברתי בראשות יוסי דואק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבי הולצמן קרית אתא 01/02/2009 2,000.00

 ארנון כרם צורית 02/02/2009 2,000.00

 ויקי דואק קרית ביאליק 28/01/2009 1,000.00

 אביב דה הס חיפה 05/02/2009 1,000.00

 פנינה גולן קרית אתא 04/02/2009 1,000.00

 שי לנדמן קרית מוצקין 04/02/2009 1,000.00

 זהבה דואק קרית ביאליק 28/01/2009 5,000.00
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ת ג ת  י ר  ק

 אהבת ישראל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ ÍÈ¯‡˙‰ÓÂ¯˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 המקומון קרית גת 11/11/2008 36,000.00

 

 איכות ואמינות

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמעון ששון יד נתן 26/05/2008 5,000.00

 שאול נעים קרית גת 03/06/2008 5,000.00

 משה כרמלי קרית גת 06/08/2008 5,000.00

 רחל אדרי קרית גת 18/01/2008 1,800.00

 רחל אדרי קרית גת 27/08/2008 1,800.00

 אבי אדרי קרית גת 31/08/2008 1,800.00

 עמרי אלירז קרית גת 17/09/2008 5,000.00

 מקסים בוסקילה קרית גת 16/11/2008 5,000.00

 מרי סוסן קרית גת 16/11/2008 5,000.00

  הכהןירמיהו קרית גת 13/11/2008 5,000.00

 דוד אדרי קרית גת 13/11/2008 5,000.00

 ציפי גזיאל קרית גת 27/11/2008 5,000.00

 רפי יפרח קרית גת 27/11/2008 5,000.00

 אלברט עמרם קרית גת 02/10/2008 1,500.00

 סלומון אזולאי קרית גת 16/11/2008 2,500.00

 סלומון אזולאי קרית גת 15/12/2008 2,500.00

 

 כהןיהודה 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהודה כהן קרית גת 10/10/2008 100.00

 

 "הכוח שלך במועצה"מיקי זוהר ואלי הדסי 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מכלוף זוהר קרית גת 10/12/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שלומי דנן קרית גת 10/12/2008 1,500.00

 אייל חדד קרית גת 03/11/2008 5,000.00

 

 קרית גת תצליח

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 תעשיות תוצרת חקלאית אביטן קרית גת 27/09/2008 2,000.00

 אלברט עמרם קרית גת 23/09/2008 1,500.00

 דני ספרים הוצאה לאור קרית גת 05/10/2008 2,000.00

 השקעות.אי.בי.איי קרית גת 19/10/2008 900.00

 אבי פרץ קרית גת 19/10/2008 900.00

 שחר גתהשכרת רכב קרית גת 07/12/2008 1,000.00

 דוד פרחן שדה עוזיה 18/11/2008 2,000.00

 

 תנועת יחד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלכסנדר כץ קרית גת 15/09/2008 5,000.00

 איגור לויצקי קרית גת 15/09/2008 5,000.00

 מירה פינשטיין קרית גת 15/09/2008 800.00

 אמליה קוטליאר קרית גת 22/10/2008 2,993.50

 בוטר'פבל צ קרית גת 23/10/2008 2,693.50

 בנימין לבייב תל אביב 07/07/2008 1,500.00

 אדוארד קולוגריגוב קרית גת 13/10/2008 3,000.00

 

ן ו ע ב ט ת  י ר  ק

 בעונים יש על מי לסמוךט

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ברוך כהאנא קרית טבעון 14/09/2008 1,000.00

 טבעונים קרית טבעון 03/09/2008 1,529.41

 ברוך לביא קרית טבעון 06/10/2008 300.00

 ברוך כהאנא קרית טבעון 06/10/2008 1,500.00

 רפאל שינדלר  טבעוןקרית 09/10/2008 300.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אייל בר דוד קרית טבעון 14/10/2008 300.00

 צביקה אקרמן קרית טבעון 05/09/2008 3,500.00

 אייל בר דוד קרית טבעון 20/10/2008 5,000.00

 

 קרית טבעון אחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסי פילוסוף קרית טבעון 05/08/2008 500.00

 אריה סוזין קרית טבעון 05/08/2008 500.00

 נאוה סבר קרית טבעון 05/08/2008 500.00

 יעקב שורר קרית טבעון 05/08/2008 500.00

 רוזנברג חגית קרית טבעון 05/08/2008 500.00

 משה גופר קרית טבעון 05/08/2008 500.00

 אטו'אלון דה פיצ קרית טבעון 18/08/2008 500.00

 רענן רובינשטיין קרית טבעון 01/09/2008 1,900.00

 נבות מיכל ואלון קרית טבעון 01/09/2008 1,900.00

 מיכל ואלון נבות קרית טבעון 01/09/2008 1,900.00

 מארק מרדכי שניר בית אריה 05/10/2008 1,500.00

 תמר שניר בית אריה 05/10/2008 1,500.00

 פירתלמה או קרית טבעון 12/10/2008 500.00

 רחל מילוא ירושלים 22/10/2008 1,900.00

 עמיחי בן דרור קרית טבעון 05/08/2008 500.00

 מולטון מוריאל קרית טבעון 18/08/2008 1,900.00

 אבי צין רמת השרון 02/10/2008 1,700.00

 אביבה צין רמת השרון 02/10/2008 1,800.00

 זאב עופר רמת ישי 02/10/2008 1,600.00

 יעל כרמון רמת ישי 02/10/2008 1,900.00

 גבריאלה גרין תל אביב 11/11/2008 1,800.00

 יאיר גרין תל אביב 11/11/2008 1,800.00

 ישראל אברבך קרית טבעון 02/11/2008 3,112.81
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ן י ק צ ו מ ת  י ר  ק

 מוצקין נטו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 )נציג(יים פרנקו ח עכו 04/09/2008 30,000.00

 )נציג(עמיחי אבריל  חיפה 27/10/2008 50,000.00

 )נציג(מנשה צורף  קרית מוצקין 10/11/2008 25,570.00

 

ן ו ר ק ע ת  י ר  ק

 עקרון אחת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חגי פסטרנק רחובות 11/11/2008 5,000.00

 ןשרון כה רמת גן 11/11/2008 5,000.00

 עמיקם ויעל ברמן כפר מונש 11/11/2008 5,000.00

 חיים בראנס הרצליה 11/11/2008 5,000.00

 פטריסיה ברבי ללוש הרצליה 11/11/2008 5,000.00

 ותארי יחיאל קרית עקרון 11/11/2008 2,000.00

 אריק חדד קרית עקרון 11/11/2008 3,065.00

 

 תנועת לב בראשותו של בצלאל דוד

‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלי גדקה קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 עזרא קהה קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 יוסף בן דוד קרת עקרון 11/11/2008 400.00

 שאול פטל קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 יואש עמר קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 נפתלי עמר רית עקרוןק 11/11/2008 500.00

 עופר קובר קרית עקרון 11/11/2008 500.00

 גולן לוי קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 יורם זגורי קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 משה ועקנין קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 איתמר אוחנונה קרית עקרון 11/11/2008 500.00

 לירן מרשא קרית עקרון 11/11/2008 700.00



659 

‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ¯˙ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אושרי לוי קרית עקרון 11/11/2008 700.00

 ליאור פרץ קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 אושרי אבוחנין קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 אבשלום לוי קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 אשר יהודה קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 יחיאל דוד קרית עקרון 11/11/2008 500.00

 לירון ללו קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 יאיר דוד קרית עקרון 11/11/2008 700.00

 נתנאל בלוקה קרית עקרון 11/11/2008 700.00

 דוד שלום קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 רועי חיים קובר קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 גיא שמעון לוי קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 הרצל שמעון קרית עקרון 11/11/2008 500.00

 ניסים נבעה קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 ין'קובי עפג קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 עופר תמר קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 יוסף פורת קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 אודי עמר קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 אמנון קעטבי  עקרוןקרית 11/11/2008 300.00

 יהודה שרה קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 דוד נועם קרית עקרון 11/11/2008 300.00

 דוד נעמי קרית עקרון 11/11/2008 500.00

 דוד נתנאל קרית עקרון 11/11/2008 500.00

 

ה נ ו מ ש ת  י ר  ק

 דרך חדשה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אביגדור וילנץ כמון 04/08/2008 3,000.00

 יוסף אבגי צ"ראשל 18/08/2008 1,200.00

 רחל שאשא קרית שמונה 07/09/2008 5,000.00

 שלומי פרי קרית שמונה 08/10/2008 5,000.00

 סיניה וקנין קריית שמונה 29/10/2008 100.00

 גבריאל מלכין נתניה 29/10/2008 3,500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסי דמרי ית שמונהקרי 29/10/2008 1,000.00

 יגאל ציפורי קריית שמונה 29/10/2008 2,000.00

 אופיר שוקרון קריית שמונה 29/10/2008 570.00

 יפעת שאשא ביטון קריית שמונה 29/10/2008 5,000.00

 יהודה בן דוד קריית שמונה 05/12/2008 1,000.00

 חנית בן חמו זכרון יעקוב 25/12/2008 5,000.00

 אופיר שוקרון קריית שמונה 13/11/2008 650.00

 זכאי יגאל קריית שמונה 13/11/2008 4,800.00

 אופיר שוקרון קריית שמונה 02/11/2008 1,270.00

 כהן דוד קריית שמונה 27/10/2008 2,100.00

 דהן דיקלה קריית שמונה 19/10/2008 2,000.00

 אברי משה קריית שמונה 01/11/2009 1,000.00

 שאשא ערן הגושרים 01/10/2008 4,500.00

 אתי קני רמת השרון 27/05/2008 5,000.00

 אביגדור וילניץ קריית שמונה 20/08/2008 2,000.00

 

 מעורבות והשפעה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ולרי סריוגין קרית שמונה 22/09/2008 400.00

 בוריס סלוביקובסקי קרית שמונה 26/09/2008 5,000.00

 יארוסלב שניידר קרית שמונה 28/09/2008 5,000.00

 רוזה קואפמן קרית שמונה 27/10/2008 5,000.00

 טטיאנה קונביסר קרית שמונה 29/10/2008 400.00

 

 צעירים למען העיר-עתיד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלי חזן קריית שמונה 25/08/2008 1,000.00

 יורם בוזגלו קריית שמונה 01/09/2008 5,000.00

 גבי חן קריית שמונה 10/09/2008 1,000.00

 גל אסולין קריית שמונה 23/09/2008 500.00

 יעקב אדרי קריית שמונה 15/09/2008 200.00

 יורם ממן קריית שמונה 12/10/2008 1,500.00

 מןחנה ויצ קריית שמונה 22/10/2008 500.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אילן נויזאדה קריית שמונה 23/10/2008 1,000.00

 דורי בן אור קריית שמונה 04/11/2008 1,000.00

 ארז חזן קריית שמונה 19/01/2009 2,300.00

 משה חזן קריית שמונה 05/02/2009 2,000.00

 

 קריית שמונה שלנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דוד כהן קרית שמונה 19/08/2008 100.00

 חיים חסין הרצליה 27/08/2008 1,200.00

 'ג'חיים חג קרית שמונה 27/08/2008 1,000.00

 ויקטור חג מושב בית הילל 27/08/2008 5,000.00

 רוחמה שאול קרית שמונה 29/08/2008 5,000.00

 אורי שאול קרית שמונה 29/08/2008 5,000.00

 חנה ציפורי ית שמונהקר 02/09/2008 1,000.00

 סלביה מלכה קרית שמונה 01/09/2008 1,500.00

 פורטונה מלול קרית שמונה 28/08/2008 100.00

 מרדכי סבג קרית שמונה 03/09/2008 200.00

 אברהם לוי קרית שמונה 03/09/2008 2,500.00

 רוברט אוחנה קרית שמונה 03/09/2008 2,500.00

 אליאס מלול שמונהקרית  03/09/2008 300.00

 עמרם שחר קרית שמונה 05/09/2008 5,000.00

 גבי חסין קרית שמונה 06/09/2008 1,000.00

 יגאל יפרח קרית שמונה 10/09/2008 5,000.00

 יצחק לוי קרית שמונה 16/09/2008 2,500.00

 יגאל חן שאר ישוב 18/09/2008 1,000.00

  סורדואריאלה קרית שמונה 18/09/2008 500.00

 פאיז דעבוס עין קנייא רמת הגולן 19/09/2008 5,000.00

 אשר דהן קרית שמונה 25/09/2008 5,000.00

 משה כהן קרית שמונה 25/09/2008 3,000.00

 אברהם יואל קרית שמונה 24/09/2008 3,600.00

 מכלוף דהן קרית שמונה 28/09/2008 3,000.00

  שטרןיצחק כרמיאל 05/10/2008 5,000.00

 חיים חסין הרצליה 27/08/2008 1,200.00

 חיים חסין הרצליה 27/08/2008 1,200.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סלביה מלכה קרית שמונה 01/09/2008 1,500.00

 סלביה מלכה קרית שמונה 01/09/2008 1,500.00

 ידידיה מלכה קרית שמונה 06/10/2008 3,000.00

 חיים מוצפי קרית שמונה 07/10/2008 5,000.00

 יאיר זכאי קרית שמונה 08/10/2008 2,600.00

 יפה זגורי קרית שמונה 16/10/2008 2,500.00

 גדי ביטון קרית שמונה 24/10/2008 5,000.00

 יהודה בן דוד קרית שמונה 28/10/2008 1,000.00

 איתן דודי קרית שמונה 28/10/2008 3,000.00

 שי אלימלך קרית שמונה 28/10/2008 5,000.00

 מאיר מלכה קרית שמונה 28/10/2008 5,000.00

 משה אלמישלי קרית שמונה 28/10/2008 5,000.00

 ניסים בן ברוך קרית שמונה 30/10/2008 2,000.00

 יוסי ניזרי קרית שמונה 08/09/2008 200.00

 גבי חן קרית שמונה 23/09/2008 300.00

 אתי גרוסמן קצרין 07/11/2008 5,000.00

 ניסים חמו קרית שמונה 20/10/2008 150.00

 גבי חסין קרית שמונה 25/10/2008 1,300.00

 יורם ויצמן קרית שמונה 08/11/2008 1,850.00

 ניסים דנינו קרית שמונה 08/11/2008 2,400.00

 סילבה זויגי קרית שמונה 08/11/2008 2,000.00

 משה דוארי קרית שמונה 10/11/2008 2,000.00

 ציון אמסלם קרית שמונה 10/11/2008 2,000.00

 יוסי אבוטבול קרית שמונה 10/11/2008 4,000.00

 רגינה דרויאן חיפה 17/11/2008 1,800.00

 אלי מנחם קרית שמונה 24/11/2008 1,000.00

 גבי חן קרית שמונה 24/11/2008 1,000.00

 יאיר בן שמחון קרית שמונה 24/11/2008 500.00

 נו'חיים גי קרית שמונה 24/11/2008 1,500.00

 אילן אברהם קרית שמונה 04/11/2008 2,500.00

 שלום פרץ קרית שמונה 01/10/2008 500.00

 איציק מנחם קרית שמונה 01/10/2008 500.00

 מוטי חסין קרית שמונה 08/10/2008 1,100.00

 מאור מלכה בריה 06/11/2008 600.00

 מלכהמאור  בריה 11/11/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גבי חן קרית שמונה 11/11/2008 400.00

 אורן ירמיהו קרית שמונה 15/11/2008 300.00

 מאור מלכה בריה 23/11/2008 300.00

 מאור מלכה בריה 25/11/2008 1,000.00

 סילבה זוויגי קרית שמונה 25/11/2008 600.00

 איתן דוידי מרגליות 10/11/2008 300.00

 גבי חסין קרית שמונה 06/11/2008 1,040.00

 דוד כהן קרית שמונה 10/11/2008 3,800.00

 רותי קקון קרית שמונה 10/11/2008 600.00

 רוברט אוחנה קרית שמונה 25/12/2008 1,000.00

 אברהם לוי קרית שמונה 25/12/2008 1,000.00

 שמעון מלכה קרית שמונה 17/12/2008 3,341.00

 אברהם פורטל מונהקרית ש 17/12/2008 3,341.00

 גבי חסין קרית שמונה 29/12/2008 1,500.00

 יונתן מלכה קרית שמונה 30/12/2008 4,000.00

 ניסן אוחנה קרית שמונה 26/11/2008 2,000.00

 אשר טויזר קרית שמונה 26/11/2008 500.00

 דורון בלחסן קרית שמונה 02/01/2009 4,000.00

 שלומית שיין ונהקרית שמ 02/01/2009 3,000.00

 שמעון מלכה קרית שמונה 16/01/2009 1,500.00

 אברהם לוי קרית שמונה 20/01/2009 1,500.00

 משה מלכה קרית שמונה 30/11/2008 222.13

 

 קשת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 משה אהרון קרית שמונה 16/07/2008 100.00

 סמירה מחמוד מסמגדל ש 06/08/2008 200.00

 משה אהרון קרית שמונה 07/08/2008 200.00

 דוד אליאני קרית שמונה 14/08/2008 4,800.00

 יונתן בירותי קרית שמונה 23/09/2008 2,000.00

 אברהם ממן קרית שמונה 22/08/2008 3,000.00

 אברהם ממן קרית שמונה 15/10/2008 2,000.00

 חק קדושיצ גילון 03/11/2008 5,000.00
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ן ו ר מ ו ש י  נ ר  ק

 עת לעשות בראשות יוסי דנציגר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מנחם איתן קרני שמרון 17/09/2008 2,500.00

 רחל גליק קרני שמרון 29/09/2008 5,000.00

 אלקה אנגל קרני שמרון 03/10/2008 2,500.00

 ה איתןשושנ קרני שמרון 26/10/2008 2,500.00

 ציון דנינו קרני שמרון 10/11/2008 500.00

 אהוד רוייטמן קרני שמרון 03/10/2008 2,298.76

 זאב דינור קרני שמרון 02/11/2008 500.00

 

ן י ע ה ש  א  ר

 בראשות משה בן טובים" יוזמה"

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ביםמשה בן טו ראש העין 31/08/2008 5,000.00

 

 חברים נכונים לעשייה בראשות פיני דניאל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פנחס דניאל ראש העין 11/11/2008 3,684.95

 פנחס דניאל ראש העין 18/08/2008 20.00

 ירון קליין ראש העין 14/09/2008 1,000.00

 יוסף נצר ראש העין 23/10/2008 2,000.00

 עופר בביוף ראש העין 11/11/2008 4,956.00

 נתן יחיאל ראש העין 24/07/2008 5,000.00

 יוחאי ניסים ראש העין 24/07/2008 5,000.00

 

 ראש העין הירוקה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חברת מרום כפר סבא 01/11/2008 5,000.00

 ןקסו'אראלה ג ראש העין 27/10/2008 200.00

 יואל רוזנפלד ראש העין 30/08/2008 200.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ניצן שלזינגר ראש העין 09/03/2008 1,500.00

 אביגיל שמלה ראש העין 06/06/2008 1,000.00

 אריק בראונר ראש העין 01/07/2008 500.00

 רחל בן דוד ראש העין 01/07/2008 360.00

 רות וייס ראש העין 24/02/2008 200.00

 אורנה חרמון ראש העין 12/03/2008 200.00

 חנה ארז ראש העין 20/08/2008 500.00

 מוריה ארצי ראש העין 25/08/2008 350.00

 יעקב יהודה ראש העין 01/07/2008 500.00

 שרי סלע ראש העין 21/07/2008 5,000.00

 מרדכי וסרטיל ראש העין 21/08/2008 1,000.00

 

ה נ י פ ש  א  ר

 גיא אוני

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ˙‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ישראל שוחט ראש פנה 09/11/2008 500.00

 

 המושבה בראש

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דוד לרט ראש פינה 15/07/2008 20,000.00

 דוד לרט ראש פינה 28/07/2008 27,000.00

 דוד לרט ראש פינה 20/10/2008 5,000.00

 

 חתראש פנה א

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יאיר רסקי ראש פינה 11/11/2008 1,000.00

 פנינה שוורץ ראש פינה 06/11/2008 500.00

 זהבה רסקי ראש פינה 16/07/2008 5,000.00

 יוסי כהן ראש פינה 20/07/2008 5,000.00

 חיים פרימוביץ ראש פינה 08/08/2008 5,000.00

 רועי כהן ראש פינה 07/09/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 איבי שמשון ראש פינה 12/09/2008 5,000.00

 שרה אשכנזי ראש פינה 14/09/2008 1,500.00

 מלי רובנשטיין ראש פינה 16/09/2008 2,500.00

 צפורה בוכריס חצור 23/09/2008 5,000.00

 מקסים ממן ראש פינה 09/11/2008 500.00

 עודד אילת ראש פינה 06/11/2008 2,000.00

 דבורה רוטנברג ראש פינה 28/10/2008 500.00

 אברהם רוטנברג ראש פינה 28/10/2008 1,000.00

 לילי שוחט ראש פינה 27/10/2008 500.00

 נתן ממן ראש פינה 27/10/2008 500.00

 יאיר אוחנה ראש פינה 11/11/2008 2,000.00

  מזרחיירמיהו ראש פינה 06/10/2008 500.00

 ניסים גיגי חצור 30/07/2008 1,000.00

 גיל צומן רמת גן 02/11/2008 5,000.00

 עמוס רודין ראש פינה 10/11/2008 1,000.00

 אילן ברנס ראשון לציון 10/11/2008 5,000.00

 

ן ו י צ ל ן  ו ש א  ר

 התקווה בראשות יוסי כמיסה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יורם שוחט קריית אונו 18/10/2008 2,700.00

 יוסי קמיסה ראשון לציון 01/11/2008 1,600.00

 

 חי בראשות טרבלסי חי שמעון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רינה אלון צ"ראשל 22/08/2008 5,000.00

 פליקס כהן צ"ראשל 22/09/2008 1,800.00

 ניר ארז צ"ראשל 22/09/2008 1,800.00

 סיגלית טרבלסי צ:ראשל 30/10/2008 3,500.00

 רני אהרון, אפרת ראשון ציון 25/12/2008 5,000.00

 אסתר אלל ראשון לציון 21/12/2008 4,000.00

 אלון נופר צ"ראשל 31/12/2008 4,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פרץ מסעודי צ"ראשל 31/12/2008 5,000.00

 

 בי אלי'עוצמה לתושב בראשות חג

¯˙‰ ÌÂÎÒ‰ÓÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עזרא חממי צ"ראשל 09/09/2008 5,000.00

 גבאי עזרא גבעתיים 15/10/2008 5,000.00

 גבי חיים'ח צ"ראשל 16/10/2008 5,000.00

 ראול סרוגו ראשון לציון 30/10/2008 5,000.00

 

 פז

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 צפורה שיוביץ ראשון לציון 13/08/2008 2,500.00

 מחלוף שטרית הרצליה 13/08/2008 1,000.00

 פנחס רוטנברג תל אביב 13/08/2008 5,000.00

 נחום עופר תל אביב 13/08/2008 1,500.00

 ירון כספי נס ציונה 01/09/2008 5,000.00

 יהושוע זליג ראשון לציון 05/09/2008 5,000.00

 יוסף סמדר צ"ראשל 26/08/2008 5,000.00

 פיליפ קורטוב צ"ראשל 10/09/2008 5,000.00

 שלמה חממי ראשון לציון 01/09/2008 5,000.00

 לירן קורטוב צ"ראשל 10/09/2008 5,000.00

 שרה ברקאי צ"ראשל 01/09/2008 5,000.00

 אייל קורטוב צ"ראשל 10/09/2008 5,000.00

 משון זליגש צ"ראשל 04/09/2008 5,000.00

 שלמה אלקוויטי פתח תקוה 21/08/2008 5,000.00

 שלמה אלחרר צ"ראשל 08/09/2008 3,000.00

 אמנה מחמד דיאב תמרה 10/09/2008 5,000.00

 יצחק שפירא צ"ראשל 16/09/2008 5,000.00

 רינת ושי שפירא חולון 09/09/2008 5,000.00

 אברהם יוחנן אזור 28/09/2008 5,000.00

 חיים אלמקייס ים-בת 28/09/2008 1,500.00

 שמעון עמוס טבריה 28/09/2008 1,000.00

 יוסף ריבלין ראשון לציון 02/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אהוד מרקוביץ ראשון לציון 06/10/2008 5,000.00

 בנדרי אליה ראשון לציון 06/10/2008 5,000.00

 אילנה גודניאן צ"ראשל 28/09/2008 4,777.00

 משה כהן ירושליים 10/10/2008 5,000.00

 יהונתן מידן ראשון לציון 06/11/2008 5,000.00

 יצחק מידן ראשון לציון 06/11/2008 5,000.00

 דרור מנור תל אביב 06/11/2008 5,000.00

 זיו כספי ראשון לציון 09/11/2008 3,500.00

 נחום עופר תל אביב 10/11/2008 2,500.00

 שרית שפירא אורנית 10/11/2008 5,000.00

 עמנואל ענו חולון 11/11/2008 2,000.00

 שאול צתיאת התומר 11/11/2008 5,000.00

 רויטל סרוגו צ"ראשל 11/11/2008 5,000.00

 רפאל אלון חולון 11/11/2008 5,000.00

 מכלוף שטרית הרצליה 11/11/2008 2,000.00

 דרור סימון צ"ראשל 11/11/2008 3,000.00

 נאוה פמילה צ"ראשל 11/11/2008 5,000.00

 אביב איתני תל אביב 11/11/2008 2,000.00

 בינימין ישר צ"ראשל 11/11/2008 2,000.00

 

 של בראשות שלמה לוי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ו'קארין מוסאצ צ"ראשל 24/07/2008 5,000.00

 פליקס כהן צ"ראשל 22/07/2008 5,000.00

 שרון ניר צ"ראשל 22/07/2008 5,000.00

 רינה אלון צ"ראשל 22/07/2008 5,000.00

 סמדר חן צ"ראשל 21/07/2008 5,000.00

 יונה כהן נס צינה 03/08/2008 5,000.00

 אירית צרפתי צ"ראשל 14/08/2008 5,000.00

 יניב ששון חולון 05/08/2008 5,000.00

 רוזט בן שמחון צ"ראשל 12/08/2008 5,000.00

 אסיעד פריגוזין צ"ראשל 29/07/2008 5,000.00

 דוד טליאס אזור 24/08/2008 5,000.00

 ראול סרוגו צ"ראשל 22/08/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שלמה חממי צ"ראשל 02/09/2008 5,000.00

 שמשון זליג צ"ראשל 03/09/2008 5,000.00

 אילן קהלני צ"ראשל 20/09/2008 5,000.00

 יצחק בסלו יבנה 15/09/2008 5,000.00

 יעקוב מזרחי צ"ראשל 17/09/2008 3,600.00

 אילנה גודניאן צ"ראשל 11/09/2008 5,000.00

 חגית ברקוביץ רמת אפעל 22/09/2008 5,000.00

 יוסף ברוש נטעים 22/09/2008 5,000.00

 חיים לוי צ"ראשל 08/09/2008 5,000.00

 יגאל בולקינד צ"ראשל 19/11/2008 2,500.00

 יגאל בולקינד צ"ראשל 25/10/2008 2,500.00

 אליהו אבידר תל אביב 07/10/2008 5,000.00

 יצחק חיימוב סביון 30/10/2008 5,000.00

 אילן שרעבי חמד 07/10/2008 5,000.00

 פיליפ קורטוב צ"ראשל 25/10/2008 5,000.00

 בלירן קורטו צ"ראשל 26/10/2008 5,000.00

 שרה ברקאי צ"ראשל 30/10/2008 2,500.00

 משה כהן צ"ראשל 03/11/2008 5,000.00

 מיכאל סינאוני ראשון לציון 07/11/2008 1,800.00

 זאב חכמוב ראשון לציון 20/08/2008 2,000.00

 פרסקו חיים ראשון לציון 28/11/2008 5,000.00

 שרון אליאסי ראשון לציון 28/11/2008 5,000.00

 מיכאל לייטר גיי עלי 07/12/2008 5,000.00

 זאב רחמני תל אביב 23/12/2008 5,000.00

 

ט ה  ר

 אלאחוה ואלמוסאואה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עלא אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 סעיד חרב אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 אלקרנאווימיל 'ג רהט 15/11/2008 200.00

 אמיר אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 עלימאן חנון רהט 15/11/2008 200.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אחים מיראב רהט 15/11/2008 500.00

 רפי אחמד סאלם רהט 15/11/2008 200.00

 סאלם איסמעיל אלקרנאווי רהט 15/11/2008 100.00

 עסאם זונבר חאלק אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 דקטור חנן אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 יוסף מחמוד עודה רהט 15/11/2008 200.00

 זיאד חליל אבוחסני אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 שפיך חמוז אלקרנאווי רהט 15/11/2008 300.00

 סלימאן גומעה אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 ווימועין גומעה אלקרנא רהט 15/11/2008 200.00

 אמיר תופיק אבו סאלם אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 אימאן מרסאל אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 תופיק איברהים גריעאן רהט 15/11/2008 200.00

 בר חליל אלקרנאווי'ג רהט 15/11/2008 100.00

 מחמוד גמעה רהט 15/11/2008 200.00

 זז אלקרנאוויסלים עבד ע רהט 15/11/2008 100.00

 שריף אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 סלימאן חסין אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 עומר אלקרנאווי רהט 15/11/2008 100.00

 אמין נעים אלקרנאווי רהט 15/11/2008 100.00

 יוסף סלאמה אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 ויעטוה אלקרנאו רהט 15/11/2008 100.00

 עלי עודה רהט 15/11/2008 200.00

 סלאמה מחמד אבו סלאמה רהט 15/11/2008 200.00

 חמוד גמעה אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 חנאן אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 פתח איברהים חנון רהט 15/11/2008 200.00

 אסמעיל חליל סאלם רהט 15/11/2008 200.00

 תופיק מחמוד גוחה רהט 15/11/2008 400.00

 נאיף חליל חמיס רהט 15/11/2008 200.00

 חמאד עלי חמיס רהט 15/11/2008 100.00

 לרחאן סאלם אלקרנאווי רהט 15/11/2008 100.00

 סאמר דבאק רהט 15/11/2008 200.00

 עאוני גמעה אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 עליאן דים רהט 15/11/2008 150.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מוניר נעים רהט 15/11/2008 200.00

 מחמד חליל שיק רהט 15/11/2008 200.00

 'עומר עטוה פרג רהט 15/11/2008 200.00

 אזהאר טלאל רהט 15/11/2008 300.00

 זאנה פנוס אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 ריאה ברוק אלקרנאווי רהט 15/11/2008 100.00

 אף עבידתמאם נו רהט 15/11/2008 100.00

 סעידה אבוסאבר רהט 15/11/2008 50.00

 עזיזה אבו חרב רהט 15/11/2008 100.00

 סעיד חרב רהט 15/11/2008 100.00

 נאיפה חסן עביד רהט 15/11/2008 50.00

 חנן סלימאן חרב רהט 15/11/2008 50.00

 פאטמה חרב רהט 15/11/2008 150.00

 סורעבידה אחמד מנ רהט 15/11/2008 100.00

 מילה חרים עבדה מנסור'ג רהט 15/11/2008 100.00

 חרים אחמד מנסור רהט 15/11/2008 200.00

 עזיזה אבו גרבוע אלקרנאווי רהט 15/11/2008 50.00

 סלמי חסין אבו גרואן רהט 15/11/2008 50.00

 טרנשה אבו אברהים גרואן רהט 15/11/2008 100.00

 ם גמעה נעיםאבו קלשו רהט 15/11/2008 250.00

 מרים גרבוע רהט 15/11/2008 50.00

 חארה שרגי רהט 15/11/2008 170.00

 הדא פריד חמוד רהט 15/11/2008 100.00

 נאיפה יוסף גרואן רהט 15/11/2008 500.00

 עליאה פנוס רהט 15/11/2008 200.00

 בית גרמוש רהט 15/11/2008 200.00

 מרים זאקי רהט 15/11/2008 150.00

 עזוול סלמאן חנון רהט 15/11/2008 100.00

 גמיל חליל אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 איברהים גונבר רהט 15/11/2008 300.00

 מין סאלם מרסאל רהט 15/11/2008 70.00

 שלום סלמא פנוס רהט 15/11/2008 100.00

 עטאף סאלם חרב רהט 15/11/2008 200.00

 מי גומעהרא רהט 15/11/2008 100.00

 איברהים גריאן רהט 15/11/2008 200.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 הלאל תלאל סאלם רהט 15/11/2008 100.00

 עיראם תופיק סאלם רהט 15/11/2008 100.00

 סלמאן זרי רהט 15/11/2008 200.00

 חמיס איסמעיל סאלם רהט 15/11/2008 100.00

 ברוך בסבוס רהט 15/11/2008 200.00

 ופיק אחמד בסבוסת רהט 15/11/2008 200.00

 רמי סלאמה פנוס רהט 15/11/2008 200.00

 פארס עלי שיב רהט 15/11/2008 200.00

 עאטף עטוה חמוד רהט 15/11/2008 100.00

 פרהוד דבאק רהט 15/11/2008 100.00

 חליל עקילה רהט 15/11/2008 100.00

 מנשה אחמד סאלם רהט 15/11/2008 200.00

 אברהים אחמד עקילה רהט 15/11/2008 200.00

 חמיס דרב רהט 15/11/2008 200.00

 רפי חסין עבאד רהט 15/11/2008 200.00

 עטוה חמודה אלקרנאווי רהט 15/11/2008 600.00

 מוניר מחמוד רהט 16/11/2008 200.00

 מראן אלקרנאווי רהט 16/11/2008 200.00

 פריד סלאמה אלקרנאווי רהט 16/11/2008 200.00

 לדואן אלקראנאווי רהט 16/11/2008 200.00

 סלמאן עידה אלקרנאווי רהט 15/11/2008 200.00

 עטיה חמודה אלקרנאווי רהט 15/11/2008 2,000.00

 טלאל אלקרנאווי רהט 12/09/2008 5,000.00

 חמיס אלקרנאווי רהט 12/09/2008 5,000.00

 עלי אלקרנאווי רהט 12/09/2008 5,000.00

 אזהרארי אלקרנאווי רהט 12/09/2008 5,000.00

 עומר אלקרנאווי רהט 12/09/2008 5,000.00

 טלאל אלקרנאווי רהט 16/09/2008 5,000.00

 טלאל אלקרנאווי רהט 16/09/2008 5,000.00

 נוף אלחגה יוסף מנסור רהט 15/11/2008 1,000.00

 תורם תורם רהט 12/10/2008 60.00

 ורםתורם ת רהט 03/10/2008 317.00
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 אלהודא ללופאק ואלסלאם

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אחמד אבו פריח רהט 30/10/2008 3,500.00

 עודה אלקסאסי רהט 30/10/2008 3,500.00

 נואף אלטורי רהט 30/10/2008 3,000.00

 פואד אבו פריח רהט 10/11/2008 2,000.00

 אבו צהיבאןחליל  רהט 01/11/2008 2,000.00

 חליל אבו צהיבאן רהט 04/12/2008 2,700.00

 חאפז אלעמור רהט 04/12/2008 2,200.00

 מאגדי אבו פריח רהט 02/12/2008 5,000.00

 

 אלוחדה ואלסלאם

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 טלאל אלעוברה רהט 26/10/2008 20.00

 

ת ו ב ו ח  ר

 שוקי פורררחובות מתחדשת בראשות 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חן שנהב רחובות 14/09/2008 5,000.00

 דליה אליאס רחובות 07/11/2008 5,000.00

 אברהם קוזניצקי אשדוד 07/11/2008 5,000.00

 מרדכי מיכאלי רחובות 07/11/2008 5,000.00

 נטלי גנץ הרצליה 10/11/2008 5,000.00

 אליהו אביסרור באר שבע 09/11/2008 5,000.00

 משה קוברסקי רחובות 12/11/2008 5,000.00

 מאיה ודן בויטון רחובות 10/11/2008 3,000.00

 אבינועם דוידזון טירת יהודה 20/11/2008 5,000.00

 דן ויהודית זמר רחובות 19/11/2008 3,000.00

 קרדיחיים ומאיה  ראשון לציון 19/11/2008 5,000.00

 מיכאל לרר נס ציונה 21/11/2008 1,200.00

 שרון אביגיל כספי סביון 18/11/2008 5,000.00

 יעקב בנזקן אשדוד 27/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 צבי טרופ רחובות 15/12/2008 3,000.00

 שמואל וסוזן פרץ רחובות 16/12/2008 2,000.00

 ערן קבלין טל פורר גבעתיים 12/12/2008 5,000.00

 אסף סומך רמת אפעל 15/12/2008 5,000.00

 יעקב פרי  תל אביב 14/12/2008 2,500.00
 'ואסנת קדמי מרקוביץ

 חביב ומיכל נאה ראשון לציון 23/12/2008 5,000.00

 מרדכי גד חסון 'א רמת אביב ג"ת 23/12/2008 5,000.00

 מישאל יצחקי ראשון לציון 23/12/2008 5,000.00

 שמעון דהן רחובות 25/12/2008 5,000.00

 שלומית ורד רחובות 27/08/2008 5,000.00

 אבירם רוקח יבנה 27/08/2008 5,000.00

 ירון פורר רחובות 30/08/2008 5,000.00

 שושנה ושלמה אלמוג רחובות 08/09/2008 5,000.00

 גיל וקטי צומן רחובות 09/09/2008 5,000.00

 חק וחיותה פורריצ גבעתיים 10/09/2008 5,000.00

 אדיר וזיוה שושן רחובות 16/09/2008 2,500.00

 שמואל וסוזן פרץ רחובות 16/09/2008 3,000.00

 מישל ברלינר ואבי שנור סביון 18/09/2008 5,000.00

 שלום בלושטיין כפר שמריהו 09/09/2008 5,000.00

 אסף כספי סביון 15/09/2008 5,000.00

 משה ורות לרר ס ציונהנ 16/09/2008 5,000.00

 יעקב עזרא אבן רמת השרון 09/09/2008 5,000.00

 ניר גלבוע נטעים 21/09/2008 5,000.00

 ון'ציון פרג בית עובד 21/09/2008 5,000.00

 אריה ועינת פורר רחובות 18/09/2008 5,000.00

 יהושע דימנט פתח תקווה 23/09/2008 5,000.00

 אברהם נתיב בותרחו 17/09/2008 1,000.00

 דליה ואריה פרשקובסקי תל אביב 25/09/2008 5,000.00

 ענת ויוסי פרשקובסקי ראשון לציון 02/10/2008 5,000.00

 עדנה פרשקובסקי ראשון לציון 02/10/2008 5,000.00

 שרון פרשקובסקי ראשון לציון 02/10/2008 5,000.00

 רחל זאנטקרן רמת השרון 02/10/2008 5,000.00

 יחיאל ועדנה טרכטנברג רחובות 03/10/2008 5,000.00

 ירון גדסי רחובות 03/09/2008 3,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בן ציון ואילנה צנעני רחובות 10/10/2008 1,000.00

 בן ציון ואילנה צנעני רחובות 10/11/2008 1,000.00

 בן ציון ואילנה צנעני רחובות 10/11/2008 1,000.00

 בן ציון ואילנה צנעני רחובות 10/09/2008 1,000.00

 בן ציון ואילנה צנעני רחובות 10/01/2009 1,000.00

 מרדכי ואסתר ברזילי רחובות 10/09/2008 3,000.00

 דליה ומוטי לביא רחובות 07/09/2008 5,000.00

 שמעון ודורה אונציק רחובות 08/09/2008 4,500.00

 ישאברהם ואורה פ רחובות 10/09/2008 5,000.00

 יוסף מושלין רחובות 10/08/2009 5,000.00

 עליזה רוטמן רחובות 15/09/2008 5,000.00

 עזריה זאב רחובות 16/09/2008 5,000.00

 נעמי מזרחי רחובות 20/09/2008 5,000.00

 עפר שפיר שוהם 04/11/2008 1,000.00

 דניאל יצחקי ראשון לציון 04/11/2008 5,000.00

 עודד גרוס רחובות 09/11/2008 3,000.00

 יחיאל צבי אפל רחובות 10/11/2008 1,000.00

 אבנר וצבי פרליס רחובות 10/11/2008 5,000.00

 אלכס טכטנברג רחובות 05/10/2008 5,000.00

 יעקב שטופמן רחובות 06/10/2008 1,800.00

 לזר אטיאס רחובות 06/10/2008 1,000.00

 ישראל רורברג תל אביב 05/10/2008 5,000.00

 דוד צדקה רחובות 07/10/2008 3,000.00

 אברהם לבנת כרמי יוסף 15/10/2008 5,000.00

 יהודה ודורית גרשון  יפו-תל אביב 27/10/2008 5,000.00

 הרצל מאיר נתנאל חולון 27/10/2008 5,000.00

 שושנה ואריה נתנאל תל אביב 27/10/2008 5,000.00

 דני ושושנה נתנאל חולון 28/10/2008 5,000.00

 מיכאל ונזימה נתנאל חולון 27/10/2008 5,000.00

 יעקב יצחקי בני ברק 26/10/2008 5,000.00

 "גל גינון" גיל נחשול רחובות 26/10/2008 5,000.00

 גדעון ורות מקוב כרמי יוסף 02/11/2009 3,000.00

 ריזמןשלמה תחיה יואב ונורית  תל אביב 03/11/2008 2,000.00

 זאב לבנת כרמי יוסף 05/11/2008 5,000.00

 יצחק רם פינשטיין כרמי יוסף 09/11/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ציון ולבנה להב ראשון לציון 07/11/2008 5,000.00

 גלעד צבי וקרן שרעבי מזכרת בתיה 07/11/2008 5,000.00

 רפאל וגילה אלבז רחובות 10/11/2008 5,000.00

 יוסף הכט רחובות 09/11/2008 2,500.00

 אדיר שפירא טל שחר 06/11/2008 5,000.00

 ג שרות.ערן גרש ג חיפה 04/11/2008 5,000.00

 אורה לוסטרניק תל אביב 10/11/2008 5,000.00

 נחמן קפלן ושרה חיה רחובות 03/01/2009 5,000.00

 גיל קפלן כרמי יוס 01/01/2009 5,000.00

 יוראי אבני צ"ראשל 16/01/2009 5,000.00

 דורון ושירה בורשטיין שוהם 06/01/2009 5,000.00

 נוה -תל אביב 23/11/2008 5,000.00
 אביבים

 שרונה שניצר

 דוד וזהבה רובנר ת"פ 17/12/2008 2,000.00

 זהבה והרצל שלג רחובות 28/12/2008 5,000.00

 אברהם חממי ראשון לציון 30/12/2008 5,000.00

 עזרא חממי ראשון לציון 29/12/2008 5,000.00

 רחל וגד נחמן ראשון לציון 29/12/2008 5,000.00

 דוד אלפי נס ציונה 28/12/2008 5,000.00

 כהן אהרן רחובות 06/01/2009 5,000.00

 יוסף לוי ערד 23/12/2008 1,500.00

 תמיר לוי ויקטוריה הופמן רחובות 28/12/2008 5,000.00

 תקוה ושלמה שמואלי רחובות 20/11/2008 1,000.00

 יהודה פורר רחובות 23/12/2008 2,000.00

 אוהד צנעני רחובות 11/01/2009 5,000.00

 שמעון וענת יצחקי דולב 20/01/2009 5,000.00

 אליהו פפשדו הרצליה פיתוח 05/01/2009 5,000.00

 יניב בלושטיין כפר שמריהו 08/01/2009 5,000.00

 יגאל בריטמן תל אביב 27/01/2009 5,000.00

 דמתי דורון נס ציונה 15/01/2009 5,000.00

 רות מדהלה רחובות 01/02/2009 5,000.00

 רועי קהא רחובות 20/01/2009 5,000.00

 יצחק זינגר תל אביב 04/02/2009 5,000.00

 אדיר וזיוה שושן רחובות 03/01/2009 2,500.00

 גרוסמןיגור  נתניה 20/09/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 קריצבסקי אוביץ חנה בני ברק 27/03/2009 5,000.00

 יהודה לוי בני ברק 25/03/2009 5,000.00

 רם אברהם קלר כפר הנגיד 26/03/2009 5,000.00

 יחיאל אדלר אלתר בני ברק 10/04/2009 5,000.00

 איילה מלכה שינלזון בני ברק 17/03/2009 5,000.00

 שירי אורן גןרמת  29/03/2009 5,000.00

 אריה אלכסנדר בויאר בני ברק 31/03/2009 5,000.00

 טבריה ט בני ברק 25/03/2009 5,000.00

 שלום גלדציילר בני ברק 29/03/2009 5,000.00

 יצחק ורחל מרנשטיין בני ברק 29/03/2009 5,000.00

 אבידוד בר ישראל בני ברק 27/03/2009 5,000.00

 פסין ולדיסלב חובתר 29/03/2009 5,000.00

 עודד פורר רחובות 13/04/2009 1,500.00

 מאיר פדידה בני ברק 18/03/2009 5,000.00

 משה דלח הוד השרון 24/03/2009 5,000.00

 רסולי דורית כפר יונה 20/04/2009 5,000.00

 משה ליאון גבעתיים 27/04/2009 5,000.00

 סיגל בן מנשה ארסוף 26/04/2009 5,000.00

 משה לוי טואיטו הרצליה 26/04/2009 5,000.00

 משה מנור סביון 28/04/2009 5,000.00

 אשר ורדי הרצליה 15/05/2009 5,000.00

 אברהם פודהורצר תל אביב 12/05/2009 5,000.00

 

 רשימת הירוקים רחובות

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רוחם כהןי אשדוד 07/10/2008 1,470.00

 חיים מץ ראשון לציון 30/10/2008 5,000.00

 מאיה שנור ראשון לציון 29/10/2008 5,000.00

 חנן אברמוביץ ראשון לציון 31/10/2008 5,000.00

 

 שרות לתושב

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסי שיין רחובות 24/09/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יואב ונעמי כסלו רחובות 20/10/2008 2,500.00

 יהונתן רווה הלווי רחובות 31/07/2008 500.00

 מרים ואהוד ילין רחובות 28/12/2008 1,000.00

 

  עושים טוב ברחובות בראשות דניאל בל-תפוז 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 תמיר קליין נצרת עלית 02/11/2008 100.00

 שרה בל ירושלים 02/11/2008 480.00

 'עטרה לזרוביץ רחובות 02/11/2008 60.00

 שאול ארביב רחובות 02/11/2008 20.00

 יוסי גניפ רחובות 02/11/2008 20.00

 אלברט בן הרוש רחובות 02/11/2008 20.00

 גדליה בל ירושלים 02/11/2008 100.00

 ברית פאשט מבשרת ציון 02/11/2008 50.00

 איילה אלון רחובות 02/11/2008 100.00

 אשר כהן רחובות 02/11/2008 100.00

 עומר כולן רחובות 05/10/2008 10.00

 כהן לאה רחובות 05/10/2008 15.00

 ניצה גרשוני רחובות 07/10/2008 100.00

 ערן בן ימיני רמת גן 28/10/2008 5,000.00

 רמי לבני תל אביב 28/10/2008 5,000.00

 ניצה תל אביבי רחובות 06/11/2008 10.00

 בני גורין ירושלים 07/11/2008 510.00

 נדב אפלבאום רחובות 12/10/2008 502.00

 שירלי בל תל אביב 02/11/2008 50.00

 הניה יבור רחובות 02/11/2008 100.00

 אלי לברון רחובות 02/11/2008 500.00

 אלקה אפלבאום רחובות 02/11/2008 1,000.00

 אסי זק חיפה 02/11/2008 625.00

 ישראל רובינשטיין רחובות 02/11/2008 250.00

 קנר חווה רחובות 02/11/2008 100.00

 פוסיה שטרנברג רחובות 04/11/2008 500.00

 אילוז שמואל ירושלים 02/11/2008 1,500.00

 שמואל אילוז ירושלים 02/11/2008 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ןזיוה הוכמ רחובות 02/11/2008 50.00

 שרה בל ירושלים 02/11/2008 153.98

 דניאל בל רחובות 02/11/2008 200.00

 דניאל בל רחובות 16/09/2008 68.00

 דניאל בל רחובות 23/09/2008 68.00

 דניאל בל רחובות 29/10/2008 136.00

 דניאל בל רחובות 01/11/2008 1,803.43

 מאיה אילוז רחובות 05/11/2008 1,070.00

 נדב אפבלאום רחובות 11/11/2008 650.00

 גדליה בל ירושלים 02/11/2008 63.50

 דנור אבני רחובות 10/11/2008 125.00

 אירה אלשיץ רחובות 10/11/2008 273.00

 זוהר פינקל רחובות 11/11/2008 353.00

 יסמין אלון רחובות 11/11/2008 175.00

 נוגה זוהר גבעת ברנר 11/11/2008 188.00

 גדליה בל ירושלים 08/11/2008 215.00

 אנטולי שבלביץ ירושלים 11/11/2008 350.00

 צליל בל ירושלים 02/11/2008 23.00

 דניאל בל רחובות 09/11/2008 400.00

 

ה נ י י  ר

 אלעמאל ואלאמל

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 איהאב זידאן ריינה 01/11/2008 3,000.00

 שאדי טאטור ריינה 13/09/2008 1,500.00

 מוחמד זידאן ריינה 20/10/2008 2,717.12

 

ה ל מ  ר

 עולמי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמואל בן מרדכי רמלה 02/03/2009 2,000.00

 איסק קטנוב לוד 02/03/2009 4,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 סבטלנה חיימוב רמלה 02/03/2009 3,000.00

 אלברט פנחסוב רמלה 02/03/2009 5,000.00

 יוסי פוזיילוב רמלה 02/03/2009 4,500.00

 אהרון אבאיב בת ים 02/03/2009 4,000.00

 ראובן אלנתן רמלה 02/03/2009 4,000.00

 אדוארד מורדכייב רמלה 03/03/2009 3,000.00

 ליילה רובנוב אשדוד 03/03/2009 5,000.00

 ן סופיצייבציו רמלה 03/03/2009 4,000.00

 אהרון קוינוב רמלה 03/03/2009 5,000.00

 בוריס וסקוב רמלה 03/03/2009 5,000.00

 שלום חי איסחקוב רמלה 03/03/2009 5,000.00

 רביל דוידוב רמלה 03/03/2009 5,000.00

 אברהם לוי מודיעין 03/03/2009 5,000.00

 זינה יסקוב רמלה 03/03/2009 5,000.00

 שני ציון אשדוד 03/03/2009 5,000.00

 אברהם אלנתנוב רמלה 03/03/2009 5,000.00

 ארטור פנחסוב רמלה 03/03/2009 5,000.00

 נלי סדיקוב רמלה 04/03/2009 5,000.00

 אולגה פוזיילוב רמלה 04/03/2009 2,000.00

 אריאל מרדכי רמלה 05/03/2009 5,000.00

 באלה בנימינו רמלה 23/03/2009 2,500.00

 גבריאל פוזילוב רמלה 24/03/2009 3,000.00

 

 קידמה ושוויון

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פאיז מנסור רמלה 03/09/2008 100.00

 

ן ג ת  מ  ר

 הירוקים ברמת גן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דוד בן דור רמת גן 16/03/2008 50.00

 בקר פנחס רמת גן 11/09/2008 400.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שלומי זאבי רמת גן 11/09/2008 50.00

 

 רגש רמת גן שלנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהודה אמיגה רמת גן 22/10/2008 3,500.00

 

 רמת גן אחרת צדק חברתי בראשות יאיר דוידי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבי אביטל רמת גן 20/08/2008 1,000.00

 

ן ו ר ש ה ת  מ  ר

 יחדיו חילונים ודתיים שומרים על המסורת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חמרי סלם רמת נשרון 11/11/2008 1,000.00

 

 רמת השרון שלנו בראשות יצחק רוכברגר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהושע לשר רמת השרון 07/08/2008 5,000.00

 מירי ועזרא כהן רמת השרון 28/09/2008 576.00

 חנוך ואורית מדנס רמת השרון 10/08/2008 5,000.00

 גיא טלי לוי ודינר יפו-תל אביב 27/08/2008 5,000.00

 דורון לוי רמת גן 27/08/2008 5,000.00

 אמןטלי ואבי נ רמת השרון 28/07/2008 5,000.00

 הניה נור מגשימים 16/09/2008 5,000.00

 עמנואל עדי לידור תל אביב 04/09/2008 5,000.00

 אורן וקרן אליהו ומרקר רמת השרון 04/09/2008 5,000.00

 יוסף ורונית ברזילי בת חפר 10/09/2008 4,700.00

 גילה זליבנסקי רמת השרון 14/09/2008 5,000.00

 סימה ויעקב ודש ת השרוןרמ 17/09/2008 5,000.00

 אהרון ותמר גולדנברג רמת השרון 18/09/2008 4,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ילבר אטויל'ג חולון 22/09/2008 4,600.00

 יוסף בללי בת ים 21/09/2008 4,200.00

 דורון שטיגר רמת השרון 07/09/2008 3,000.00

 יוסף וחיה סידס יהוד 30/10/2008 5,000.00

 יוסף וגלית גיל הרצליה 15/09/2008 5,000.00

 אביב ואורנה רייז רמת השרון 03/09/2008 5,000.00

 דורון ונועה יער רמת השרון 03/09/2008 5,000.00

 שלומי וחני פוקסברונר רמת השרון 02/10/2008 5,000.00

 אירינה ורמי שלמור השרון רמת 26/09/2008 5,000.00

 יעזר נחמהשלמה אל רמת השרון 28/09/2008 5,000.00

 כספי תחיה רמת השרון 02/10/2008 5,000.00

 רונית ברק רמת השרון 08/10/2008 5,000.00

 עמיעד ליפשיץ רמת השרון 15/10/2008 1,800.00

 חדאד יהודה שוהם 16/10/2008 5,000.00

 יעל ואליהו חדד שוהם 19/10/2008 5,000.00

 יורם בן גל רמת השרון 29/10/2008 2,500.00

 גד אגוזי רמת השרון 28/10/2008 3,000.00

 חיים מידן רעננה 28/10/2008 3,000.00

 דפנה ומוריס ניסן רמת השרון 28/10/2008 2,000.00

 אלימלך ואורית קריסטל ירושלים 03/11/2008 1,800.00

 שמואל ורחל לוטן רמת השרון 03/11/2008 2,000.00

  טוב ושרה ידידיום רמת השרון 03/11/2008 2,000.00

 אברהם עידו גליה שטרנברג רמת השרון 05/11/2008 1,000.00

 משה אדרי  יפו-תל אביב 05/11/2008 5,000.00

  מיכל ניסני-חנוך ומישל  הרצליה 09/11/2008 5,000.00

 מיכאל משה אופיר תלמי אלעזר 09/11/2008 5,000.00

 יאת זכרוןחיי אוריאל ל רמת השרון 09/11/2008 5,000.00

 אלי בן שם מושב משמרת 05/11/2008 4,500.00

 קורין והרצל חמוש  יפו-תל אביב  06/11/2008 5,000.00

 אירית טואף רמת השרון 02/11/2008 5,000.00

 ניסים בצלאל יפו-תל אביב 02/11/2008 5,000.00

 מיכל דיין הרצליה 09/11/2008 300.00

 רון שרם יעל סנטור ןרמת השרו 28/11/2008 5,000.00

 מאיר ואירית בראל רמת השרון 22/10/2008 2,500.00

 דן שנבל רמת השרון 26/10/2008 3,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עמי עמרני רמת השרון 05/10/2008 2,000.00

 

י ש י ת  מ  ר

 הדר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רונית שלום חיפה 25/09/2008 1,000.00

 דראושה מוחמד רמת ישי 26/09/2008 5,000.00

 פרנקל דפנה רמת ישי 04/10/2008 5,000.00

 דוד מיכאל מושב אביטל 05/10/2008 2,000.00

 ירון מיכלזון פרדס חנה 07/10/2008 5,000.00

 ורד שטרן תימרת 15/10/2008 2,500.00

 אמנון שטרן קרית טבעון 15/10/2008 2,500.00

 בלהה נברי יפהח 16/10/2008 5,000.00

 יצחק ינושביץ קרית ים 06/11/2008 4,555.00

 יעל שמרגד כוכב יאיר 23/11/2008 1,000.00

 אלי לבן רמת ישי 10/12/2008 3,000.00

 אסתר ממן רמת ישי 17/12/2008 3,000.00

 אורלי ורדי רמת ישי 17/12/2008 5,000.00

 יעקב פרידמן רמת ישי 17/12/2008 2,000.00

 תמי בלנק רמת ישי 17/12/2008 4,000.00

 

 רמה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 לילי אידלמן רמת ישי 10/07/2008 1,000.00

 שי הרשקוביץ רמת ישי 07/07/2008 200.00

 יונתן שטרן רמת ישי 10/07/2008 500.00

 חיים הובר רמת ישי 01/08/2008 500.00

 מוטי אלישיב רמת ישי 31/07/2008 500.00

 בנימין בן אליעזר נתניה 27/09/2008 1,000.00

 אריאל זוהר רמת ישי 07/10/2008 500.00

 אליעזר בן אליעזר נתניה 07/10/2008 5,000.00

 דרור אסרף רמת ישי 15/10/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עדי חיים רמת ישי 23/10/2008 500.00

 לה רומנואריא רמת ישי 27/10/2008 500.00

 לילי אידלמן רמת ישי 27/10/2008 280.70

 יואב זוהר רמת ישי 18/11/2008 3,300.00

 יעקב קרופקה רמת ישי 18/11/2008 600.00

 עופר פלדמן כפר יהושע 23/10/2008 360.00

 ינסקי'איליק רוז רמת ישי 25/07/2008 1,500.00

 ינסקי'איליק רוז רמת ישי 18/11/2008 1,500.00

 מ"תיפ בע רמת ישי 24/11/2008 500.00

 דרור גולדשטיין רמת ישי 20/05/2008 2,500.00

 דרור גולדשטיין רמת ישי 30/11/2008 1,870.95

 נח'אבי ג רמת יישי 18/11/2008 200.00

 תרומה לא מזוהה רקרק 08/05/2008 11,500.00

 

 תנופה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דוד גבריאלי רמת ישי 16/07/2008 1,000.00

 לבן אליהו רמת ישי 15/07/2008 5,000.00

 שלמה יניב רמת ישי 28/10/2008 1,500.00

 שלמה גונן רמת ישי 31/10/2008 3,600.00

 קובי בניתה רמת ישי 07/12/2008 1,000.00

 אהוד גפני רמת ישי 07/12/2008 1,000.00

 נאוה זק רמת ישי 07/12/2008 1,000.00

 אלי ליכטר רמת ישי 07/12/2008 2,000.00

 גד עמירן רמת ישי 07/12/2008 500.00

 אלי טובול רמת ישי 07/12/2008 2,000.00

 יעקב אלישע רמת ישי 07/12/2008 1,000.00

 ליאון גבריאלי רמת ישי 07/12/2008 5,000.00

 דגנית לוי רמת ישי 09/11/2008 460.00

 אחמד דראושה רמת ישי 17/09/2008 4,400.00

 שי סהר רמת ישי 20/05/2009 2,600.00
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ה נ נ ע  ר

 הרשימה למען התושבים בראשות דן ברוך

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יהושע מאיה רעננה 19/08/2008 5,000.00

 איתן שגיא רעננה 22/08/2008 1,000.00

 שוקי יהושע זליג ראשון לציון 21/09/2008 2,500.00

 דן עקיבא רעננה 26/09/2008 1,000.00

 מרדכי חנוכי רעננה 18/09/2008 1,000.00

 

 רשימה העצמאית לרעננה בראשות נחום חופרי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אפרים כץ רעננה 19/08/2008 500.00

 יגלרמשה ס רעננה 26/08/2008 1,800.00

 עז עזריאלי רעננה 05/11/2008 5,000.00

 יעל פנינה רזניק רעננה 01/09/2008 1,000.00

 שטרן ארווין רעננה 10/09/2008 1,000.00

 שי אילן וצביה רעננה 25/09/2008 2,500.00

 צבי ברקת חנוך רעננה 25/09/2008 5,000.00

 חיה גרנות רעננה 25/09/2008 5,000.00

 מרדכי ונעמי חנוכי רעננה 07/10/2008 1,000.00

 ישראל שפיגלר רעננה 07/10/2008 2,000.00

 חיים דוברת רעננה 07/10/2008 5,000.00

 לובש רון רעננה 10/10/2008 5,000.00

 ניצן בן ציון הרצליה 10/10/2008 5,000.00

 רחל זוננפלד רעננה 15/10/2008 5,000.00

 ב מרקזא רעננה 22/10/2008 5,000.00

 חיים מידן רעננה 22/10/2008 5,000.00

 ענת ורענן ציוני רעננה 22/10/2008 2,500.00

 קיי גודית גונן וקיי ניל-הסטון ירושלים 26/10/2008 5,000.00

 קזמיר צבי ל''כפר מל 26/10/2008 500.00

 דורון ליבוביץ קרית אתא 26/10/2008 5,000.00

 רטין ומירון דרוקרמ רעננה 26/10/2008 5,000.00

 עמוס ואורית שמיר רעננה 26/10/2008 1,000.00

 צרפתי פנחס רעננה 28/10/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אורית ושמואל סייד רעננה 17/09/2008 4,502.88

 מרק ורבקי כהן רעננה 01/11/2008 5,000.00

 ניקול ויואב שולב רעננה 04/11/2008 5,000.00

 ישראל ליבנד ןרמת ג 04/11/2008 5,000.00

 אורי אובדיה רמת גן 04/11/2008 5,000.00

 לאה ונסובר רעננה 09/11/2008 3,000.00

 ורד מנינגר רעננה 09/11/2008 1,250.00

 אשר ולאה בהרב רעננה 11/11/2008 3,000.00

 דליה ודורון נבו רעננה 11/11/2008 1,000.00

 זהב-גבריל ורבקה מי רעננה 11/11/2008 2,500.00

 אבינועם לאופר רעננה 11/11/2008 2,500.00

 נחום חופרי רעננה 18/09/2008 4,031.51

 שלמה ווקס רעננה 07/10/2008 750.00

 מיכאל רייזמן רעננה 09/11/2008 4,620.00

 ברק רוזן רעננה 11/11/2008 5,000.00

 גדעון ביקל ל"כפר מל 10/10/2008 5,000.00

 הלל הורביץ ננהרע 11/11/2008 400.00

 נחום שיימן רעננה 11/11/2008 5,000.00

 

 רשימת הצעירים נרעננה בראשות משה מנגולי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 בנימין מנגולי רעננה 07/10/2008 5,000.00

 גולן דוד רעננה 12/10/2008 5,000.00

 קרן מנגולי רעננה 12/10/2008 5,000.00

 אלי מנגולי רעננה 19/10/2008 5,000.00

 זהבה אפרתי רעננה 29/10/2008 5,000.00

 משה מנגולי רעננה 05/11/2008 2,000.00

 יהודה מנגולי רעננה 10/11/2008 5,000.00

 דוד מנגולי רעננה 11/11/2008 5,000.00

 מרים עזרא הרצליה 26/10/2008 5,000.00

 שה מנגולימ רעננה 17/11/2008 2,000.00

 משה מנגולי רעננה 10/12/2008 1,000.00

 יוסף מנגולי רעננה 10/12/2008 5,000.00

 סימה בן ציון אשדוד 10/12/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 שמחה ביבי רעננה 15/10/2008 5,000.00

 שירי מנגולי רעננה 03/11/2008 5,000.00

 

י  ל ב ל-ש א ם  ו א ם-  נ  ג

 אלאסלאח

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבראהים שיבלי שיבלי 15/11/2008 5,000.00

 

 לעתיד

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 נסאר שיבלי שיבלי 30/10/2008 5,000.00

 זאיד שיבלי שיבלי 05/01/2009 5,000.00

 איאד שיבלי שיבלי 16/02/2009 2,300.00

 

ת ו ר ד  ש

 לון דוידימשנים כיוון בראשות א

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 תנה דוידי באר שבע 28/08/2008 2,500.00

 תנה דוידי באר שבע 20/07/2008 2,500.00

 צבי דוידי באר שבע 10/08/2008 2,500.00

 צבי דוידי באר שבע 10/09/2008 2,500.00

 דני דוידי באר שבע 27/07/2008 5,000.00

 אלון דוידי שדרות 20/07/2008 5,000.00

 אריה כהן שדרות 01/09/2008 2,500.00

 אריה כהן שדרות 01/08/2008 2,500.00

 צבי אופיר סוסיה 28/07/2008 2,500.00

 צבי אופיר סוסיה 28/08/2008 2,500.00

 שנטל בלסברג ירושלים 29/07/2008 2,500.00

 ארז צברי שדרות 01/10/2008 2,500.00

 ארז צברי שדרות 01/09/2008 2,500.00

 תומר חורש גדרה 20/08/2008 5,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אפרת נורסי מיתר 24/08/2008 5,000.00

 נירה אברמוביץ תל אביב 27/08/2008 5,000.00

 דביר כהן טלמון 10/09/2008 5,000.00

 מיכאל סימן טוב שדרות 10/09/2008 2,500.00

 רבקה פלומנהפט ומרוןקרני ש 24/09/2008 5,000.00

 אליעזר שפירא גינות שומרון 05/10/2008 5,000.00

 רחל מיסקין ירושלים 18/09/2008 5,000.00

 תמרה טובה קפלן ירושלים 18/11/2008 5,000.00

 יגאל קמינצקי 2ניצן  18/11/2008 2,000.00

 

 ד יוסף פנחס כהן"רשימת ההשגים בראשות עו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙‰ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסף פנחס כהן שדרות 04/12/2008 150.00

 אסתר כהן שדרות 24/09/2008 500.00

 מסעודה כהן שדרות 11/09/2008 3,000.00

 

 שדרות חזקה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אשורוב גורשום שדרות 07/08/2008 5,000.00

 אגובו דיגילוב ותשדר 11/08/2008 4,000.00

 איליה רבייב שדרוץ 17/08/2008 1,800.00

 סרגיי מנחימוב שדרות 20/08/2008 1,500.00

 רונן לוק שדרות 20/08/2008 1,700.00

 מיכאל בניימינוב שדרות 20/08/2008 1,500.00

 סרגיי מישייב שדרות 20/08/2008 1,500.00

 ששמעון קדו מושב ברוש 22/09/2008 3,000.00

 אורן פחימה מושב תדהר 18/09/2008 2,400.00

 ניסים נחום אלון מושב ברוש 18/09/2008 3,000.00

 סמואל שרון /סביון 05/10/2008 2,000.00

 אלון אשר מושב ברוש 08/10/2008 1,500.00

 אביב אלגור רמת השרון 05/10/2008 2,000.00

 משה גאון רמת גן 12/10/2008 2,000.00

 תומר קרני מושב חלץ 02/11/2008 2,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אלקיים לבנה ושלומי מושב ברוש 01/11/2008 2,500.00

 רפאל כהן אשקלון 02/11/2008 2,000.00

 תרז חדידה מושב ברוש 02/11/2008 1,500.00

 איגור פשנוב שדרות 29/10/2008 4,700.00

 אלכסנדר אשורוב שדרות 29/10/2008 3,600.00

 לירית חי רמת גן 09/11/2008 2,000.00

 בלח ראובני אשדוד 09/11/2008 2,000.00

 אביגדור קפלן רעננה 10/11/2008 3,000.00

 מרים ןיוסף אורן ירושלים 05/11/2008 2,000.00

 סטניסלב ואלה אהרונוב שדרות 03/11/2008 5,000.00

 לב נפתלייב שדרות 05/11/2008 4,000.00

 דיאנה חנוכייב ותשדר 05/11/2008 3,000.00

 דיאנה נפתלייב שדרות 05/11/2008 2,500.00

 

ם ה ו  ש

 לב שוהם

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רחל ואן אש שהם 29/10/2008 1,000.00

 ראובן גולדברג ירושליים 01/09/2008 5,000.00

 ישעיהו אטקין שהם 22/10/2008 1,000.00

 יהודה נחום הםש 23/10/2008 300.00

 אסנת קוזושס שהם 23/10/2008 500.00

 ישראל פישמן מודיעין 27/11/2008 1,000.00

 

 עתיד לשוהם בראשות משה מזרחי

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יוסי לוי שהם 02/10/2008 5,000.00

 ליאור דינור הרצליה 19/10/2008 5,000.00

 שובל זלמן תל אביב 19/10/2008 5,000.00

 פרדי דבשה לוד 20/10/2008 3,000.00

 יוסי מוצפי שהם 12/09/2008 5,000.00

 דורון גנץ שהם 11/11/2008 215.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 ברוך ימין שהם 11/11/2009 5,000.00

 יעקב חמצני שהם 17/09/2008 5,000.00

 משה מזרחי שהם 10/09/2008 5,000.00

 משה מוצפי אביבתל  02/10/2008 5,000.00

 אסיה לזר בת ים 17/02/2009 4,000.00

 שאול לוי מצליח 15/02/2009 4,000.00

 שרה עטייה קריית טבעון 15/02/2009 5,000.00

 אמנון חן חיפה 01/02/2009 5,000.00

 אורי מזר טבריה 12/02/2009 5,000.00

 יצחק זיוון קיסריה 19/10/2008 1,000.00

 

 שוהם בתנופה

ÎÒ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גיל שלו עדולם 11/11/2008 2,000.00

 

 שוהם שלנו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אבנר רשף שוהם 23/10/2008 1,000.00

 שמעון נחום שוהם 25/09/2008 500.00

 

י מ ו ל  ש

 דחף

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ  Ì˘Ì¯Â˙‰ 

 מואיז פרץ נהריה 25/11/2008 2,000.00

 יוסף אביטן נהריה 09/12/2008 2,500.00

 יובל יחזקאל שלומי 10/12/2008 2,000.00

 סמדר זינו שלומי 10/12/2008 1,000.00

 עליזה בן לולו שלומי 17/12/2008 1,000.00

 מטלי זיווד ת שלומי.א 05/11/2008 1,500.00

 מאור כהן שלומי 08/11/2008 2,500.00

 יהודה לוי שלומי 23/10/2008 1,975.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ  Ì˘Ì¯Â˙‰ 

 קי בן מוחא'ג שלומי 10/11/2008 1,000.00

 בורדוגו אלי כפר ורדים 01/12/2008 1,089.07

 

ם ע ר פ  ש

 אלעין אלסאהרה ללתטויר

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חסן סמניה שפרעם 12/04/2009 1,000.00

 יוסף סואעד שפרעם 20/06/2009 1,000.00

 יוסף סואעד שפרעם 20/06/2009 600.00

 מחמוד סואעד שפרעם 13/04/2009 2,000.00

 מחמוד סואעד שפרעם 13/04/2009 1,000.00

 גמיל סואעד שפרעם 21/06/2009 400.00

 חסן סואעד שפרעם 13/04/2009 1,000.00

 יהעומר סמנ שפרעם 10/04/2009 1,000.00

 

 שפאעמרו

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עומר סואעד שפרעם 28/09/2008 4,000.00

 עסאם סואעד שפרעם 28/09/2008 4,000.00

 עלי ספורי שפרעם 28/09/2008 2,000.00

 סדאת סואעד שפרעם 03/10/2008 3,750.00

 עפרי'גמיל ג שפרעם 03/10/2008 3,350.00

 עדנאן חוראני שפרעם 03/10/2008 2,600.00

 איימן סואעד שפרעם 30/11/2008 4,500.00

 השאם סואעד שפרעם 30/11/2008 1,700.00

 עמראן חאלד שפרעם 30/11/2008 4,800.00

 כמיל סעיד חיפה 15/01/2009 4,500.00

 פארוק חוראני שפרעם 15/01/2009 4,000.00

 ליםחסין ס שפרעם 15/01/2009 3,000.00
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 שפרעם אלאסאלה

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אמין ענבתאוי שפרעם 06/10/2008 39,999.99

 אמין ענבתאוי שפרעם 10/11/2008 23,964.00

 אמין ענבתאוי שפרעם 24/10/2008 29,600.00

 

ב  י ב א ל  ו-ת פ י   

 אורן

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רינה גילון תל אביביפו 25/10/2008 5,000.00

 יצחק זרנצקי תל אביב יפו 22/10/2008 1,500.00

 נחמה כץ גבעתיים 26/10/2008 5,000.00

 שמואל אולפינר צ"ראשל 30/10/2008 5,000.00

 גד פרופר רמת השרון 22/10/2008 1,800.00

 אוריאל לין תל אביב 27/10/2008 5,000.00

 גדעון רבינוביץ חולון 10/11/2008 4,000.00

 שלמה סימון חולון 10/11/2008 4,000.00

 

 לאיכות הסביבה בראשות פאר ויסנר ודן להט-הירוקים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יגאל דוד אהובי א"ת 07/07/2008 5,000.00

 אפרים אטד א"ת 02/11/2008 5,000.00

 רן וגליה מאירוביץ א"ת 02/11/2008 500.00

 שחף אמיר פושינסקי א"ת 02/11/2008 1,000.00

 חגית וינטרויב א"ת 06/11/2008 5,000.00

 אביב גלעדי א"ת 05/11/2008 5,000.00

 אריה נריה אליוף א"ת 05/11/2008 5,000.00

 לילך הוד פתח תקוה 09/07/2008 5,000.00

 רניציקייוסף ז יפו-א"ת 04/11/2008 5,000.00

 ליאון יהודה רקנאטי א"ת 11/11/2008 5,000.00

 דן טוקטלי א"ת 11/11/2008 5,000.00

 צבי פרומן א"ת 11/11/2008 1,000.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רוני שטן א"ת 11/11/2008 1,000.00

 אורלי שרם א"ת 11/11/2008 1,800.00

 עדה תומר אשרת א"ת 11/11/2008 500.00

 י מרגרטברד א"ת 11/11/2008 2,700.00

 ערן אברמוביץ א"ת 11/11/2008 100.00

 

 חינוך וסביבה, לתת לחיות למען בעלי חיים

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 דליה גיא תל אביב 08/07/2008 1,800.00

 אילנה וגד צוקרמן תל אביב 25/06/2008 5,000.00

 אנטהיעל ארקין פרי תל אביב 13/05/2008 5,000.00

 מיכאל סטנר תל אביב 22/10/2008 1,000.00

 דוד הרשברג נס ציונה 17/09/2008 500.00

 מיכל שמיר תל אביב 08/11/2008 574.77

 מיכל שמיר תל אביב 11/11/2008 1,300.30

 מיכל שמיר תל אביב 11/11/2008 56.54

 קלין אסוס טורקיה'ז תל אביב 11/11/2008 100.00

 ברק סימן אוב א"ת 11/11/2008 4,500.00

 איילת צוויג א"ת 11/11/2008 1,890.00

 

 סיעת כח לגימלאים בראשות נתן וולוך

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 טליה גלאנץ תל אביב יפו 15/05/2008 5,000.00

 אילנה ירושלמי תל אביב יפו 18/05/2008 5,000.00

 שלמה אליהו  אביב יפותל 29/05/2008 5,000.00

 גבריאל סבג תל אביב יפו 01/06/2008 5,000.00

 צבי הוכמן שוהם 03/06/2008 3,500.00

 דוד הרפז תל אביב יפו 19/10/2008 2,500.00

 נטליה פריש תל אביב יפו 21/07/2008 4,200.00

 זוסיה רוזנברג תל אביב יפו 21/07/2008 3,800.00

 דניאל מירקין ל אביב יפות 18/08/2008 2,000.00

 ניסן רנד תל אביב 06/11/2008 900.00

 אליעזר רימון תל אביב 06/11/2008 200.00
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 עין ציבורית

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 מצליח יוסף תל אביב 07/10/2007 5,000.00

 אשרי יעקוב תל אביב 07/10/2008 5,000.00

 נטע כצמן תל אביב 07/10/2008 5,000.00

 ראובן קינן קירית אונו 07/10/2008 5,000.00

 מרינה מיכון תל אביב 06/10/2008 5,000.00

 דביר כצמן תל אביב 06/10/2008 5,000.00

 וקסמו מינה תל אביב 12/10/2008 5,000.00

 מזל מורד תל אביב 12/10/2008 5,000.00

 יאסוברבשן ג תל אביב 15/11/2007 5,000.00

 ליאורה בראל תל אביב 15/10/2008 5,000.00

 לוין ניצה תל אביב 15/10/2008 5,000.00

 

 עיר לכולנו בראשות דב חנין

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רחל מילצקי תל אביב 05/09/2008 750.00

 גון סטון תל אביב 03/09/2008 500.00

 רחלי מרחב ת השרוןרמ 03/09/2008 1,000.00

 אברהם ריבנצקי תל אביב 15/09/2008 2,000.00

 הראל קראוס תל אביב 02/07/2008 1,000.00

 יואב ברק תל אביב 19/01/2008 100.00

 אור רמתי תל אביב 19/01/2008 50.00

 אדם רובין תל אביב 19/01/2008 20.00

 אופיר גיגי תל אביב 14/01/2008 50.00

 אבישר לב תל אביב 18/01/2008 30.00

 ערן נויפלד תל אביב 11/07/2008 25.00

 דנה רון תל אביב 19/01/2008 100.00

 נסקי'אלי גוז תל אביב 19/01/2008 50.00

 אמיר בן דוד תל אביב 11/08/2008 25.00

 דני רבינוביץ תל אביב 11/08/2008 25.00

 שרון לוזון תל אביב 11/08/2008 25.00

 יונתן שחם תל אביב 11/08/2008 100.00

 גידי איזן תל אביב 11/08/2008 20.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 אביב ניצן תל אביב 11/08/2008 25.00

 אלון לי גרין תל אביב 11/08/2008 50.00

 סוף פטישי תל אביב 11/08/2008 20.00

 איתי צימר תל אביב 11/08/2008 20.00

 הני זוביידה תל אביב 11/08/2008 50.00

 רחל גלעד תל אביב 11/08/2008 50.00

 שרון שחף תל אביב 11/08/2008 30.00

 דני רבינוביץ תל אביב 11/08/2008 50.00

 חגי אייד תל אביב 11/08/2008 25.00

 דן תמיר תל אביב 11/11/2008 50.00

 יונתן שחם תל אביב 11/11/2008 300.00

 בני בירנבוים תל אביב 11/11/2008 100.00

 דני רבינוביץ תל אביב 11/08/2008 50.00

 דניאל אדר תל אביב 11/08/2008 30.00

 אמיר בן דוד תל אביב 11/08/2008 20.00

 איתן יערי תל אביב 11/08/2008 25.00

 גיגי אלכסנדר אופיר תל אביב 11/08/2008 30.00

 קרן סימון תל אביב 11/08/2008 30.00

 נסקי'גוז תמר בת ים 11/08/2008 25.00

 יואב הולן תל אביב 11/08/2008 20.00

 דניאל אדר תל אביב 11/08/2008 50.00

 עינת פודחרני תל אביב 11/08/2008 25.00

 דניאל אדר תל אביב 11/08/2008 50.00

 שרון לוזון תל אביב 11/08/2008 20.00

 בלה חזון תל אביב 11/08/2008 30.00

 ידחגי אי תל אביב 11/08/2008 50.00

 איציק כהן תל אביב 11/08/2008 30.00

 יואב עינהר תל אביב 11/08/2008 30.00

 יהודה דרור תל אביב 11/08/2008 30.00

 עמרי עברון תל אביב 17/07/2008 25.00

 אלי שבילי שוויצר תל אביב 17/07/2008 25.00

 רועי חנין תל אביב 17/07/2008 25.00

 ראל קראוסה תל אביב 17/07/2008 40.00

 גיגי אלכסנדר אופיר תל אביב 17/07/2008 70.00

 יואב גולדרינג תל אביב 17/07/2008 40.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 גיא אברהמי תל אביב 17/07/2008 30.00

 עמית צינמן תל אביב 17/07/2008 25.00

 דניאל אדר תל אביב 17/07/2008 30.00

 נועה גולן תל אביב 17/07/2008 30.00

 זנסקי'אלי גו חולון 17/07/2008 30.00

 אהוד שם טוב תל אביב 17/07/2008 30.00

 מיקי פישר תל אביב 17/07/2008 90.00

 גל רבינוביץ תל אביב 17/07/2008 50.00

 מורן בית הלחמי תל אביב 17/07/2008 50.00

 ענת הוד תל אביב 17/07/2008 30.00

 נסקי'תמר גוז בת ים 17/07/2008 30.00

 יהודה דרור תל אביב 17/07/2008 30.00

 צור סררו תל אביב 17/07/2008 30.00

 יובל רמי תל אביב 17/07/2008 30.00

 עליה שטראוס תל אביב 17/07/2008 30.00

 אביגיל קסטיאל תל אביב 17/07/2008 29.50

 רחל מורן תל אביב 20/07/2008 730.00

 הני זובידה 'דר תל אביב 08/08/2008 20.00

 דובי מורן תל אביב 08/08/2008 50.00

 שרון מלכי תל אביב 14/08/2008 40.00

 ניצן אביב תל אביב 19/09/2008 40.00

 יוני לבנה תל אביב 19/08/2008 50.00

 גיא אברהמי תל אביב 14/08/2008 50.00

 דן תמיר תל אביב 14/08/2008 40.00

 רועי חנין תל אביב 14/08/2008 50.00

 יובל תמרי תל אביב 14/08/2008 40.00

 קרן סימון תל אביב 14/08/2008 160.00

 יובל תמרי תל אביב 14/08/2008 20.00

 דן רבינוביץ תל אביב 14/08/2008 80.00

 דן רבינוביץ תל אביב 14/08/2008 20.00

 איתן יערי תל אביב 14/08/2008 40.00

 יוני קלינגר תל אביב 14/08/2008 50.00

 ברק הימן תל אביב 14/08/2008 40.00

 חררדו לייבנר תל אביב 24/07/2008 100.00

 בני בירנבוים תל אביב 24/07/2008 100.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 יובל תמרי תל אביב 24/07/2008 50.00

 רועי בל תל אביב 24/07/2008 50.00

 יוסי יונה תל אביב 24/07/2008 100.00

 איתן יערי תל אביב 24/07/2008 50.00

 דב חנין תל אביב 08/08/2008 80.00

 יובל תמרי תל אביב 08/08/2008 40.00

 שרון שחף תל אביב 08/08/2008 40.00

 הראל קראוס תל אביב 12/08/2008 40.00

 אהרון מדואל תל אביב 12/08/2008 70.00

 רוני סורקיס תל אביב 12/08/2008 80.00

 שולה קשת תל אביב 12/08/2008 40.00

 נאוה צנעני תל אביב 12/08/2008 40.00

 רמי יובל תל אביב 14/08/2008 50.00

 דניאל אדר תל אביב 14/08/2008 60.00

 רועי חנין תל אביב 14/08/2008 20.00

 אלעד שאול זמיר תל אביב 14/08/2008 360.00

 גידי אייזן תל אביב 14/08/2008 20.00

 גידי אייזן תל אביב 14/08/2008 20.00

 נאוה צנעני תל אביב 14/08/2008 40.00

 נאוה צנעני תל אביב 14/08/2008 20.00

 נטע ליסמן קבוץ נצר סירני 14/08/2008 40.00

 חררדו לייבנר תל אביב 14/08/2008 20.00

 אלדד ציון תל אביב 14/08/2008 40.00

 אלון לי גרין תל אביב 14/08/2008 38.00

 אל הרץיו תל אביב 15/08/2008 40.00

 גידי אייזן תל אביב 15/08/2008 41.00

 עידו חנין תל אביב 15/08/2008 40.00

 רותי קליין תל אביב 19/01/2008 90.00

 אלי נוי תל אביב 02/11/2008 118.00

 אינגה פונר קוקוס רמת השרון 07/11/2008 150.00

 דב גלעד תל אביב 28/09/2008 150.00

 עדי אופיר ביבתל א 18/08/2008 120.00

 אבי מושינסקי תל אביב 31/08/2008 2,000.00

 עטל בסקין תל אביב 28/08/2008 100.00

 ערן נויפלד הרצליה 01/10/2008 150.00
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‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 רפאל ברנס תל אביב 29/09/2008 250.00

 מיכאל שגיא תל אביב 07/10/2008 1,000.00

 דניאל פטרזיל תל אביב 07/10/2008 1,000.00

 הדסה זיסר תל אביב 07/10/2008 5,000.00

 רחל גלעד תל אביב 15/10/2008 400.00

 דן אסן תל אביב 15/09/2008 5,000.00

 חנוך מרמרי תל אביב 15/09/2008 500.00

 חנה רבינוביץ תל אביב 15/09/2008 100.00

 יוסי מלמן תל אביב 04/09/2008 180.00

 יץ קמהנועה ליבוב תל אביב 15/09/2008 200.00

 יודן רופא תל אביב 07/08/2008 100.00

 צדוק יפת תל אביב 15/09/2008 3,000.00

 רפאל אדר תל אביב 17/10/2008 1,000.00

 רחל לוזון קיסריה 17/10/2008 2,500.00

 אורה מנואר תל אביב 16/10/2008 180.00

 תמר ירון תל אביב 15/10/2008 300.00

 אהובה ארנון שליםירו 17/10/2008 5,000.00

 אורי חן יפו 12/10/2008 3,000.00

 מיכל שטייגר תל אביב 04/11/2008 100.00

 אברהם ערן תל אביב 30/10/2008 1,000.00

 יריב הלית תל אביב 30/10/2008 5,000.00

 ערן נויפלד הרצליה 08/08/2008 150.00

 חסידה גלעד תל אביב 29/07/2008 150.00

 אורלי לוי תל אביב 08/08/2008 150.00

 רפי ברנס תל אביב 29/07/2008 250.00

 ענת ורדימון יפו 01/08/2008 595.00

 עודד גולדשטיין תל אביב 26/08/2008 25.00

 הגר אוחנן תל אביב 17/07/2008 28.00

 יניב רוזנר חולון 17/07/2008 30.00

 הגר אוחיון תל אביב 14/08/2008 50.00

 יניב רוזנר חולון 14/08/2008 40.00

 יוחאי עולם תל אביב 14/08/2008 50.00

 רוני פיסקר תל אביב 29/07/2008 400.00

 דן תמיר תל אביב 31/10/2008 6,899.15

 דן תמיר תל אביב 22/10/2008 5,740.19



699 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 הראל קראוס תל אביב 02/07/2008 1,000.00

 רחל גלעד וולנר תל אביב 20/07/2008 150.00

 שלי דביר תל אביב 20/07/2008 500.00

 דן תמיר תל אביב 01/11/2008 1,211.73

 שלי דביר אבן יהודה 18/05/2008 500.00

 רחל גלעד וולנר תל אביב 22/06/2008 150.00

 רחל גלעד וולנר תל אביב 02/05/2008 150.00

 חסידה גלעד תל אביב 29/07/2008 100.00

 רפאל ברנס תל אביב 29/07/2008 250.00

 יונתן שחם תל אביב 22/06/2008 300.00

 דן תמיר תל אביב 20/10/2008 659.57

 יונתן ליבנה תל אביב 11/11/2008 1,000.00

 רחל מרחב רמת השרון 11/11/2008 350.00

 דני רבינוביץ תל אביב 11/11/2008 300.00

 אין שם אין שם חסר 11/08/2008 400.00

 אין שם אין שם חסר 17/08/2008 1,350.00

 אין שם אין שם חסר 24/09/2008 2,150.00

 יפת צדוק תל אביב 08/01/2008 1,900.00

 אהרון מדואל א"ת 08/01/2008 3,000.00

 ריקי בליך א"ת 11/11/2008 4,500.00

 אורי גוטליב א"ת 11/11/2008 1,500.00

 גל זייד א"ת 11/11/2008 1,200.00

 איתי טיראן א"ת 11/11/2008 1,800.00

 ורד פלדמן א"ת 11/11/2008 1,000.00

 יונתן גורפינקל א"ת 11/11/2008 5,000.00

 שי אביבי א"ת 11/11/2008 2,500.00

 רננה רז א"ת 11/11/2008 1,500.00

 אלון נוימן א"ת 11/11/2008 1,900.00

 דרור קרן א"ת 11/11/2008 1,800.00

 דן תורן לוןחו 11/11/2008 1,500.00

 ליאן רוזנברג א"ת 11/11/2008 900.00

 משה גולדברג א"ת 11/11/2008 2,000.00
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 אביב- רשימת הצעירים של תל-רוב העיר 

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 כדורי נירן רמת גן 12/08/2008 5,000.00

 אסתר רוטר תל אביב 04/09/2008 5,000.00

 עפרה מיתר רמת גן 17/09/2008 5,000.00

 תאודור שאולי תל אביב 17/09/2008 1,000.00

 בועז טופורובסקי תל אביב 26/09/2008 1,003.00

 זאב הולצמן רמת אביב 23/10/2008 2,500.00

 אורן רוגובין תל אביב 23/10/2008 2,000.00

 אנה מרגולין תל אביב 23/10/2008 2,000.00

 נצח ארביב תל אביב 23/10/2008 3,000.00

 ניסים בן נון תל אביב 27/10/2008 2,000.00

 זמיר יורם משה תל אביב 27/10/2008 1,000.00

 יונינה זילברמינץ הרצליה 02/11/2008 1,000.00

 שמואל יורם בודנק תל אביב 04/11/2008 500.00

 שושנה גור תל אביב 05/11/2008 5,000.00

 אורה נפתלי רמת השרון 10/11/2008 5,000.00

 

ד נ ו מ ל   ת

 אופק

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 עדנה עירון תל מונד 04/09/2008 4,500.00

 דינה מרכס רמת השרון 13/09/2008 4,000.00

 נפתלי דרעי תל מונד 16/11/2008 5,000.00

 טל ישי תל מונד 17/11/2008 5,000.00

 כרמלה פאיט תל מונד 01/09/2008 3,500.00

 אדם פאיט תל מונד 19/09/2008 1,500.00

 רעיה אשל נוה מונסון 22/09/2008 2,000.00

 רעיה אשל נוה מונסון 25/11/2008 2,500.00

 נאווה מיטל רעננה 22/01/2009 5,000.00

 אלי בן מיור תל אביב 27/01/2009 5,000.00

 לרינה ברט רעננה 05/02/2009 2,500.00

 גליה פיט הוד השרון 01/02/2009 600.00

 רינה ברטל רעננה 05/02/2009 2,500.00
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 יחד לדרך חדשה בראשות שלום דרך

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 פייר סוקלובסקי תל מונד 25/08/2008 3,000.00

 אייל דרוקמן תל מונד 25/08/2008 2,310.00

 אריה גולן רעננה 28/08/2008 1,000.00

 זאב ברסלאור תל מונד 15/09/2008 2,500.00

 אמיר ריבה תל מונד 18/09/2008 5,000.00

 משה אלבז תל מונד 24/10/2008 5,000.00

 אילה בר תל מונד 24/10/2008 5,000.00

 אבי ישראלי תל מונד 27/10/2008 1,000.00

 דני קריאף כפר הס 05/11/2008 1,000.00

 צילה מצרי תל מונד 10/11/2008 3,500.00

 איציק מנדל גבעת חן 22/09/2008 5,000.00

 נסים צדוק רעננה 01/11/2008 2,500.00

 עפר דרך תל אביב 03/09/2008 5,000.00

 עדי רותם רמת גן 01/09/2008 5,000.00

 טליה דרך תל מונד 22/09/2008 4,300.00

 

ע ב ש ל   ת

 הרשימה המקומית המאוחדת

‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÈÚ Ì¯Â˙‰ Ì˘ 

 חסאן אבו כף באר שבע 11/11/2008 1,500.00

 תורם תורם תל שבע 11/11/2008 500.00

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרק רביעי
 

 חיקוקים



 



 

 

 

 

 

 

 , )מימון בחירות(חוק הרשויות המקומיות 
 1993-ג"התשנ
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 , )מימון בחירות(חוק הרשויות המקומיות 
 19931-ג"התשנ

 

 הגדרות 
 : תיקון[

 , ח"תשנ

, )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

 -בחוק זה  . 1

, )בחירות( חוק הרשויות המקומיות -" חוק הבחירות" 

1965-ה"תשכה
2

; 

בחירת ( חוק הרשויות המקומיות -" חוק הבחירה הישירה" 

1975-ה"התשל, )וכהונתם ראש הרשות וסגניו
3

; 

 חוק המועצות האזוריות -" חוק המועצות האזוריות" 

1988-ח"התשמ ,)בחירת ראש המועצה(
4

; 

 צו המועצות המקומיות -" צו המועצות האזוריות" 

1958-ח"התשי ,)מועצות אזוריות(
5

; 
 

___________ 

, ו"התשנ; 119' עמ, ד"התשנ; 214' עמ, ג"ח התשנ"ס :תיקונים; {146' עמ, ג"ח התשנ"ס 1

התיקון  (372' עמ, ג"התשס; )]2(ח "התשנ [340' עמ ,ח"התשנ; 249' עמ, ח"התשנ; 85' עמ

; ) ולכן לא שולב בנוסח החוק המובא לעיל3.6.03-ב מומתייחס רק לבחירות שהתקיי

התיקון מתייחס רק לבחירות  (2' עמ, ד"התשס ;)]2(ג "התשס [494' עמ, ג"התשס

; )שולב בנוסח החוק המובא לעיל  ולכן לא30.11.03 ועד 28.10.03-שהתקיימו מ

 יום 30 הוראת שעה לתקופה של  והוא25.12.03התיקון פורסם ביום  (28' עמ, ד"התשס

הסתיימה לא שולב  מאחר ותקופה זו. שתחילתם ביום תחילתה של הוראת השעה

 367' עמ, ה"תשס  ;230' עמ, ה"התשס; )]2(ד"התשס) [התיקון בנוסח החוק המובא לעיל

 ולכן 6.12.05-ב התיקון מתייחס רק לבחירות שהתקיימו (4' עמ, ו"התשס; )]2(ה "התשס[

, ח"התשס ;140' עמ, ח"התשס; 31' עמ, ז"התשס; )ללא שולב בנוסח החוק המובא לעי

 (2)];,ח"התשס)) [2008 באוגוסט 8(ח "באב התשס' תחילתו של התיקון ביום ז (580' עמ

 .})]3(ח "התשס [801' עמ, ח"התשס
 .241' ד עמ"התשנ. 248' עמ, ה"ח התשכ"ס 2

 .48' ג עמ"התשס; 211' עמ, ה"ח התשל"ס 3

 .213' עמ, ח"ח התשמ"ס 4

 .1256' עמ, ח"ת התשי"ק 5
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 הבחירות לפי חוק הבחירות ולפי חוק -" הבחירות"

מועצה של רשות מקומית ולראש  הבחירה הישירה לכל

 לרבות בחירות חוזרות ובחירות מיוחדות לראש, הרשות

וכן בחירות לראש מועצה אזורית לרבות בחירות , הרשות

לפי חוק , מועצה אזורית חוזרות ובחירות מיוחדות לראש

 ;ות האזוריותהמועצ

 

 מועמד לראש מועצה -" מועמד לראש מועצה אזורית"

לרבות מועמד , המועצות האזוריות אזורית לפי חוק

 ;בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית

 

 סיעה במועצת הרשות המקומית שבה ייערכו -" סיעה"

לחוק ) א(25כסיעה כאמור בסעיף  בחירות ואשר אושרה

 ;הבחירות

 

  : כל אחת מאלה-" סיעת אם"

  ;סיעה מסיעות הכנסת )1(

  ;מפלגה )2(

  ; לחוק הבחירות1 מפלגה כהגדרתה בסעיף -" מפלגה"

 יום לאחר היום הקובע 14 סיעה שמסרה עד -" סיעת בת"

הפנים המציינת כי היא סיעת בת  הודעה בכתב לשר

 הודעה זו; במועצת רשות מקומית ומי היא סיעת האם שלה

יכול שלסיעת ;  של בא כוח סיעת האם בכנסתתישא אישור

 ;אחת אם תהיה יותר מסיעת בת

 

 רשימת מועמדים בבחירות למועצת עיריה או -" רשימה"

 ;שאינה סיעה, למועצה אזורית למועצה מקומית למעט

 

 רשימה המוגשת מטעם סיעת אם ברשות -" רשימת בת"

 ;האם סיעת בת מקומית שבה אין לסיעת

 

 התקופה מהיום הקובע עד יום -" ותתקופת בחיר"

רשימה שמועמד מטעמן משתתף  ולגבי סיעה או, הבחירות

בבחירות חוזרות או לגבי מועמד לראש מועצה אזורית 

בבחירות חוזרות או לגבי מועמד בבחירות  המשתתף

 ;החוזרות  עד יום הבחירות-מיוחדות לראש רשות 
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) א(א9-ו) ב(9ים  בחירות על פי סעיפ-" בחירות חוזרות" 

 לצו המועצות 210הישירה או על פי סעיף  לחוק הבחירה

 ;האזוריות

 בחירות לראש רשות -" בחירות מיוחדות לראש רשות" 

 ;בחוק הבחירה הישירה א24מקומית לפי סעיף 

 בחירות לראש -" בחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית" 

 ;ריותו בחוק המועצות האזו6סעיף  מועצה אזורית לפי

 לרבות סיעת אם - הוצאות של סיעה או רשימה -" הוצאות 

לתעמולה ולהסברה או לקיום הקשר , פעולותיה  לארגון–

התחייבויות בשל  לרבות, הארגוני והרעיוני עם הציבור

 ;הוצאות כאלה

 ההוצאות המיוחדות של סיעה או -" הוצאות הבחירות" 

עצה אזורית אם של מועמד לראש מו  לרבות סיעת–רשימה 

ושל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שהוצאו 

בעד , בתקופת הבחירות או לפניה, הבחירות במערכת

בקשר  שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות או

 ;למערכת הבחירות ולרבות התחייבויות להוצאות כאמור

 הוצאות של סיעה ושל רשימה שזכתה -" הוצאות שוטפות" 

 ;הוצאות הבחירות למעט, במנדט

 : כל אחד מאלה-" היום הקובע" 

בבחירות לפי חוק הבחירות או לפי חוק הבחירה  )1( 

קביעת הסיעות במועצה כאמור בסעיף   יום–הישירה 

לחוק הבחירות וברשות מקומית שבה אין ) א(25

 היום שבו מינה השר ועדת -מועצה נבחרת  מכהנת

 ואולם;  לחוק הבחירות26בחירות על פי סעיף 

 -בבחירות מיוחדות לראש רשות יהיה היום הקובע 

 ;האמורות היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות

 היום -בבחירות לפי חוק המועצות האזוריות  )2( 

ואולם בבחירות ; יום הבחירות השבעים שלפני

 -מיוחדות לראש מועצה אזורית יהיה היום הקובע 

 ;בחירות האמורותנוצרה העילה לעריכת ה היום שבו
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  ; שר הפנים-" השר"

 מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם -" מדד"

 .לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית

 

כל מועמד לראש מועצה אזורית וכל , כל רשימה, כל סיעה .2

בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאים למימון  מועמד

אות הור על פי, הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה

 .חוק זה

מימון הוצאות 

 בחירות 
 : תיקון[

, )2(ח "תשנ

 ]ה"תשס ,ד"תשס

 שקלים חדשים לכל בעל זכות 42יחידת החישוב תהיה  .3

 .לבחור

יחידת חישוב 

 תיקון [

) הוראת שעה(

]ח"תשס
6 

 המדד שפורסם -" המדד היסודי "-בסעיף זה )א( .4

 -" המדד החדש ";תחילתו של חוק זה לאחרונה לפני

 .הקובע המדד שפורסם לאחרונה לפני היום

עידכון יחידת 

 החישוב 

 : תיקון[

 , ג"תשס

 )הוראת שעה(

]ח"תשס
7

   

הוראת (על פי (

-ח"התשס ,)שעה

 לא 4 סעיף 2008

בתקופה , יחול

 תג בטב"שמיום כ

 1(ח "התשס

 ועד) 2008בינואר 

ח בחשוון "ליום י

 22(ד "התשע

 באוקטובר 

2013.(( 

תעודכן , החדש לעומת המדד היסודיהשתנה המדד  )ב( 

 .לשיעור השינוי במדד יחידת החישוב בהתאם

 

) ב(יחידת החישוב המעודכנת כאמור בסעיף קטן  )ג( 

 .הקרוב השלם תעוגל לסכום של השקל החדש

 

 

___________ 

 ח "ג בטבת התשס" יחול מיום כ2008-ח"התשס ,)הוראת שעה( לחוק על פי 3נוסח סעיף  6
 ).2013באוקטובר  22 (ד"ח בחשוון התשע"ועד ליום י) 2008 בינואר 1(

ת ג בטב"בתקופה שמיום כ,  לא יחול4 סעיף 2008-ח"התשס, )הוראת שעה(על פי  7

 ).2013 באוקטובר 22(ד "ח בחשוון התשע"עד ליום יו) 2008 בינואר 1(ח "התשס
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הגדלת יחידת 

 החישוב 
 ]ד"תשנ: תיקון[

 ,א לחוק מימון מפלגות1הועדה הציבורית האמורה בסעיף  .א4

1973-ג"התשל
8

רשאית להגדיל  ,) הועדה הציבורית-להלן  (

הודעה על כך תפורסם ; את הסכום של יחידת החישוב

 .ברשומות

המימון הכולל יהיה , בבחירות לכלל הרשויות המקומיות .5 המימון הכולל

יחידת החישוב במספר בעלי הזכות לבחור בכלל  מכפלת

 .הבחירות הרשויות המקומיות שבהן יתקיימו

 המימון סכום

ברשות 

 מקומית 
 : תיקון[

 )]2 (ח"תשנ

סכום מימון הבחירות יחושב לגבי כל רשות מקומית  )א( .6

יחידת החישוב במספר בעלי  בנפרד והוא יהיה מכפלת

 .הזכות לבחור באותה רשות מקומית

רשות מקומית אשר מספר בעלי הזכות לבחור בה  )ב( 

לגביה לסכום המימון  יווסף, 2000אינו עולה על 

 :סכום נוסף כלהלן

, 1000היה מספר בעלי הזכות לבחור בה עד  )1( 

המימון   מסכום50%יהא הסכום הנוסף 

 ;)א(האמור בסעיף קטן 

 עד 1001-היה מספר בעלי הזכות לבחור בה מ )2( 

מסכום המימון  20%יהא הסכום הנוסף , 2000

 ).א(האמור בסעיף קטן 

מספר בעלי הזכות , זה וסעיף 5, 3לענין סעיפים  )ג( 

מספר הבוחרים הכלולים  לבחור ברשות מקומית הוא

 .בפנקס הבוחרים באותה רשות מקומית
 

___________ 

 .52' עמ, ג"ח התשל"ס 8
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סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות  )א( .7

 :זכאית לקבל יהיה אחד מאלה מקומית פלונית

 -זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות  )1(

ק במספר  מחול6סעיף  סכום המימון על פי

חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל 

 ;הרשימה שנבחרו במספר נציגי הסיעה או

לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך  )2(

מהמודד כאמור בסעיף  50% -זכתה בלמעלה מ

 מהמנה המתקבלת 60% -לחוק הבחירות ) 3(67

 במספר 6פי סעיף  מחלוקת סכום המימון על

 .ותה רשותחברי המועצה שנבחרו בא

סכום המימון 

, לסיעה

, לרשימה

למועמד 

 בבחירות

מיוחדות 

ולמועמד 

לראש מועצה 

 אזורית 
 : תיקון[

 , ו"תשנ

 , )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

סכום המימון אשר כל מועמד לראש מועצה אזורית  )1א(

 :מאלה יהיה אחד, זכאי לקבל

 

 60% -נבחר המועמד לראש המועצה האזורית  )1(

 אך אם קיבל, 6ל פי סעיף מסכום המימון ע

 מהקולות 60% -המועמד שנבחר למעלה מ

 סכום שיחסו לסכום המימון על פי -הכשרים 

הוא כיחס שבין מספר הקולות  ,6סעיף 

הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים 

 ;לראש המועצה האזורית שניתנו למועמדים

 

 מהקולות 20% -זכה המועמד בלא פחות מ )2(

  סכום שיחסו לסכום–הבוחרים הכשרים של 

הוא כיחס שבין מספר , 6המימון על פי סעיף 

 הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל

הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש 

 ;המועצה האזורית

 

 מסכום המימון על פי60% -מועמד יחיד  )3(

 .6סעיף 

 

סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות  )2א(

) 1א(כאמור בסעיף קטן  הוא, ש רשות זכאי לקבללרא

 .בשינויים המחוייבים
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למועמד לראש , לרשימה, סכום המימון המגיע לסיעה )ב( 

למועמד בבחירות מיוחדות לראש  מועצה אזורית או

 ,לפי העניין, )2א(או ) 1א(, )א(רשות לפי סעיף קטן 

 :ישולם להם כלהלן

מגיע לפי סעיף קטן  מן ה85%סכום בשווי של  )1( 

בניכוי המקדמה  ,לפי העניין, )2א(או ) 1א(, )א(

 ימים 20ישולם בתוך , 10שניתנה לפי סעיף 

כאמור בסעיף  מיום פרסום תוצאות הבחירות

 לצו המועצות 218 לחוק הבחירות או בסעיף 71

ערעור על תוצאות  ואולם אם הוגש; האזוריות

 לפי  לחוק הבחירות או72הבחירות לפי סעיף 

האזוריות ישולם   לצו המועצות222סעיף 

 ימים מיום מתן פסק 20הסכום האמור בתוך 

 ;הבחירות הדין הסופי בערעור

סכום בשווי , )ה(עד ) ג(23בכפוף להוראות סעיף  )2( 

שמבקר  ישולם מיד אחרי, 15%של יתרת 

23המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 

 ).א(

של , של רשימה, רות של סיעההיו הוצאות הבחי )ג( 

או של מועמד בבחירות  מועמד לראש מועצה אזורית

מיוחדות לראש רשות נמוכות מהסכומים המגיעים 

 .תוחזר היתרה לאוצר המדינה ,להם לפי חוק זה

רשימות 

מועמדים 

 משותפות

 לחוק הבחירות 35הוגשה רשימת מועמדים אחת לפי סעיף  .8

, ל המועצה היוצאת או הכנסתאו יותר ש על ידי שתי סיעות

הוראות  יחולו, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו

 :אלה

 ימים מיום הגשת רשימת המועמדים 3תוך  )1( 

הנוגעות בדבר  המשותפת יודיעו באי כוח הסיעות

 :לשר במכתב משותף
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מי היא הסיעה או סיעת האם שעל שמה ינוהל  )א(

או  סיעה זוחשבון המימון אצל השר ובלבד ש

 ;)א(11סיעת האם הגישה הודעה כאמור בסעיף 

 

החלוקה ביניהן לפיה ישולם להן או ייגבה מהן  )ב(

 .סכום מגיע

 

לא ישולם להן הסכום ) 1(באין הודעה כאמור בפסקה  )2(

לגבות את כל הסכום המגיע  המגיע והשר יהא רשאי

 ;גם מאחת מהן

 

) א(22סעיף ח הכספי האמורים ב"החשבונות והדו )3(

 :יכילו שני חלקים

 

החלק שלפני יום הגשת הרשימה המשותפת בו  )א(

 ;יפורטו כל הנתונים לגבי כל סיעה בנפרד

 

החלק המשותף שלאחר הגשת רשימת  )ב(

 .המועמדים

 

לחוק הבחירה ) ב(9קויימו בחירות חוזרות לפי סעיף  )א( 9

ישולם לכל אחת מהסיעות או הרשימות  ,הישירה

סכום נוסף , ד מטעמן משתתף בבחירות אלהשמועמ

 מהסכום המגיע בשל חבר מועצה 120%של  בגובה

 .אחד שנבחר

לחוק ) א(א9קויימו בחירות חוזרות כאמור בסעיף  )ב(

ישולם לסיעה או לרשימה שמועמד , הישירה הבחירה

 סכום נוסף בגובה, מטעמן משתתף בבחירות אלה

 .ד שנבחרמחצית הסכום המגיע בשל חבר מועצה אח

מימון בחירות 

 חוזרות 
 : תיקון[

 , )2( ח"תשנ

 ]ה"תשס
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סכום המימון אשר מועמד לראש מועצה אזורית  )1ב( 

הוא אחוז מסכום המימון , זכאי לו בבחירות חוזרות

 לבחירות חוזרות לראש מועצה אזורית השווה לאחוז

הקולות הכשרים שקיבל המועמד מתוך כלל הקולות 

ואולם  ;בבחירות החוזרות כאמורהכשרים שניתנו 

 60%מועמד יחיד בבחירות חוזרות יהיה זכאי לקבל 

לראש מועצה  מסכום המימון לבחירות חוזרות

סכום המימון לבחירות חוזרות ", לענין זה; אזורית

מחצית מסכום המימון על  -" לראש מועצה אזורית

 .6פי סעיף 

ת לראש סכום המימון אשר מועמד בבחירות מיוחדו )2ב( 

הוא כאמור בסעיף , בבחירות חוזרות רשות זכאי לו

 .בשינויים המחויבים, )1ב(קטן 

ישולם , מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות החוזרות )ג( 

למועמד לראש מועצה אזורית או , לרשימה ,לסיעה

 למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות סכום בשווי

עד ) א(ם  מהסכום המגיע על פי סעיפים קטני85%של 

 ).2ב(

סכום בשווי של יתרת , )ה(עד ) ג(23בכפוף לסעיף  )ד( 

מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין   ישולם15%

 ).א(23וחשבון חיובי לפי סעיף 

מקדמות 

 : תיקון[

, ח"תשנ, ו"תשנ

 , )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

בתוך שבעה ימים , סיעה זכאית לקבל מאוצר המדינה )א( 10

, )א(11עה כאמור בסעיף לשר הוד לאחר שמסרה

 מסכום 60%מקדמה למימון בחירות בגובה של 

אילו זכתה ) 1)(א(7מגיע לה על פי סעיף  המימון שהיה

 במספר המנדטים השווה למספר חבריה במועצה

 .היוצאת ביום הקובע

רשימה רשאית לקבל מקדמה בשיעור האמור בסעיף  )ב( 

מועצה כאילו היתה סיעה בעלת מנדט אחד ב ,)א(קטן 

 .היוצאת
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סיעת אם רשאית לקבל מאוצר המדינה מקדמה  )ג(

 :לפי בחירתה ,שהיא אחת מאלה

 

  או; )ב(-ו) א(מקדמה כאמור בסעיפים קטנים  )1(

 מהסכום שיחסו לסכום 60%סכום בגובה של  )2(

כיחס שבין  ,5כאמור בסעיף , המימון הכולל

למספר , מספר חברי סיעת האם ביום הקובע

 ;חברי הכנסתכלל 

 

ורשאית היא לבחור תחילה בחלופה אחת ואחרי כן 

 .לפי הסכום הגבוה יותר, האחרת בחלופה

 

ראש הכנסת יודיע לשר על ההרכב הסיעתי של -יושב )ד(

ביום , מספר חברי הכנסת של כל מפלגה הכנסת ועל

 .הקובע

 

מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות  )ה(

רשאי לקבל , לפי העניין, ותרש מיוחדות לראש

 ימים לאחר שמסר לשר 7בתוך , מאוצר המדינה

מקדמה למימון בחירות , א12בסעיף  הודעה כאמור

 .6 מסכום המימון הקבוע בסעיף 10%בשיעור של 

 

 9, 7תנאי מוקדם לתשלום סכומים על פי סעיפים  )א( .11

שמהיום השביעי אחרי   הוא שבתוך התקופה10-ו

,  יום הבחירותלפני ועד היום החמישי היום הקובע

 - מסרה הסיעה לשר

תנאים 

לתשלום 

 לסיעה
, ז"תשס: תיקון[

 ])3(ח "תשס

שמותיהם , הודעה על מספר חבריה ליום הקובע )1(

מקומו שנקבעו  ושמות בא כוח הסיעה וממלא

ההודעה ; לחוק הבחירות) א(25לפי סעיף 

מקומו  תיחתם בידי בא כוח הסיעה או ממלא

עתק ממנה יישלח גם לראש הרשות וה

 ;המקומית
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הודעה על שמותיהם של לא פחות משניים ולא  )2( 

מוסמכים לפעול  יותר משמונה נציגים שיהיו

; ) הנציגים-להלן (בשם הסיעה לענין חוק זה 

אחד ; הנציגים להודעה זו תצורף הסכמת

לפחות מן הנציגים יהיה חבר הסיעה ועל אחד 

שהוא , עצמו רו הסיעה והואמהם לפחות יצהי

כמו כן יצויינו ; בקי במשק הכספים של הסיעה

 ;השר בהודעה הפרטים שיקבע

של , מענו ופרטים נוספים שיקבע השר, את שמו )3( 

 וכתב 17סעיף  רואה החשבון שמינתה לפי

 ;הסכמתו של רואה החשבון לשמש בתפקיד

שהסיעה עשתה , תצהיר חתום בידי כל נציגיה )4( 

ניהול נאות של   כל הדרוש כדי להבטיחאת

חשבון הכנסותיה והוצאותיה בתקופת 

 בהתאם להנחיות מבקר המדינה, הבחירות

 ;לענין זה

את מספר חשבונה או חשבונותיה בבנק או  )5( 

 .בבנקים

סיעה רשאית בכל עת להחליף את נציגיה או להוסיף  )ב( 

והתקיימו , ובלבד שהודיעה על כך לשר עליהם

 סיעה רשאית להחליף בכל; )2)(א(אות סעיף קטן הור

ובלבד , עת את חשבונותיה בבנק או להוסיף עליהם

האמורות  העתק מההודעות; שהודיעה על כך לשר

 .תמסור הסיעה למבקר המדינה, בסעיף קטן זה

בהתאם לנתונים הנמצאים , לענין חוק זה יקבע השר )ג( 

עה היא אם הסי, מספר החברים בכל סיעה את, בידו

 לענין מספר החברים; סיעת בת ומי היא סיעת האם

 .לא יובא בחשבון כל שינוי שחל אחרי היום הקובע
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היו לסיעת אם יותר מסיעת בת אחת ברשות מקומית  )ד(

רשאית סיעת האם להודיע לשר כי יראו את  ,פלונית

להלן  (שתי סיעות הבת כסיעת בת אחת לענין חוק זה

סיעת האם תקיים לגבי סיעת ; ) סיעת בת מאוחדת-

 .26 הבת המאוחדת את כל האמור בסעיף

 

 9, 7לא ישולמו סכומים לרשימה על פי סעיפים  )א( .12

 :תנאים מוקדמים אלה אלא בהתקיים) ב(10-ו

תנאים 

לתשלום 

 לרשימה
, ז"תשס :תיקון[

 ])3(ח "תשס

בתקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע  )1(

 מסרה,  יום הבחירותלפני ועד היום החמישי

, )2)(א(11הרשימה לשר הודעה כאמור בסעיף 

 ;המחוייבים בשינויים, )5(-ו) 4(, )3(

 

ימסור מי ) 1(את ההודעה האמורה בפסקה  )2(

 שצויין או שיצויין כבא כוח הרשימה או ממלא

  לחוק הבחירות38מקומו לפי סעיף 

 

נויים יחולו על רשימה בשי) ב(11הוראות סעיף  )ב(

ימסור האמור בסעיף קטן  את ההודעה; המחוייבים

 ).2)(א(
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תנאים 

לתשלום 

למועמד לראש 

מועצה 

 אזורית

ולמועמד 

בבחירות 

מיוחדות 

 לראש רשות 
 : תיקון[

 ,)2 (ח"תשנ

, ז"תשס, ה"תשס

])3(ח "תשס
9 

לא ישולמו סכומים למועמד לראש מועצה אזורית  )א( .א12

לראש רשות על פי בבחירות מיוחדות  ולמועמד

 ,אלא אם כן מסר המועמד לשר, 10- ו9, 7סעיפים 

 היום הקובע ועד היום לפניבתקופה שמהיום השביעי 

 -  יום הבחירותלפניהחמישי 

הודעה על שמותיהם של לא פחות משניים ולא  )1( 

מוסמכים לפעול  יותר משמונה נציגים שיהיו

על אחד מן הנציגים ; בשמו לענין חוק זה

שהוא , עצמו ות יצהירו המועמד והנציגלפח

כן יצוינו ; בקיא בעניניו הכספיים של המועמד

להודעה ; השר בהודעה פרטים נוספים שיקבע

 ;תצורף הסכמת הנציגים
 

___________ 

, ) והוראת שעה9' תיקון מס) (מימון בחירות(המקומיות   לחוק הרשויות6בסעיף  9

 : כדלהלן-לבקשת קבלת מימון   נקבעה הארכת מועד2008-ח"התשס
בחירת (זוריות המועצות הא  לחוק5מועמד לראש מועצה אזורית לפי סעיף )  א( .6"

ז בכסלו "בתקופה שמיום י בבחירות שהתקיימו, 1988-ח"התשמ, )ראש המועצה

, ) מועמד מבקש-בחוק זה (עד יום תחילתו של חוק זה ) 2007 בנובמבר 27(ח "התשס

א לחוק 12 ולא מסר במועד הודעה לפי סעיף, העיקרי  לחוק7הזכאי למימון לפי סעיף 

שתחילתה ,  ימים30רשאי בתוך תקופה של , כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, העיקרי

 .רהפנים הודעה כאמו למסור לשר, תחילתו של חוק זה ביום

 ישולם סכום המימון רק אם, )א(הודעה כאמור בסעיף קטן  מסר מועמד מבקש ) ב(

להוראת  בהתאם, וחשבון כספי המדינה חשבונות ודין ועמד המבקש הגיש למבקרהמ

 . לחוק העיקרי22סעיף 

לחוק ) 1)(ב(7בכפוף להוראות סעיף ,  מסכום המימון ישולם85%בשווי של  סכום ) ג(

 .הגשת ההודעה לשר הפנים מיד עם, העיקרי
לחוק ) ה(עד ) ג(23בכפוף להוראות סעיף ,  ישולם15%עד יתרת  סכום בשווי של ) ד(

 .לחוק העיקרי )א(23סעיף  המדינה הגיש דין וחשבון לפי מיד לאחר שמבקר, העיקרי
ל כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה יחולו לעניין סעיף זה ככ הוראות החוק העיקרי ) ה(

 ."שלא שונו בו
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של , מענו ופרטים נוספים שיקבע השר, את שמו )2(

וכתב , 17סעיף  רואה החשבון שמונה לפי

 ;הסכמתו של רואה החשבון לשמש בתפקיד

 

תצהיר חתום בידי כל הנציגים האמורים  )3(

הדרוש כדי  שהמועמד עשה את כל) 1(בפסקה 

להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיו 

, הבחירות בתקופת, והוצאותיו בקשר לבחירות

כמו ; בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה

האמורים  כן יצהירו הנציגים שחשבונות הבנק

יוחדו ) א(21ובסעיף ) ב(בסעיף קטן , )4(בפסקה 

לפי חוק , המועמד למימון מערכת הבחירות של

 ;זה

 

את מספר חשבונו או חשבונותיו בבנק או  )4(

 .בבנקים

 

מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות  )ב(

להחליף את , בכל עת, רשות רשאי מיוחדות לראש

 נציגיו או להוסיף עליהם ובלבד שהודיע על כך לשר

כן רשאי ; )1)(א(יימו הוראות סעיף קטן והתק

בבנק או  את חשבונותיו, בכל עת, המועמד להחליף

העתק ; להוסיף עליהם ובלבד שהודיע על כך לשר

ימסור המועמד  ,מההודעות האמורות בסעיף קטן זה

 .למבקר המדינה

 

, השר רשאי, א12- ו12, 11על אף האמור בסעיפים  )א ( .ב12

להאריך את המועד , שמומיוחדים שייר מטעמים

, האמור למסירת הודעה בסעיפים אלה לסיעה

למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד , לרשימה

 למועד, לפי בקשתם, בבחירות מיוחדות לראש רשות

 . ימים אחרי יום הבחירות21-שלא יאוחר מ

הארכת 

 מועדים
 :תיקון[

 )]3(ח "תשס
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יך השר מועד האר, 9 או 7על אף האמור בסעיפים  )ב( 

הרשימה או , יהיו הסיעה, )א(קטן  כאמור בסעיף

 זכאים, לפי העניין, המועמד שלגביהם הוארך המועד

 מסכום המימון שלו היו 90%-לסכום מימון השווה ל

בסעיף (במועד  זכאים אילו היו מגישים את הודעתם

ויראו את סכום המימון , ) סכום מימון מופחת-זה 

לעניין אופן ומועד התשלום  המופחת כסכום המימון

 .לפי חוק זה

של ) א(לפי בקשה כאמור בסעיף קטן , השר רשאי )ג( 

להגדיל את סכום המימון , או מועמד רשימה, סיעה

ובלבד שלא , מטעמים מיוחדים שיירשמו, המופחת

על סכום המימון שלו היו זכאים אילו היו  יעלה

 .מגישים את ההודעה במועד

ערבות 

 בנקאית 
 : קוןתי[

 ,)2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

למועמד לראש מועצה , לרשימה, מקדמה לסיעה )א( .13

בבחירות מיוחדות לראש רשות  אזורית או למועמד

תשולם אם מסרו לשר כתב ערבות בנקאית שתקפו 

חודשים אחרי הבחירות ובו התחייב  עד תום תשעה

כולו , הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות

 .י דרישת השרעל פ, מקצתו או

, סכום הערבות יהיה כסכום המקדמה שהסיעה )ב( 

לראש מועצה אזורית או המועמד  המועמד, הרשימה

זכאים לקבל על פי , בבחירות מיוחדות לראש רשות

היה סכום הערבות קטן ; 10%בתוספת  ,10סעיף 

 .יוקטן סכום המקדמה בהתאם, מהאמור
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מועמד לראש , שימהר, סכום המקדמה שקיבלו סיעה )א( .14

או מועמד בבחירות מיוחדות לראש  מועצה אזורית

 7 ינוכה מן התשלום המגיע להם על פי סעיף, רשות

ואם התשלום האמור קטן מסכום המקדמה , )1()ב(

הערבות  יגבה השר את החסר מן הבנק שנתן את כתב

וכן )  הבנק ערב-בחוק זה ) (א(13הבנקאית לפי סעיף 

לא זכתה בלמעלה  הרשימהיעשה אם הסיעה או 

 .לחוק הבחירות) 3(67 מהמודד כאמור בסעיף 50%-מ

פרעון 

 המקדמה 
 : תיקון[

 ,)2(ח"תשנ, ו"תשנ

 ]ה"תשס

לא הגישה סיעה או רשימה רשימת מועמדים כדין  )ב(

השר מן הבנק הערב את סכום  יגבה, ובמועד

 מיד אחרי המועד האחרון 10%המקדמה בתוספת 

 .הרשימה להגשת

 

לפי ,  מהמודד לקבלת מנדט50%לא השיגה רשימה  )ג(

יגבה השר מן הבנק הערב , לחוק הבחירות )3(67סעיף 

 .10%את סכום המקדמה בתוספת 

 

לא הגיש מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד  )ד(

מיוחדות לראש הרשות את מועמדותו כדין  בבחירות

יגבה השר מן הבנק הערב את סכום , ובמועד

 מיד 10%שקיבל אותו מועמד בתוספת  המקדמה

 .לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות

 

לא תוציא סיעה או רשימה להוצאות הבחירות סכום  )א( .15

 :מבין אלה העולה על הסכום הגדול

הגבלת 

 הוצאות 
 : תיקון[

 , )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

 מסכום המימון שהיה 200%סכום העולה על  )1(

זכתה הסיעה  אילו) א(7מגיע לה על פי סעיף 

במספר מנדטים השווה למספר חבריה במועצה 

 ;היוצאת ביום הקובע

 

 מסכום המימון המגיע 200%סכום העולה על  )2(

 ;)א(7 לסיעה או לרשימה על פי סעיף
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 מסכום המימון שהיה 150%סכום העולה על  )3( 

זכתה הסיעה או  אילו) א(7מגיע לה על פי סעיף 

 ;ת בשלושה מנדטיםהרשימה בבחירו

סיעה או רשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות  )ב( 

להוציא בבחירות אלה סכום שלא  רשאית, חוזרות

 לגבי 6יעלה על שליש מסכום המימון האמור בסעיף 

המקומית שבה המועמד משתתף בבחירות  הרשות

 .החוזרות

לא יוציא מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד  )ג( 

, להוצאות הבחירות, יוחדות לראש רשותמ בבחירות

  מסכום המימון המגיע לו לפי200%סכום העולה על 

בבחירות חוזרות לא ; לפי העניין) 2א(או ) 1א(7סעיף 

על שליש מסכום  סכום העולה, יוציא מועמד כאמור

 לגבי המועצה האזורית שבה 6המימון האמור בסעיף 

 .הוא מועמד

א אם ההוצאה הוצאה בידי אחת הי, לענין סעיף זה )ד( 

מועמד לראש מועצה אזורית או , רשימה ,סיעה

 או בידי כל, מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות

 .אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם

הגבלת 

 הכנסות 
 : תיקון[

 , ד"תשנ

 ,)2( ח"תשנ

 ]ה"תשס

מועמד לראש מועצה , רשימה, לא יקבלו סיעה )א( .16

, חירות מיוחדות לראש רשותבב אזורית או מועמד

כל תרומה מתאגיד בארץ או , במישרין או בעקיפין

 .לארץ בחוץ

מועמד לראש מועצה , )א(על אף האמור בסעיף קטן  )1א( 

לקבל תרומה בסכום שאינו עולה על  אזורית רשאי

  שקלים חדשים מישוב שיתופי הנמצא בתחום55,000

כום ובלבד שס, המועצה האזורית שבה הוא מועמד

; הישוב זה יבוא במקום תרומות אישיות של חברי

מושב ,  קיבוץ-" ישוב שיתופי", לענין סעיף קטן זה

להתיישבות חקלאית  או אגודה שיתופית, שיתופי

 .שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה
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מועמד לראש מועצה , רשימה, לא יקבלו סיעה )ב(

, ש רשותבבחירות מיוחדות לרא אזורית או מועמד

 -במישרין או בעקיפין , בין בחירות לבחירות

 

כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן  )1(

 5,000על  בסכום או בסכומים העולים, )א(

מאת אדם ובני ביתו הסמוכים , שקלים חדשים

 ;על שולחנו

 

כל תרומה מאת אדם שאינו רשום במרשם  )2(

 האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם

1965-ה"התשכ, יןהאוכלוס
10

; 

 

, לענין זה; כל תרומה שניתנה בעילום שם )3(

ומענו לא נבדקו  תרומה שניתנה ממי שזהותו

 -ולא אומתו בידי מקבל התרומה או מטעמו 

 .שם כמוה כתרומה שניתנה בעילום

 

מועמד לראש מועצה אזורית או , רשימה, סיעה )1ב(

 רשות יפרסמו את מועמד בבחירות מיוחדות לראש

כפי שיורה , שמות התורמים להם וסכומי התרומות

 .מבקר המדינה

 

, אחת היא אם התרומה ניתנה לסיעה, לענין סעיף זה )2ב(

מועצה אזורית או למועמד  למועמד לראש, לרשימה

או לכל אדם אחר , בבחירות מיוחדות לראש רשות

 .ובזיקה אליהם הפועל למענם

 

ולו הוראות חוק על הגבלת הכנסות של סיעת אם יח )ג(

 .1973-ג"התשל ,מימון מפלגות

 

 

___________ 

 .270' עמ, ה"ח התשכ"ס 10
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 –דינו ) 1ב(עד ) א(העובר על הוראות סעיפים קטנים  )ד( 

, לחוק העונשין) 3)(א(61בשיעור האמור בסעיף  קנס

1977-ז"התשל
11

או קנס , ) חוק העונשין–להלן  (

הכל לפי הגדול , העונשין  לחוק63כאמור בסעיף 

 .שבהם

מינוי רואה 

 חשבון 
 : תיקון[

  ,)2( ח"תשנ

 ]ה"תשס

מועמד לראש מועצה , רשימה, סיעה, סיעת אם )א( .17

בבחירות מיוחדות לראש רשות ימנו  אזורית ומועמד

להם רואה חשבון לביקורת חשבונותיהם ומתן חוות 

 ).ב(22כאמור בסעיף  דעת

11שהודעה על מינויו נמסרה לפי סעיף , רואה חשבון )ב( 

ונתן הסכמתו לשמש ) 2)(א(א12סעיף  או) 3)(א(

 .במקומו ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר, בתפקידו

התפטר רואה חשבון או נבצר ממנו למלא את  )ג( 

המועמד , הרשימה, הסיעה, האם ימנו סיעת, תפקידו

לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות 

תוך שבעה , רואה חשבון אחר במקומו לראש רשות

 .ם שנודע להם על כךימים מהיו

רואה חשבון 

ברשויות 

מקומיות 

 קטנות 
  :תיקון[

 , )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

ברשות מקומית שמספר , 17על אף האמור בסעיף  )א( .18

ימנה , 5,000אינו עולה על , לבחור בה בעלי זכות

 מבקר המדינה רואה חשבון אחד שיבקר את

חשבונותיהן של כל הסיעות והרשימות באותה רשות 

את  שאינן סיעות בת או רשימות בת וכן יבקר

חשבונותיהם של כל המועמדים לראש מועצה אזורית 

בבחירות מיוחדות  באותה רשות ושל כל המועמדים

וייתן חוות דעת כאמור , באותה רשות, לראש רשות

, רשימה או מועמד, סיעה לגבי כל) ב(22בסעיף 

 .בנפרד

ישולם , ף זהשכר רואה חשבון שמונה על פי סעי )ב( 

 .המדינה מאוצר
 

___________ 

 .226' עמ, ז"ח התשל"ס 11
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ימשיך לכהן כל עוד , רואה חשבון שמונה לפי סעיף זה )ג(

 .אחר במקומו לא מונה

 

 לרבות עובד משרד -" רואה חשבון", לענין סעיף זה )ד(

גם אם , המדינה ועובד המשרד שיצא לקצבה מבקר

 לדעת מבקר, ובלבד שיש לו, אינו רואה חשבון

ולרבות , נסיון למלא תפקיד זההכישורים וה, המדינה

ובלבד , לקצבה עובד המדינה או עובד המדינה שיצא

לפי חוק הביקורת , שהוא כשיר לכהן כמבקר פנימי

1992-ב"התשנ, הפנימית
12

. 

 

 רשאי 18 או 17רואה חשבון שמונה לפי סעיפים  )א( .19

מועמד , רשימה, מנציגים של סיעה ,בכל עת, לבקש

 מועמד בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית או

שאת חשבונותיהם הוא מבקר שימציאו , רשות לראש

 הסברים וכל חומר אחר, מסמכים, לו ידיעות

 .הדרושים לו לצורכי הביקורת

סמכויות 

 רואה חשבון 
 : תיקון[

 ,)2( ח"תשנ

 ]ה"תשס

 –דינו , )א(מי שלא מילא אחר דרישה לפי סעיף קטן  )ב(

 .לחוק העונשין) 3)(א(61כאמור בסעיף  קנס

 

סיעת אם או רואה חשבון של סיעה או רשימה שאינה סיעת  .20

של מועמד לראש מועצה אזורית או של , רשימת בת בת או

רשאים בכל עת  ,מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות

לבקש ממבקר המדינה חוות דעת אם הוצאה מסויימת או 

מבקר ה; מהווים הוצאות בחירות סוג מסויים של הוצאות

ורשאי הוא לתת לתשובתו ,  ימים14ישיב לפנייה תוך 

 .בדרך שיקבע פרסום

 חוות דעת 
 : תיקון[

 ,)2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

 

___________ 

 .198' עמ, ב"ח התשנ"ס 12
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ניהול 

 חשבונות 
 : תיקון[

 , ו"תשנ

 ,)2( ח"תשנ

 ,ה"תשס

 ])2(ח "תשס

סיעה תחזיק את הכספים המיועדים להוצאותיה  )א( .21

יוחדו הבחירות שלה בחשבונות הבנק ש ולהוצאות

מועמד לראש , רשימה; למערכת הבחירות שלה

אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש  מועצה

 החל ביום מסירת ההודעה לפי סעיפים, רשות יחזיקו

את הכספים המיועדים להוצאות , א12או  12

 הבחירות שלהם בחשבונות הבנק שיוחדו למערכת

 .הבחירות שלהם

עצה אזורית ומועמד מועמד לראש מו, רשימה, סיעה )ב( 

מיוחדות לראש רשות יודיעו בכתב למבקר  בבחירות

 המדינה על פתיחת כל חשבון בנק כאמור בסעיף קטן

תוך שבעה ימים מיום פתיחתו וכן יודיעו בכתב ) א(

 .החשבון למבקר המדינה על כל שינוי במספר

מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד , רשימה, סיעה )ג( 

ת לראש רשות ינהלו מערכת מיוחדו בבחירות

לפי , חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה וירשמו בה

הוצאותיהם או , את כל הכנסותיהם, הנחיות אותן

 כן יירשמו; לפי הענין, הוצאות הבחירות שלהם

הוצאות שהוצאו לפני יום מסירת ההודעה לפי 

 א בעד שירותים וטובין12 או 12, 11סעיפים 

ת ובקשר עם מערכת שנתקבלו בתקופת הבחירו

 .בחירות הבחירות והתחייבויות בשל הוצאות

מערכת החשבונות וחשבונות הבנק האמורים יעמדו  )ד( 

ולענין זה יהיו למבקר , המדינה לביקורת מבקר

המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר 

 .בחוק יסוד או בחוק או לפיו
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-ב"התשנ ,מפלגותלחוק ה) ד( כג28סעיף הוראות   )1ד(

1992
13

 יחולו על תרומה בכרטיס חיוב שניתנה לפי, 

בשינויים המחוייבים, חוק זה
14

. 

 

מבקר המדינה רשאי בכל עת לדרוש מנציגיה של  )ה(

רשימה וכן מנציגיו של מועמד  ,סיעה, סיעת אם

לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות 

ודת  לפק15תצהיר לפי סעיף , רשות מיוחדות לראש

1971-א"התשל, ]נוסח חדש[הראיות 
15

בדבר , 

שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת 

או בדבר אופיה או מהותה של הכנסה או  החשבונות

 תצהיר כאמור יכול שיימסר לפי; הוצאה מסויימת

, ידיעתם של המצהירים או לפי מיטב ידיעתם

 לקבל תצהיר זה, והמבקר רשאי לפי שיקול דעתו

 .כראיה

 

 

___________ 

 .190' עמ, ב"ח התשנ"ס 13
 :1992-ב"התשנ, לחוק המפלגות) ד(כג 28 סעיף 14

במסגרת ביקורת מערכת , מבקר המדינה רשאי, נעשתה תרומה בכרטיס חיוב) 1) (ד(

של )  פרטי זיהוי-בסעיף זה  ( שם ומספר זהותלדרוש ממנפיק, החשבונות של המועמד

ולדרוש מתאגיד , ומספר החשבון שלו בתאגיד בנקאי שבו חויבה התרומה בעל הכרטיס

 ,באמצעות כרטיס החיוב כאמור פרטי זיהוי של בעל חשבון שבו חויבה התרומה בנקאי

 .ושל מורשה חתימה בחשבון
החיוב שבו נעשתה  את מספר כרטיסתהיה בכתב ותכלול ) 1(דרישה כאמור בפסקה ) 2(

 ;הזיהוי של בעל הכרטיס  גם את פרטי-ואם היתה הדרישה מתאגיד בנקאי , התרומה

 יםהמצוי, המדינה את פרטי הזיהוי המבוקשים מנפיק ותאגיד בנקאי ימסרו למבקר

 .םביד
  - בחוק זה) 3(
 ; מי שרשום בתאגיד בנקאי כבעל חשבון-" בעל חשבון"
 ;1986-ו"התשמ, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב - "כרטיס חיוב"
 בין אם בעל החשבון, החשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון  מי שבעל-" מורשה חתימה"

אצל התאגיד  שהוא רשוםובלבד , באמצעות כרטיס חיוב לרבות, הוא יחיד ובין אם לאו

 ;הבנקאי כמי שרשאי לפעול בחשבון
 .1981-א"התשמ )ירישו( כהגדרתו בחוק הבנקאות -" תאגיד בנקאי"

 .421' עמ, 18נוסח חדש , מדינת ישראל דיני 15
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דוחות של 

, סיעות

רשימות 

 ומועמדים 
  :תיקון[

 , )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

לא יאוחר מתום שלושה חודשים אחרי הבחירות  )א( .22

רשימה של , סיעה, של סיעת אם ימסרו הנציגים

מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות 

לראש רשות למבקר המדינה את  מיוחדות

ח כספי " וכן דוחשבונותיהם לתקופת הבחירות

מבקר המדינה רשאי לקבל את  ;לאותה תקופה

ח האמורים גם אם הוגשו באיחור "החשבונות והדו

 .כי מן הצדק לעשות כן אם הוא סבור

ח הכספי יימסרו למבקר המדינה "החשבונות והדו )ב( 

דעת של רואה החשבון שנתמנה כאמור  בצירוף חוות

ם ובדבר  בדבר תקינותם ושלמות18- ו17בסעיפים 

מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר  ניהול

 .המדינה

מועמד לראש מועצה אזורית או , רשימה, סיעה )ג( 

מיוחדות לראש רשות שלא היו להם  מועמד בבחירות

הכנסות והוצאות יגישו למבקר המדינה תצהיר לפי 

-א"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת הראיות  15 סעיף

 ותצהיר זה ייראהעל העובדות האמורות , 1971

 ).א(ח כספי לענין סעיף קטן "כדו

ח מבקר "דו

המדינה 

 והשלכותיו 
 : תיקון[

 , )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

לא יאוחר מתום שמונה חודשים אחרי הבחירות  )א( 23

המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון  ימסור מבקר

 בהתייחס, )א(22בדבר החשבונות האמורים בסעיף 

) ב(22ה החשבון האמורה בסעיף לחוות הדעת של רוא

שמצא  ובהסתמך על בדיקות ובירורים משלימים

 -ובו יציין , לנכון לערוך

המועמד , הרשימה, הסיעה, אם סיעת האם )1( 

בבחירות  לראש מועצה אזורית או המועמד

מיוחדות לראש רשות ניהלו מערכת חשבונות 

 ;לפי הנחיותיו
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, הסיעה, האםאם הוצאות הבחירות של סיעת  )2(

אזורית או  המועמד לראש מועצה, הרשימה

המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות 

 והכנסותיהם בתקופת הבחירות היו בגבולות

 ).ז(26- ו16, 15האמורים בסעיפים 

 

  .העתק מן הדין וחשבון יימסר לשר

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאית  )ב(

 את מועד מסירת ,מבקר המדינה לבקשת, להאריך

 ).א(הדין וחשבון האמור בסעיף קטן 

 

יורה השר כי היתרה בסך , לא היה הדין וחשבון חיובי )ג(

 .לא תשולם) ד(9או ) 2)(ב(7כאמור בסעיפים  15%

 

, סיעה, ניהלו סיעת אם, )ג(על אף האמור בסעיף קטן  )ד(

מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד  ,רשימה

 לראש רשות מערכת חשבונות לפיבבחירות מיוחדות 

, הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן

הוגשו ) א(22 ח האמורים בסעיף"או שהחשבונות והדו

רשאי מבקר , למבקר המדינה בהסכמתו באיחור

, חלק מיתרת המימון המדינה להמליץ כי ישולם להם

בהתחשב באופי , בסכום שיקבע מבקר המדינה

האיחור בהגשת החשבונות  במידת, החריגה ובהיקפה

ח ובהתחשב בנסיבות מקילות או מחמירות "והדו

 .לחריגה או לאיחור שימצא מבקר המדינה

 

מבקר המדינה רשאי להמליץ בפני השר כאמור  )ה(

במקרה של חריגה מההוראות  גם) ד(בסעיף קטן 

בדבר הגבלת הוצאות והכנסות האמורות בסעיפים 

 ).ז(26-ו 16, 15

 

שר יורה לשלם סכומים בהתאם להמלצת מבקר ה )ו(

 ).ה(-ו) ד(סעיפים קטנים  המדינה על פי
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מועמד לראש מועצה , רשימה, סיעה, סיעת אם )1( )ז( 

 אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש

רשות שלא הגישו את חשבונותיהם או דין 

 יחזירו את כל, 22וחשבון כספי כאמור בסעיף 

 . לפי חוק זההסכומים שקיבלו

, מבקר המדינה יודיע לשר מי הם הסיעות )2(  

אזורית  המועמדים לראש מועצה, הרשימות

והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות 

 שלא הגישו את חשבונותיהם או את הדוחות

, בכתב, והשר ידרוש מהם, הכספיים שלהם

להחזיר את כל הסכומים שקיבלו כאמור 

 ).1 (בפסקה

כום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן כל ס )ח( 

מן , בתוספת הפרשי העליה של המדד יוחזר, )1)(ז(

המדד שפורסם סמוך לפני תשלום המקדמה לפי 

עד המדד , למי שנדרש להחזיר את הסכום 10סעיף 

שפורסם סמוך לפני היום שהשר שלח דרישה 

 -להלן ) (2)(ז(הסכום כאמור בסעיף קטן  להחזרת

 לא שולם הסכום בתוספת הפרשי). אחרוןהמדד ה

 יום מיום שנשלחה 30תוך , העליה של המדד כאמור

המדד מן  יווספו לו הפרשים של עליית, דרישת השר

המדד האחרון ועד המדד שפורסם סמוך לפני מועד 

 .תשלום הסכום

כל סכום שהוספו לו הפרשי עליית המדד כאמור  )ט( 

 השקל החדש הקרוב לסכום של יעוגל, )ח(בסעיף קטן 

 .השלם
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כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן  )י(

עלה הסכום . השר מן הבנק הערב יגבה, )ח(-ו) 1)(ז(

תחול על , שיש להחזירו על סכום הערבות הבנקאית

)גביה(הסכום פקודת המסים  יתרת
16

 כאילו היתה 

מס ויראו כחייבים גם את הנציגים ואת באי כוח 

מועצה  המועמד לראש, הרשימה, הסיעה, ת האםסיע

 .אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות

 

 הצהרות ותצהירים של המנויים להלן לפי חוק זה, הודעות .24

 :יימסרו

, הודעות

הצהרות 

 ותצהירים 
 : תיקון[

 , )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

 על ידי בא כוחה או ממלא מקומו -לגבי סיעה  )1(

 ;)1)(א(11 ל פי סעיףשנקבעו ע

 

 על ידי בא כוחה או ממלא מקומו -לגבי רשימה  )2(

 ;)2)(א(12 כאמור בסעיף

 

 יכול שיימסרו על -לגבי מועמד לראש מועצה אזורית  )3(

על ידי בא כוחם של מי שהציעו את מועמדותו  ידו וגם

  לצו המועצות157לראש המועצה כאמור בסעיף 

ומו של בא הכוח או בידי ממלא מק, האזוריות

 ;האמור

 

 יכול -לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות  )4(

ידי בא כוחם של מי שהציעו  שיימסרו על ידו וגם על

לחוק ) ג(5את מועמדותו לראש הרשות כאמור בסעיף 

או בידי ממלא מקומו של בא הכוח , הישירה הבחירה

 .האמור

 

, רשימה, סיעה, הסכומים המגיעים או שניתנו לסיעת אם .25

לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות  מועמד

 .לשעבוד או לעיקול לראש רשות לפי חוק זה אינם ניתנים

מניעת שעבוד 

 ועיקול 
 : תיקון[

 , )2( ח"תשנ

 ]ה"תשס
 

___________ 

 .1374 'עמ', כרך ב, י"חא 16
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דין סיעת אם 

 : תיקון[

 ,ו"תשנ, ג"תשנ

 ]ח"תשנ

יחולו על  לא 23 עד 17- ו15 עד 11הוראות סעיפים  )א( .26

הוראות חוק זה הנוגעות ; או רשימת בת סיעת בת

 יחולו על סיעת) ג(7לסיעה ולחובותיה למעט סעיף 

אם בכפוף לאמור בסעיף זה ובשינויים המחוייבים 

 .לפי הענין

סיעת האם תהיה זכאית לסכומים המגיעים לסיעת  )ב( 

 .10- ו9, 7בת על פי סעיפים  בת או לרשימת

 לתשלום לסיעת אם הוא שהיא מילאה תנאי מוקדם )ג( 

 את חובות הסיעה שנקבעו 11בסעיף  במועד האמור

 :בשינויים אלה, בו

אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הכנסת ועל  )1( 

האם והוא  אחד מהם לפחות תצהיר סיעת

בעצמו שהוא בקי במשק הכספים של סיעת 

 ;האם

היא תמסור הודעה על אופן תשלום המקדמה  )2( 

 ;)2 (או) 1)(ג(10לפי סעיף 

תמסור סיעת , )1)(א(11במקום הודעה לפי סעיף  )3( 

שלה ברשויות  האם הודעה על סיעות הבת

, מספר חבריהן ושמם של החברים, המקומיות

המקומיות  וכן תמסור הודעה על הרשויות

שבהן אין לה סיעות בת והיא החליטה להגיש 

 ;רשימות מועמדים בהן

 -טעם סיעת אם יימסרו הודעות מ )ד( 

כוחה - בידי בא–אם היא סיעה מסיעות הכנסת  )1( 

הבחירות לכנסת ולראש   לחוק25על פי סעיף 

1969-ט"התשכ, ]נוסח משולב[הממשלה 
17

או , 

 ;ממלא מקומו
 

___________ 

 .103' עמ, ט"ח התשכ"ס 17
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כוחה או ממלא - בידי בא-אם היא מפלגה  )2(

לחוק ) ב(36 מקומו שנקבעו כאמור בסעיף

 .הבחירות

 

שאי לקבל מיושב ראש הכנסת אישור הנתונים השר ר )ה(

 .לסיעת אם והדרושים לצורך ביצוע חוק זה הנוגעים

 

עלה סכום המקדמה על התשלום המגיע  )1( )ו(

על , הכנסת ינכה יושב ראש, 7בהתאם לסעיף 

את הסכום החסר מן , פי בקשת השר

 התשלומים המגיעים לסיעת האם או למפלגות

, ק מימון מפלגותהמרכיבות אותה על פי חו

 ויעביר את כל הסכום שינוכה, 1973-ג"התשל

הניכוי האמור ייעשה . לאוצר המדינה

 .בשיעורים שיקבע יושב ראש הכנסת

 

 50%-זכתה סיעת בת או רשימת בת בלמעלה מ )2(

לחוק הבחירות  )3(67מהמודד כאמור בסעיף 

יופחתו מהסכום החסר , אך לא זכתה במנדט

סיעת הבת  כומים שהיוס, )1(האמור בפסקה 

זכאיות לקבל , או רשימת הבת האמורות

 כאילו היו סיעה) א(10כמקדמה לפי סעיף 

 ;בעלת מנדט אחד במועצה היוצאת

 

) 1ב(25התפלגה סיעת אם על פי האמור בסעיף  )3(

, ]נוסח משולב[לכנסת  לחוק הבחירות) 2ב(-ו

(ייעשה הניכוי האמור בפסקה , 1969-ט"התשכ

, המגיעים לסיעות החדשות מיםמן התשלו) 1

באופן יחסי למספר החברים בכל אחת 

 .מהסיעות החדשות

 

הוצאות הבחירות של סיעת האם ושל כל  )1( )ז(

 סיעות הבת ורשימות הבת שלה למעט הוצאות

 מסכום 200% לא יעלו על –בבחירות חוזרות 

 ;המימון המגיע לסיעת האם
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סיעת האם ושל הוצאות הבחירות החוזרות של  )2( 

שלה לא יעלו על  כל סיעות הבת ורשימות הבת

 בכל הרשויות 6שליש הסכום המגיע לפי סעיף 

רשימות בת  המקומיות שבהן סיעות בת או

 .שלה משתתפות בבחירות החוזרות

הוצאות הבחירות של סיעות הבת ושל רשימות הבת  )ח( 

כחלק מהוצאותיה והכנסותיה  וכן הכנסותיהן ייראו

יעת האם לעניין חוק זה ויירשמו ביחד עם של ס

וההכנסות של סיעת האם עצמה במערכת  ההוצאות

החשבונות שתנהל סיעת האם בהתאם להנחיות 

 .המדינה מבקר

ובחוות , חובת מינוי רואה חשבון תחול על סיעת האם )ט( 

החשבון במיוחד לשאלה אם  דעתו יתייחס רואה

ימות הבת ההוצאות וההכנסות של סיעות הבת ורש

 .במערכת החשבונות של סיעת האם הוצגו כראוי

 . לא יחול על סיעת אם13סעיף  )י( 

החלת הוראות 

 : תיקון[

 ,)2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

ביקורת , הוראות חוק זה בדבר ניהול חשבונות )א( .27

ביקורת מבקר המדינה והגבלת הוצאות  ,חשבונות

 לראשמועמד , רשימה, יחולו גם על סיעה, והכנסות

מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש 

שלהם  רשות שלא ביקשו מימון להוצאות הבחירות

או שאינם זכאים למימון מחמת שלא מילאו במועד 

 .א12  או12, 11אחר התנאים של סעיפים 

מועמד לראש , רשימה, הגבלת ההוצאות של סיעה )ב( 

אש או מועמד בבחירות מיוחדות לר מועצה אזורית

תחושב לפי הוראות , )א(כאמור בסעיף קטן , רשות

, 11כאילו מילאו אחר התנאים של סעיפים  15 סעיף

 .א12 או 12

 קנס כאמור -דינו , )א(העובר על הוראות סעיף קטן  )ג( 

 .לחוק העונשין) 3)(א(61 בסעיף
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 ,סיעה, בידי סיעת אם, 19 או 16נעברה עבירה לפי סעיפים  .28

מד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מוע, רשימה

מי שהוא נציג של אחד  ייאשם גם כל, מיוחדות לראש רשות

, )1)(א(א12-ו) 2)(א(11כאמור בסעיפים , הגופים האמורים

הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל  אם לא

 .את העבירה האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק

אחריות 

 נציגים 
 : קוןתי[

 , )2 (ח"תשנ

 ]ה"תשס

לא יאוחר מהיום , השר ימציא במרוכז למבקר המדינה .29

העתקים מההודעות שקיבל , אחרי יום הבחירותהשלושים 

וכן רשימה , )ג(26 או) א(א12, )א(12, )א(11לפי סעיפים 

 או 10מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לפי סעיפים 

למועמדים לראש , לרשימות, לסיעות, אם לסיעות) ב(26

 .רשות מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש

המצאת 

 הודעות 
 : תיקון[

 , ז"תשס

 ])3(ח "תשס

, לרשימות, מבקר המדינה יקבע הנחיות לסיעות )א( .30

מועצה אזורית והמועמדים  למועמדים לראש

בבחירות מיוחדות לראש רשות בדבר דרך הניהול של 

 .חשבונותיהם מערכת

הנחיות 

וכללים של 

מבקר המדינה 

  :תיקון[

 , )2( ח"תשנ

 ]ה"תשס

מבקר המדינה רשאי לקבוע קווים מנחים לרואי  )ב(

בדבר דרכים ונהלים , לפי חוק זה חשבון שנתמנו

, הרשימות, לבדיקת החשבונות של הסיעות

מועצה אזורית והמועמדים  המועמדים לראש

 .בבחירות מיוחדות לראש רשות

 

  -בקר המדינה רשאי לקבוע כללים בדבר מ )ג(

דרכי המינוי וביטול המינוי של רואי חשבון של  )1(

לראש מועצה אזורית או  מועמד, רשימה, סיעה

מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי 

 ;והכשירות למינוי כאמור  והתנאים18סעיף 

 

  .18שכרו של רואה חשבון שנתמנה לפי סעיף  )2(

  )ת שעה שאינן חלותהוראו( .31

  )הוראות שעה שאינן חלות( .32
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תיקון פקודת 

 העיריות
לפקודת העיריות) ד(א125בסעיף  .33

18
הגדרת  במקום, 

 :יבוא" התפלגות סיעה"

 : כל אחד מאלה-" התפלגות סיעה" 

פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה  )1( 

שת קבוצה או פרי, מועצה שנבחרו בה שלושה חברי

יהא מספר , של שלושה מחברי המועצה מסיעתם

ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו  ,חבריה אשר יהא

 ;לראש העיריה, הודעה משותפת בכתב על פרישתם

התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של  )2( 

לחוק ) א(25בסעיף  המועצה היוצאת שנקבעו כאמור

 סיעה הבחירות או צירוף של ארגונים שלא היו

של סיעה של המועצה  במועצה היוצאת או צירוף

היוצאת וארגון כאמור וההתפלגות היא על פי 

ובלבד ; או ארגונים ההשתייכות לאותן סיעות

שהסיעה המתפלגת כאמור הגישה לפקיד הבחירות 

המועמדים שלה הודעה בכתב  בעת הגשת רשימת

בדבר צירוף של סיעות או ארגונים כאמור בציון 

 .המועמדים כות שלההשתיי

תיקון חוק 

הרשויות 

המקומיות 

 )בחירות(

-ה"התשכ, )בחירות( לחוק הרשויות המקומיות 95בסעיף  .34

מזכיר המועצה "במקום הסיפה המתחילה במלים  ,1965

למזכיר המועצה  כן ימסור פקיד הבחירות"יבוא " ישמור

את ההודעה בכתב בדבר צירוף סיעות וארגונים כאמור 

מזכיר ; אם היתה כזו, לפקודת העיריות )ד(א125בסעיף 

 המועצה ישמור את רשימות המועמדים ואת ההודעות

 ".האמורות עד לבחירות הבאות

תיקון חוק 

 הבחירות
-ט"התשי, )דרכי תעמולה( לחוק הבחירות 10בסעיף  .35

1959
19

 -  

 ; בטלה-) 2(פסקה , )א(בסעיף קטן  )א( 
 

___________ 

 .913' ה עמ"התשס; 197' עמ, 8נוסח חדש , דיני מדינת ישראל 18

 .265' עמ, ח"התשס; 138' עמ, ט"ח התשי"ס 19
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  -) ב(בסעיף קטן  )ב(

  ; בטלה-) 2(פסקה  )1(

הוראה זו לא תחול "בסופה יבוא , )4(בפסקה  )2(

 ".המקומיות בבחירות לכלל הרשויות

 

אחרי , 1973-ג"התשל, לחוק מימון מפלגות) ג(8בסעיף  .36

או בחירות לכלל הרשויות "יבוא " בחירות לכנסת "המלים

 ".המקומיות

תיקון חוק 

 מימון מפלגות

בכפוף לאמור בסעיפים קטנים ,  זהתחילתו של חוק )א( .37

 .ביום קבלתו בכנסת ,)ה(עד ) ב(

 תחילה

  ).1993הוראות לענין בחירות  ()ה-ב(

   -שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי  .38

ולקבוע טפסים להגשת הודעות , ליתן הנחיות )1(

 ;רשימות ונציגיהן, סיעות, סיעות אם והצהרות מאת

 

, סמכויותיו למפקח הארצי על הבחירותלאצול מ )2(

 .או לאדם אחר לפקיד בחירות

 

 

 אריה דרעי  יצחק רבין  

 שר הפנים  ראש הממשלה  

 שבח וייס  עזר ויצמן 

 יושב ראש הכנסת  שיא המדינהנ 

 



 

 

 

 

 

 

 הנחיות מבקר המדינה
  )מימון בחירות(רשויות המקומיות ההנחיות 

 2008-ח"התשס, )ניהול חשבונות(
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 הנחיות מבקר המדינה
  )מימון בחירות(רשויות המקומיות ההנחיות 

 2008-ח"התשס, )ניהול חשבונות(
 

-ג"התשנ, )מימון בחירות(לחוק הרשויות המקומיות ) א(30בתוקף סמכותי לפי סעיף 

1993
20

 :אני קובע הנחיות אלה, ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, ) החוק-להלן  (

 - אלה בהנחיות .1 ותהגדר

רשימת , סיעת בת, סיעת אם, רשימה,  בכלל זה סיעה-" סיעה"

מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות , בת

 .כמשמעותם בחוק, לראש רשות

 מערכת ממוכנת הנמצאת -" המערכת לניהול חשבונות ולדיווח" 

המיועדת לרישום כל , באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה

כספיות של סיעה הנוגעות למערכת בחירות שבה היא הפעולות ה

מערכת זו מופעלת על פי כללי שימוש . משתתפת ולדיווח עליהן

והכניסה אליה היא על פי הרשאה , שקובע משרד מבקר המדינה

 .של משרד מבקר המדינה בלבד

פירוט ההכנסות :  דין וחשבון הכולל-" דין וחשבון כספי" 

פירוט היתרות , ערכת הבחירותוההוצאות שהוצאו בקשר למ

 .בחשבונות הנכסים וההתחייבויות ליום הבחירות וכן ביאורים

 התקהלות בני אדם המאורגנת בקשר למערכת בחירות -" כנס" 

 .של סיעה להוציא חוגי בית במתכונת מצומצמת

לרבות ,  חומר הסברה או תעמולה בכל אמצעי שהוא-" פרסום" 

סרטי , סרטי קולנוע, טלפון, רדיו, יהטלוויז, אינטרנט, עיתונים

לוחות , )SMS(מסרונים , תקליטורים ותקליטונים, הקלטה

דבקיות , עלונים, שלטים נישאים, שלטי חוצות, מודעות

 .וכיוצא באלה) סטיקרים(

 

___________ 
 .146' עמ, ג"ח התשנ"ס 20
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 כמשמעותם בחוק -" בחירות", "רשימת מועמדים", "מועמד"

1965-ה"התשכ, )בחירות(הרשויות המקומיות 
21

ק הרשויות בחו, 

-ה"התשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו כהונתם(המקומיות 

1975
22

, )בחירת ראש המועצה(בחוק המועצות האזוריות , 

1988-ח"התשמ
23

, )מועצות אזוריות(ובצו המועצות המקומיות , 

1958-ח"התשי
24

. 

 

, במישרין או בעקיפין,  בכסף או בשווה כסף-" תרומה"

טובין , לרבות מתן שירותים, במזומנים או בהתחייבות בכתב

) ד(16ונכסים ללא תמורה וחובות שלא נפרעו כאמור בסעיף 

אך למעט פעילות אישית בהתנדבות שאינה בגדר עיסוקו , להלן

 .והכול במסגרת מימון מערכת הבחירות של הסיעה, של המתנדב

 

1986-ו"התשמ,  כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב-" כרטיס חיוב"
25

.  

תוקם ותנוהל על ידי , ת לניהול חשבונות ולדיווחהמערכ )א( .2

וכללי השימוש בה ומתכונת הדין , משרד מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה יעדכן . וחשבון הכספי ייקבעו על ידיו

את הכללים ואת מתכונת , ייתקן וישנה את המערכת

הדיווח מפעם לפעם על פי הדין הנוהג וצרכי עבודת 

 .הביקורת שלו

הנחיות 

 ליותכל

באמצעות המערכת לניהול , סיעה תנהל מערכת חשבונות )ב(

לרבות -ותרשום בה את כל הוצאותיה , חשבונות ולדיווח

,  למטרותיהן ולפרטיהן-הוצאות שנעשו באמצעות אחרים 

בצורה שתאפשר , והכנסותיה למקורותיהן ולפרטיהן

 .לאמתן ולסכמן בדרכי ביקורת מקובלות, לזהותן

 

 

___________ 
 .248' עמ, ה"ח התשכ"ס 21

 .219' עמ, ה"ח התשל"ס 22

 .213' עמ, ח"ח התשמ"ס 23

 .1256' עמ, ח"ת התשי"ק 24

 .187' עמ, ו"ח התשמ"ס 25
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אות והכנסות של סיעות בת ורשימות בת ישולבו הוצ ) ג( 

וסיעת האם תהיה , במערכת החשבונות של סיעת האם

בכל סעיף הוצאה או . אחראית לרישומן המלא והמפורט

הכנסה ירוכזו ההוצאות או ההכנסות של כל סיעת בת 

, ורשימת בת בנפרד מסיעות הבת ורשימות הבת האחרות

ימת הבת שהוציאה כדי לאפשר זיהוי סיעת הבת או רש

את ההוצאה או קיבלה את ההכנסה וריכוז כל ההוצאות 

וההכנסות של כל אחת מסיעות הבת ורשימות הבת 

 . בנפרד

סיעת אם לא תרשום במערכת החשבונות האמורה  ) ד( 

1973-ג"התשל, הכנסות והוצאות לפי חוק מימון מפלגות
26

. 

רמה מקצועית נאותה מערכת החשבונות של סיעה תנוהל ב .3 רמת הניהול

ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים במוסדות ללא כוונת 

 . והכול בכפוף להוראות הנחיות אלהרווח

 באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל שההרישום בחשבונות ייע .4 רישום שוטף

 .הפעולות הכספיות שבוצעו

הרשאת 

 כניסה
 סיעה המבקשת להשתתף בבחירות תבקש ממבקר ) א( .5

עוד בטרם החלה באיסוף תרומות ובביצוע , המדינה

הרשאת כניסה למערכת לניהול חשבונות ולדיווח , הוצאות

 . ואת כללי השימוש במערכת זו

תרשום ) א(ק "מיד לאחר קבלת ההרשאה כאמור בס ) ב( 

הסיעה במערכת לניהול חשבונות ולדיווח את כל 

 .הכנסותיה והוצאותיה הקשורות למערכת הבחירות

 לרבות כל מי -" סיעה", 16 עד 6לעניין סעיף זה וסעיפים  ) ג(

שמנהל עבורה מערכת בחירות אף בטרם הוגשה רשימת 

 .מועמדים

 

___________ 
 .52' עמ, ג"ח התשל"ס 26
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לרבות , כל הוצאה והכנסה שבוצעה תירשם בשלמותה ) א( .6

הוצאה שטרם נפרעה והכנסה שטרם נתקבלה אך קיימת 

 . התחייבות לגביה

וזזו סכומים המגיעים למעביר הכנסות שמהן נוכו או ק )ב(

ההכנסה יירשמו בשלמותן בסעיפי ההכנסות במערכת 

והסכומים שנוכו או קוזזו יירשמו , החשבונות של הסיעה

 .בסעיפי ההוצאות במערכת החשבונות של הסיעה

אם חויבה סיעה לשלם או שילמה סכום כולל בגין הוצאות  ) ג(

כל פרטי יירשמו במערכת החשבונות של הסיעה , שונות

 .ההוצאות למטרותיהן

שלימות 

 הרישום

סיעה תחזיק את כספיה בחשבון בנק שישא את שמה  ) א( .7

חשבון בנק כאמור ייוחד . וייוחד למערכת הבחירות

 . לרבות בחירות חוזרות, למערכת בחירות אחת בלבד

 חשבונות בנק

סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת  ) ב(

 בנק שיוחד למערכת הבחירות או מעת פתיחת חשבון

את שם הבנק , סגירת חשבון בנק זה את מספר החשבון

 .ואת כתובת סניפו שבו נפתח או נסגר החשבון

 

סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת שקיבלה  .8

כרטיס חיוב שבגינו יחויב חשבונה מה הם שמות האנשים שעל 

 . הזהות שלהם ומענםמספרי , שמם הוצא כרטיס החיוב

 כרטיסי חיוב

כל הכנסה שמקבלת הסיעה מכל מקור שהוא תופקד בחשבון  .9

הסיעה תשמור את האסמכתות לכל הכנסה . הבנק של הסיעה

 .שקיבלה

 הכנסות

קים יופקדו בחשבון הבנק של הסיעה ביום ' תרומות במזומן ובצ .10

הן ופרטי, עבודה מיום זה-קבלתם ולא יאוחר משלושה ימי

 . יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה

הפקדת 

 תרומות

מיד , סיעה תפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה )א(  11

בין שהיא תרומה בכסף ובין שהיא תרומה , עם קבלתה

 :הקבלה תופק באחת משתי הדרכים האלה; בשווה כסף

 קבלות

 



745 

 

הסיעה תוכל להפיק קבלה : באופן ממוחשב )1( 

המאושרת , הול חשבונות ממוחשבתממערכת ני

שבה ייכללו בשינויים , בידי רשות המסים בישראל

המחויבים הפרטים שמצוינים להלן בנוגע לפנקס 

 ;קבלות

אם אין ; מפנקס כרוך של קבלות ממוספרות מראש )2( 

סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח 

 .תופק קבלה עם העתק, שלה

או בהעתקה יירשמו סכום התרומה בספח של כל קבלה  )ב( 

מספר הזהות שלו ומענו , שמו של התורם, ותאריך קבלתה

 .ואמצעי מתן התרומה

 :ניהול פנקסי הקבלות יתבצע כך )ג( 

סיעה תנהל רישום של פנקסי הקבלות המתוארים  )1(

ברישום יפורטו שמותיהם ומעניהם ) א(בסעיף קטן 

 ;של מחזיקי הפנקסים

;  בו הקבלות יוחזר לסיעה בתוך שבועפנקס שאזלו )2( 

פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתום תקופת 

הבחירות יוחזרו לסיעה בתוך שבוע מתום אותה 

 ;תקופה

יצורף המקור להעתק או לספח , בוטלה קבלה )3( 

 ;בפנקס

אם תופק הקבלה ממערכת ניהול חשבונות  )4( 

יישמר עותק מודפס של הקבלה , ממוחשבת כאמור

 .כת הנהלת החשבונות של הסיעהבמער

יצוינו בקבלה שמו ומענו של , ק'צתקבלה תרומה בה )ד( 

על הסיעה להשאיר . ק'סכום התרומה ופרטי הצ, התורם

תצלום זה ; ק לפני הפקדתו בבנק'צבידיה תצלום של ה

 .החשבונות של הסיעהבמערכת  הישמש אסמכת
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 וינו בקבלהיצ ,תקבלה תרומה בדרך של העברה בנקאיתה )ה(

 על .סכום התרומה והאסמכתה, שמו ומענו של התורם

הסיעה להשאיר בידיה העתק של כל האסמכתות להעברה 

בנקאית וההעתקים ישמשו אסמכתה בהנהלת החשבונות 

 .של הסיעה

 

תערוך הסיעה , התקבלה תרומה באמצעות כרטיס חיוב ) ו(

, מענו, מספר הזהות שלו, רישום הכולל את שם התורם

מספר חשבון הבנק שבגינו , מספר כרטיס החיוב שלו

מספר הזהות , שם בעלי החשבון, מחויב כרטיס החיוב

תאריך זיכוי חשבון הסיעה , סכום התרומה, שלהם ומענם

וכן השם המלא ומספר הזהות של מקבל , בסכום התרומה

רישום זה ישמש . התרומה מטעם הסיעה או עבורה

 . סיעהאסמכתה במערכת החשבונות של ה

 

יצוינו בקבלה שמו ומענו של , התקבלה תרומה במזומן ) ז(

לא . סכום התרומה ותאריך קבלת התרומה, התורם

, תתקבל תרומה במזומן אלא אם כן יצהיר התורם

, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 15בהתאם לסעיף 

1971-א"התשל
27

בעת מתן התרומה כי התרומה ניתנת , 

תה במערכת החשבונות תצהיר זה ישמש אסמכ. מכספו

 .של הסיעה

 

סיעה תדווח באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח  )א( .12

על כל תרומה שקיבלה מיד עם קבלתה ולא יאוחר מיום 

פרטי הדיווח הנדרשים לגבי כל . עבודה אחד מעת קבלתה

, תרומה מצויים במערכת לניהול חשבונות ולדיווח ובהם

סכום , מקום מגוריו, ר זהותומספ, שם התורם, בין השאר

הסיעה תדווח על כל תרומה . התרומה ואמצעי התשלום

שניתנה לה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת לניהול 

 .מיד עם קבלת ההרשאה, חשבונות ולדיווח

דיווח על 

 תרומות

 

___________ 
 .421' עמ, א"התשל, 18נוסח חדש , דיני מדינת ישראל 27
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סיעה המחזירה תרומה לתורם לא תחזירה במזומן אלא  )ב( 

 . ק או בהעברה בנקאית'רק בצ

 הסיעה תדווח באמצעות המערכת לניהול חשבונות  )ג(

לגבי כל תרומה שהוחזרה . ולדיווח על כל תרומה שתוחזר

היא תרשום את כל הפרטים כמפורט במערכת לניהול 

מקום , מספר זהותו, חשבונות ולדיווח לרבות שם התורם

על כל תרומה . סכום התרומה ואמצעי התשלום, מגוריו

שקיבלה הרשאת כניסה למערכת שהחזירה הסיעה לפני 

תדווח הסיעה במערכת זו מיד , לניהול חשבונות ולדיווח

הסיעה תשמור במערכת החשבונות . עם קבלת ההרשאה

שלה את כל המסמכים המשמשים אסמכתה להחזר 

 .התרומה

פרסום 

 תרומות
 שקלים חדשים או כל סכום אחר 500כל תרומה לסיעה ששווייה  .13

תפורסם ,  לגבי מערכת בחירות כלשהישיקבע מבקר המדינה

במועד , במקום שייוחד לכך באתר האינטרנט של מבקר המדינה

מקום , הפרסום יכלול את שם התורם. שיקבע מבקר המדינה

 .מגוריו וסכום התרומה

תשלום 

 הוצאות
בהעברה בנקאית , קים'סיעה תשלם את כל הוצאותיה בצ ) א ( .14

נק שיוחד למערכת או בכרטיס חיוב לחובת חשבון ב

 7הבחירות שעליו הודיעה למבקר המדינה כמפורט בסעיף 

 . לעיל

ק 'סיעה תשמור כחלק מהאסמכתות שלה העתק של כל צ ) ב( 

שהוציאה ושל כל הודעה של בנק על ביצוע העברה 

 .בנקאית

סיעה תשמור כחלק מהאסמכתות שלה העתק של כל  ) ג(

נות הבנקים את דפי חשבו, שובר תשלום בכרטיס חיוב

 של מנפיקי כרטיסי החיוב תשלה ואת ההודעות החודשיו

על חיוב חשבונות הבנק שלה בגין תשלומים בכרטיסי 

הסיעה תכין תרשומת על כל הודעה בטלפון שבה . חיוב

 .נעשה תשלום בכרטיס חיוב
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רשאית סיעה לשלם הוצאה ) א(14על אף האמור בסעיף  .15

 400 כל הוצאה אינו עולה על במזומנים אם סכומה הכולל של

 -וביום הבחירות או ביום הבחירות החוזרות , שקלים חדשים

הסיעה תנהל רישום עזר של תשלומים ;  שקלים חדשים700

שמו של מאשר ,  מקבלי התשלוםובו יצוינו שמות, כאמור

 .  ופרטי ההוצאהההוצאה

תשלום 

הוצאות 

 במזומנים

ה במערכת החשבונות שלה סיעה תרשום כהכנסה וכהוצא ) א( .16

כל פעילות של התנדבות אם היא בגדר עיסוקו של 

הסיעה תפרט במסמך מיוחד את היקף הפעילות . המתנדב

 . ושווייה

סיעה תרשום במערכת החשבונות שלה את ההוצאות בגין  ) ב(

 .ערבות שניתנה לטובתה לרבות הערך הכלכלי של הערבות

רישום 

הכנסות 

והוצאות 

 מיוחדות

סיעה תרשום במערכת החשבונות שלה כהכנסה מתרומה   )ג(

מימון עצמי של מועמד לראש רשות מקומית או של מי 

. שמופיע ברשימת מועמדים בבחירות לרשות מקומית

ההוראות החלות על תרומה יחולו גם על מימון עצמי של 

 .המועמד

 

סיעה תרשום כתרומה גירעון שנוצר מחובות שמועד  ) ד(

ואשר על פי מצבה הכספי של הסיעה ניתן , פירעונם עבר

לקבוע שהיא לא תוכל לפרעם בתוך שנתיים ממועד 

 . הפירעון

 

 1,700 כל הזמנה או התקשרות אחרת שסכומה הכולל עולה על  .17

 יירשמו פרטים שיש ובו, במסמך כתובתיעשה  שקלים חדשים

 . בהם להבהיר את מהות ההוצאה וסכומה

הזמנות 

 והתקשרויות

כל העסקת עובדים או פעילים בשכר תיעשה על פי מסמך  )א( .18

פרטיו של העובד או , כתוב ובו יירשמו כל פרטי ההעסקה

מענו והתמורה שתשולם , הפעיל לרבות שמו ומספר זהותו

 .לו

 הסיעה תשמור בחשבונותיה אסמכתה בחתימת ידו של  )ב(

 .העובד או הפעיל המעידה על קבלת התשלום

העסקת 

ם עובדי

 ופעילים
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הלוואות 

 וערבויות
סיעה תערוך הסכם בכתב לגבי כל הלוואה שהיא מקבלת  )א( .19

  .ולגבי כל ערבות הניתנת לטובתה

סיעה תיתן בביאורים לדין וחשבון הכספי מידע מלא על  )ב(

 :הלוואות שקיבלה ועל הערבויות שניתנו לטובתה

תן המידע הנוגע להלוואות יכלול נתונים על נו )1(

, מועד מתן ההלוואה, סכום ההלוואה, ההלוואה

שיעור , תקופת ההלוואה: ותנאי ההלוואה כגון

מועדי פרעון ההלוואה קרן , הריבית על ההלוואה

, ההוצאות הכרוכות בקבלת ההלוואה, וריבית

הביטחונות שהעמידה הסיעה לטובת נותן ההלוואה 

 .וכן כל מידע מהותי אחר

ת יכלול נתונים על נותן המידע הנוגע לערבויו )2(

לטובת , מועד מתן הערבות, סכום הערבות, הערבות

ההוצאות הכרוכות בקבלת , מי ניתנה הערבות

מועד , תקופת הערבות: הערבות ותנאי הערבות כגון

הערך , תנאי מימושה של הערבות, פקיעת הערבות

חובותיה של הסיעה כלפי , הכלכלי של הערבות

 .ן כל מידע מהותי אחרהערב אם חולטה הערבות וכ

 על כל רישום במערכת לניהול החשבונות ולדיווח צריך שתהיה  .20 אסמכתות

אסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישום וממנה 

על הסיעה . ניתן ללמוד על פרטי הפעולה שבגינה נעשה הרישום

תיוק . לתייק את אסמכתות באופן שיאפשר את איתורן

פי מספרי הפעולות הניתנים לכל פעולה האסמכות יעשה על 

 .במערכת לניהול חשבונות ולדיווח

תיעוד 

 פרסומים
סיעה תרכז את הפרסומים שפרסמה בכל עיתון בתיק  ) א( . 21

פרסומים ; נפרד ותתייק בו את הפרסומים בסדר כרונולוגי

יסודרו לפי שם ספק , שלא נעשו בעיתון ירוכזו בתיק נפרד

 .ר כרונולוגיהפרסום ויתויקו בסד
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 :לכל פרסום או סדרת פרסומים יצורפו המסמכים האלה )ב(

 ; עותק הפרסום )1(

העתק מהזמנת הפרסום או מההסכם עם ספק  )2(

הפרסום או המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ 

בפרסומו , או כל הסכם אחר הכרוך בהכנת הפרסום

ההזמנות או ההסכמים . הכול לפי העניין, ובהפצתו

, שטח הפרסום: פרטים אלה, בין השאר, כללוי

מספר הפעמים שהמודעה תפורסם , מספר העמודים

, והכול לפי העניין, מספר יחידות הפרסום, או תופץ

 .וכן מחיר הפרסום

 

 לגבי הפרסום כפי שבוצע 2הפרטים שבפסקה  )3(

 ;בפועל

קבלה מאת המפרסם או מפיק /העתק חשבונית )4(

, ל הקשור בהכנת הפרסוםהפרסום או המפיץ או כ

 ;הכול לפי העניין, בפרסומו ובהפצתו

 ;העתק פקודות התשלום של הסיעה )5(

 

  ;קים שמשכה הסיעה'העתקי הצ )6(

העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה  )7(

המתייחסים לחיובים ולזיכויים בקשר לפרסומים 

 .אלה
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לי רכב ובתוך כלי לגבי פרסום חוצות ולגבי פרסום על כ )ג( 

יפורטו מקומו של כל ) ב(ק " נוסף על האמור בס-רכב 

כאשר הפרסום מוקרן או . גודלו ותקופת הצבתו, פרסום

 .משודר יפורט משכו של הפרסום

 נוסף על -לגבי פרסום ברדיו או בטלוויזיה או באינטרנט  )ד(

יפורטו התחנות או האתרים שבהם ) ב(ק "האמור בס

 .כו של כל פרסום ותקופת הפרסוםמש, נעשה הפרסום

) ב(ק " נוסף על האמור בס-לגבי פרסום באמצעות הטלפון  ) ה(

מספר , משך הזמן של ההודעה, יפורטו ההודעה שניתנה

הנמענים שלהם נמסרה הודעה ומספר הפעמים שההודעה 

 .ניתנה לכל נמען

רים סיעה תרכז בתיק נפרד את כל המסמכים הקשו ) א( . 22 תיעוד כנסים

 .לכנסים שערכה

המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בקיומו של כל כנס  )ב( 

 יתויקו -בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ; יתויקו בנפרד

בשימוש , המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בפרסום

, בהגברה, בציוד, באבטחה, במקום שבו מתקיים הכנס

ים בכנס בתשלומים למשתתפ, במזון, בהסעות, בתאורה

 .ולכל תשלום אחר

 :בין השאר, המסמכים יכללו )ג( 

העתק מהזמנת השירות או מההסכם עם נותן  )1(

 ;שצוין בהם המחיר שישולם עבור השירות, השירות

 ;העתק חשבונית או קבלה מאת נותן השירות )2(

 ;העתק פקודות התשלום של הסיעה )3(

 .קים שמשכה הסיעה'העתקי הצ )4( 
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עתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה ה )5(

הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות 

 ;הכרוכות בקיום הכנס

לאחר סיום מערכת הבחירות תכין הסיעה רשימה מרוכזת  )ד(

לגבי כל כנס . לפי סדר כרונולוגי של כל הכנסים שקיימה

מקום , שעת הכנס, תאריך הכנס: יצוינו הפרטים האלה

ההוצאות , המופיעים בכנס מטעם הסיעהשם , הכנס

 .השונות לסוגיהן שהסיעה נשאה בהן בגין הכנס

 

הסיעה תרכז בתיק מיוחד את כל הסקרים שנעשו  )א( .23

 .בעבורה

. לגבי כל סקר בנפרד יתויקו המסמכים הנוגעים אליו )ב(

 :בין השאר, המסמכים יכללו

העתק של הזמנת הסקר או ההסכם עם מבצע  )1(

 . כולל המחיר,הסקר

 .העתק חשבונית או קבלה מאת מבצע הסקר )2(

 .העתק פקודות התשלום של הסיעה )3(

 .קים שמשכה הסיעה'העתקי הצ )4(

העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה  )5(

הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות 

 .הכרוכות בביצוע הסקר

 תיעוד סקרים

כל של  של סיעה וכן עותק האסמכתותספרי החשבונות ו )א(  .24

 לרבות כאלה שנוהלו ונעשו על ידי אחרים -פרסום שלה 

שניהלו בחלקה או בשלמותה את מערכת הבחירות של 

 שנים מתום שבעיישמרו בידי הסיעה במשך  -הסיעה 

תקופת הבחירות או זמן ארוך מזה לפי דרישת מבקר 

 ; המדינה

בה לשמור מסמכים על פי אינו גורע מהחו) א(סעיף קטן  ) ב(

 .חיקוק אחר

שמירת 

 מסמכים
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בתום מערכת בחירות תערוך הסיעה התאמת בנק ותוודא שכל  . 25 התאמות בנק

הרישומים בבנק על פעולותיה בחשבונה משתקפים כיאות 

 . בהנהלת החשבונות שלה

דין וחשבון 

 כספי
, ספיבתום תקופת הבחירות תערוך סיעה דין וחשבון כ ) א(  .26

אשר יופק , להנחיות אלה' במתכונת המפורטת בנספח א

הדין וחשבון . באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח

הסיעה תגיש את . הכספי יהיה חתום על ידי נציגי הסיעה

הדין וחשבון הכספי בצירוף חוות דעת של רואה חשבון 

 .למבקר המדינה במועד שנקבע בחוק

 יוצגו ההוצאות וההכנסות לפי )א(ק "על פי סבדין וחשבון  ) ב(

 :החלוקה הזאת

 ; עד ליום הבחירותותהוצאות בחירות והכנס )1(

  .הוצאות בחירות חוזרות והכנסות )2(

הדין וחשבון הכספי של סיעת אם אשר יופק באמצעות  )ג(

: המערכת לניהול חשבונות ולדיווח יכלול שני חלקים

, ות וההוצאות דיווח כולל על כל ההכנס-החלק האחד 

סיעות הבת , הנכסים וההתחייבויות של סיעת האם

 דיווח פרטני על -החלק השני . ורשימות הבת שלה

 של כל סיעת תהנכסים וההתחייבויו, ההכנסות וההוצאות

הדיווח על ההכנסות . בת וכל רשימת בת בנפרד

הנכסים וההתחייבויות בשני החלקים יהיה על , וההוצאות

 . וההוצאותפי סעיפי ההכנסות

לדין וחשבון הכספי של סיעה יצורפו רשימה של החייבים  )ד(

ויתרות החוב של כל אחד מהם ליום הבחירות וכן רשימה 

של הזכאים ויתרת החוב שהסיעה חייבת לכל אחד מהם 

 .ליום הבחירות

סיעה לא תשנה את דרך ניהול חשבונותיה ואת מתכונת הדין  .27 שינויים

כמפורט בהנחיות אלה אלא רק אם אישר וחשבון הכספי שלה 

 .זאת מבקר המדינה מראש בכתב

 



754 

 

 לפקודת 15לפי סעיף , עם הדין וחשבון הכספי תגיש סיעה תצהיר .28

בדבר שלמותם ונכונותם , 1971-א"התשל, ]נוסח חדש[הראיות 

נוסח התצהיר יהיה כמפורט . של הרישומים במערכת החשבונות

וא יהיה חתום בידי שניים מנציגי וה, להנחיות אלה' בנספח ב

אם . הסיעה שלפחות אחד מהם בקי במשק הכספים של הסיעה

יחתמו על התצהיר שניים , מגישת הדין וחשבון היא סיעת אם

מנציגי הסיעה שלפחות אחד מהם הוא חבר כנסת ואחד מהם 

 .בקי במשק הכספים של הסיעה

 תצהיר

גירעון שנוצרו על סיעת אם להעביר את העודף או ה )א( .29

בחשבונות במערכת הבחירות למערכת הנהלת החשבונות 

 .השוטפת שלה בסעיף מיוחד

בתוך שנה מיום הבחירות על סיעת אם להעביר את  )ב(

חשבונות הזכאים והחייבים שבמערכת הנהלת החשבונות 

של הבחירות למערכת הנהלת החשבונות השוטפת של 

את חשבון הבנק וכן ולסגור , סיעת האם כקבוצה מיוחדת

שיוחד למערכת הבחירות ולהעביר את יתרתו לחשבון 

 .הבנק של סיעת האם

סגירת 

חשבונות של 

מערכת 

הבחירות של 

 סיעת אם

אין הנחיות אלה גורעות מחובותיה של סיעת אם כסיעה לעניין  .30

לפי הנחיות ומחובותיה , 1973-ג"התשל, חוק מימון מפלגות

1978-ח"התשל, )ות סיעהניהול חשבונ(מימון מפלגות 
28

 ולפי כל 

 .דין

 שמירת דין

, )ניהול חשבונות(הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות  .31

1993-ג"התשנ
29

 .בטלות, 

ביטול הנחיות 

 קודמות

הנחיות אלה ייקראו הנחיות מימון הבחירות ברשויות  .32

 .2008-ח"התשס, )ניהול חשבונות(המקומיות 

 השם

 

___________ 
 .592' עמ, ח"ת התשל"ק 28

 .1034' עמ, ג"ת התשנ"ק 29
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 'נספח א

 ונת דין וחשבון כספימתכ

  להנחיות26סעיף 

 

 ............בחירות לרשות המקומית

 .......................................שם הסיעה

 

 קווים מנחים לרואה חשבון לפי הודעת רואה חשבון 
 2008-ח"סהתש, )מימון הבחירות ברשויות המקומיות(

 

המועמד /יעתסבדקתי את החשבונות ואת הדין וחשבון הכספי של 

  __________ לתקופת הבחירות__________ סיעת אם /רשימה/סיעה

 ._________ עד ________-מ

 פעולתו דרך(בדיקתי נערכה בהתאם לתקני הביקורת הקבועים בתקנות רואי חשבון 

י וכן לפ, ולתקנים המקובלים אצל רואי חשבון, 1973-ג"התשל, )רואה חשבון של

; 2008-ח"סהתש, )מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ןלרואה חשבוקווים מנחים 

דרושים לפי לאותם חשבתי אותם נהלי ביקורת אשר  נקטתי את, בהתאם לכך

 .הנסיבות

חשבונאות   בהתאם לכללי,אינו משקף/ב משקף"המצ הדין וחשבון הכספי, לדעתי

, 2008-ח"סשהת, )ניהול חשבונות( הבחירות ברשויות המקומיות מקובלים והנחיות מימון

ולתקופת הבחירות / הבחירות לתקופת המועמד/הסיעהההכנסות וההוצאות של  את

 .לתקופת הבחירות המיוחדות לראש הרשות/החוזרות

 

 ………………………חשבון  חתימה רואה ................תאריך
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 ............בחירות לרשות המקומית

 .......................................שם הסיעה

 

 דוח הכנסות והוצאות

 ..................עד ......... -לתקופת הבחירות מ

 

 סעיפים מאזניים ליום הבחירות

 התחייבויות  נכסים

 xxx משיכת יתר בבנק xxx הכנסות לקבל ממשרד הפנים

 xxx )'רשימה ב(זכאים  xxx יתרת חשבון בנק

 xxx ) 'רשימה ג(זכאים בגין הלוואות  xxx )'רשימה א(חייבים 

 xxx גרעון/יתרת עודף  

 

 הביאורים והרשימות מהווים חלק מהדוח הכספי

 

 _________________:תאריך

 

 __________________: חתימה________________   :שם נציג הסיעה

 __________________: חתימה________________   :שם נציג הסיעה
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 ............בחירות לרשות המקומית

 .......................................שם הסיעה

 

 דוח הכנסות והוצאות

 ..................עד ......... -לתקופת הבחירות מ

 :הכנסות

 xxx )100%(מימון ממלכתי 

 xxx תרומות שהתקבלו

 (xxx) בניכוי תרומות שהוחזרו

 xxx הכנסות אחרות

 XXX כ הכנסות"סה

 

 :הוצאות

 xxx שכר ונילוות

 xxx )'ימה דרש(פירסומים 

 xxx )'רשימה ה(שירותי יעוץ 

 xxx )'רשימה ו(הוצאות תפעול 

 xxx )'רשימה ז(הוצאות מימון

 XXX כ הוצאות"סה

 

 XXX לתקופת הבחירות) גירעון(עודף 
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 :רשימות וביאורים לדוח הכספי

 : לסעיפי הדוח הכספי יש לצרף רשימות על פי המפורט לעיל

 .ים ויתרות החוב שלהם ליום הבחירות תכלול את פירוט החייב'רשימה א

 תכלול את פירוט הזכאים ויתרות החוב של הסיעה ליום הבחירות יש 'רשימה ב

 .להפריד בין ספקים זכאים לבין עובדים ומוסדות

 .  תכלול את פירוט ההתחייבויות בגין ההלוואות כולל קרן וריבית'רשימה ג

 

  הוצאות פירסום-' רשימה ד

 xxx עיתונות

 xxx  חוצותשלטי

 xxx דברי דפוס

 xxx אינטרנט

 xxx רדיו וטלוויזיה

 xxx אחר

 XXX כ "סה

 

  הוצאות ייעוץ-' רשימה ה

 xxx הנהלת חשבונות

 xxx ביקורת חשבונות 

 xxx יעוץ משפטי

 xxx ניהול קמפיין

 xxx סקרי דעת קבל

 xxx יעוץ תקשורתי

 XXX כ"סה
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  הוצאות תפעול-' רשימה ו

 xxx טלפון ותקשורת

 xxx חשובמ

 xxx כיבודים ואוכל

 xxx דואר ושליחויות

 xxx רכב ונסיעות

 xxx ציוד משרדי ואחזקה

 xxx ארנונה ומים

 xxx חשמל

 xxx שכירות

 xxx אבטחה

 xxx ציוד הגברה

 xxx אחר

 XXX כ"סה

 

  הוצאות מימון-' רשימה ז

 xxx ערך כלכלי על ערבות

 xxx ריבית על הלוואות

 xxx עמלות בנקים

 XXX כ"סה

 

 :בין הביאורים לדוח הכספי יש לכלול ביאורים כדלקמן

 . להנחיות19ביאור ובו יפורטו פרטים על ערבויות שנתנו לסיעה כמפורט בסעיף  .1
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שלקחה הסיעה ) לרבות אשראי בנקאי(ביאור ובו יפורטו פרטים על הלוואות  .2

 . להנחיות19כמפורט בסעיף 

 .פירוט של כנסים שערכה הסיעה .3

 .וט של קבלני משנה שהעסיקה הסיעהפיר .4

 כל מידע נוסף הנחוץ לדעת נציגי הסיעה שלא בא לידי ביטוי בדוח הכספי .5
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 'נספח ב

 תצהיר

  להנחיות28לפי סעיף 

אנו ממציאים בזה , 1993-ג"התשנ, )מימון בחירות(בהתאם לחוק הרשויות המקומיות 

 הכנסותיהן והוצאותיה במערכת הבחירות על* .......................... את חשבונות הסיעה

בצורה , תוך ציון מקור כל הכנסה.............. שנערכו ביום................ לרשות המקומית

 . בין בארץ ובין בחוץ לארץ-שתאפשר לזהות אם ישנה הכנסה שמקורה בתאגיד 

ים אנו מצהירים בזה כי הרישומים במערכת החשבונות האמורה של הסיעה הם שלמ

 .ונכונים ומשקפים את כל הכנסות הסיעה והוצאותיה

 הצהרה זו ניתנת על ידיי הצהרה זו ניתנת על ידיי

 **לפי מיטב ידיעתי/לפי ידיעתי **לפי מיטב ידיעתי/לפי ידיעתי

 ______________חתימה  ______________חתימה 

 _____________שם החותם ומענו  _____________שם החותם ומענו 

 

________________________________ הופיעו לפניי____________ ום בי

' שהזדהו לפניי בתעודת זהות מס/המוכרים לי באופן אישי

ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר _______________________________, 

אישרו לפניי את , את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן

 .נות הצהרתם וחתמו עליה בפניינכו

 

 ____________ _____________תאריך

 חתימה וחותמת 

 הרשות המאשרת 

 .כאן יופיע שמה הרשמי של הסיעה * 

 .מחק את המיותר ** 

 ).2008באוגוסט .12(ח "א אב התשס"י

 מיכה לינדנשטראוס

 מבקר המדינה



 



 

 

 

 

 

 

 קווים מנחים לרואה חשבון
 , )יות המקומיותמימון הבחירות ברשו(

 2008-ח"התשס
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 מבקר המדינה
 

 קווים מנחים לרואה חשבון
 , )מימון הבחירות ברשויות המקומיות(

 2008-ח"התשס
 

-ג"התשנ, )בחירות מימון(לחוק הרשויות המקומיות ) ב(30בתוקף סמכותי לפי סעיף 
1
ים מנחים אני קובע קוו, לי לפי חוק ושאר סמכויות המוקנות, ) החוק-ן הלל(, 1993

 :אלה

 -בקווים מנחים אלה  . 1 הגדרות

) א(22 דין וחשבון כספי המוגש על פי סעיף -" דין וחשבון כספי" 

ניהול ( ועל פי הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות לחוק

 ;2008-ח"התשס, )חשבונות

 ; לחוק18 או 17 מי שנתמנה לפי סעיפים -" רואה חשבון" 

, רשימת בת, סיעת בת, סיעת אם,  רשימה,כולל סיעה -" סיעה" 

מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש 

 .כמשמעותם בחוק, רשות

פעולות רואה 

 החשבון
 הדין וחשבון ,על פעולת רואה חשבון בביקורת חשבונות סיעה .2

לחוק יחולו תקנות ) ב(22ובמתן חוות דעתו לפי סעיף  הכספי שלה

-ג"התשל, )חשבון דרך פעולתו של רואה(רואי החשבון 
2
1973 ,

התקנים והנהלים  ,והוא יודרך בעבודתו על ידי הכללים

 .המקובלים במקצוע

מסירת מידע 

למבקר 

 המדינה

, בכל עת שיידרש לכך, רואה חשבון ימציא למבקר המדינה .3

 .הבדיקות שעשה פרטים על היקף

ל האמצעים הסבירים כדי רואה חשבון ינקוט את כ )א( .4 ביצוע בדיקות

בזמן הקבוע ובהיקף הנראה לו  להבטיח ביצוע בדיקותיו

 .דרוש

 

___________ 
 .146' עמ, ג"ח התשנ"ס 1

 .1642' עמ, ג"ת התשל"ק 2
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רואה החשבון יבדוק את שלמות הרישומים של  )ב( 

והתאמתם לתיעוד  התקבולים ושל הוצאות הבחירות

 .המשמש אסמכתא לרישום

 

רואה חשבון ירחיב את היקף בדיקותיו או יערוך בדיקות  )ג( 

אם מבקר המדינה דרש זאת ממנו  ,ספיםבנושאים נו

 .בכתב

 

אם בשל ליקויים בניהול מערכת החשבונות , נמנע מרואה חשבון .5

, משום שלא נמסרו לו ידיעות שביקש ממנה של סיעה ואם

חשבונות הסיעה  להשלים את בדיקותיו או לתת חוות דעתו על

יע יוד, לחוק) ב(22כאמור בסעיף , ועל הדין וחשבון הכספי שלה

בכתב לסיעה וישלח העתק מההודעה לשר הפנים ולמבקר  על כך

 .המדינה

אי יכולת 

להשלים 

 בדיקות

לחוק ) ב(22בחוות הדעת שיגיש רואה חשבון לפי סעיף  )א( .6

 :יפרט

חוות דעת של 

 רואה חשבון

את הביקורת שערך לגבי כל אחד מסעיפי הדין  )1(

 ;של הסיעהוחשבון הכספי 

 

 המהותיות מהוראות החוק הנוגעותאת הסטיות  )2(

הבחירות  חשבונות או מהנחיות מימון לניהול

-ח"סהתש, )ניהול חשבונות(ת המקומיו ברשויות

 ;שמצא, 2008

 

את הערותיו בדבר תקינותם ושלמותם של  )3(

ובדבר  הכספי של הסיעהת והדין וחשבון החשבונו

בהתאם להנחיות מבקר  החשבונות ניהול מערכת

 .המדינה

 

חוות הדעת תכלול הודעה של רואה החשבון שתיערך  ) ב( 

 .לתוספת בהתאם
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מימון הבחירות ברשויות (קווים מנחים לרואה חשבון  . 7 

-ג"התשנ) המקומיות
3
 .בטלים, 1993

מימון (קווים מנחים אלה ייקראו קווים מנחים לרואה חשבון  .8 

 .2008-ח"התשס, )הבחירות לרשויות מקומיות

 

___________ 
 .1036' עמ, ג"ת התשנ"ק 3
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 ספתתו
 

 ))ב(6ף סעי(
 

 קווים מנחים לרואה חשבוןלפי הודעת רואה חשבון 
 2008-ח"סהתש, )מימון הבחירות ברשויות המקומיות(

 
........................... בדקתי את החשבונות ואת הדין וחשבון הכספי של 

 . . . . . . . . . . . .. עד  . . . . . . . . . . . .  .-לתקופת הבחירות מ

 דרך(יקתי נערכה בהתאם לתקני הביקורת הקבועים בתקנות רואי חשבון בד

ולתקנים המקובלים אצל רואי , 1973-ג"התשל, )רואה חשבון של פעולתו

מימון הבחירות ברשויות  (לרואה חשבוןי קווים מנחים וכן לפ, חשבון

אותם נהלי ביקורת  נקטתי את, בהתאם לכך; 2008-ח"התשס, )המקומיות

 .דרושים לפי הנסיבותלאותם  חשבתיאשר 

  בהתאם לכללי,אינו משקף/ב משקף"המצ הדין וחשבון הכספי, לדעתי

ניהול ( הבחירות ברשויות המקומיות חשבונאות מקובלים והנחיות מימון

........................ ההכנסות וההוצאות של  את, 2008-ח"התשס, )חשבונות

 .הבחירות לתקופת

 

 

 

 ………………………חתימה

 חשבון  אהרו

 

 ).2008באוגוסט .12(ח "א אב התשס"י

 מיכה לינדנשטראוס

 מבקר המדינה
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