מדינת ישראל
משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

דובר המשרד

דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות
לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017
ביום  4.7.17התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה וביום  10.7.17בחירות
מקדימות חוזרות .מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות היה .52,504
סכום התרומות המרבי שהיה כל מועמד רשאי לקבל וסכום ההוצאות המרבי שהיה רשאי
להוציא בבחירות המקדימות הראשונות הוא  1,170,272ש"ח .סכום התרומות המרבי שהיו
רשאים לקבל בבחירות המקדימות החוזרות וכן סכום ההוצאה המרבי שמותר היה להם
להוציא בבחירות המקדימות החוזרות היה  292,568ש"ח.
להלן עיקרי הממצאים:
אבנר בן -זקן
הוצאות

הכנסות
תרומות מחו"ל

35,788

פרסום ,כנסים וסקרים

תרומות מהארץ

72,810

העסקת עובדים ופעילים

תרומות בשווה כסף
מימון עצמי ובני משפחה

1,500

הכנסות אחרות
סה"כ

60,222

הוצאות תפעול

5,515

ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין

34,114

הוצאות מימון ,רישום והוצאות אחרות

10,304
סה"כ

110,198

110,155

ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

עמר בר-לב
הוצאות

הכנסות
תרומות מחו"ל

42,243

פרסום ,כנסים וסקרים

227,905

תרומות מהארץ

464,772

העסקת עובדים ופעילים

66,016

הוצאות תפעול

51,560

ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין

302,028

תרומות בשווה כסף
מימון עצמי ובני משפחה

55,000
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8,734

הכנסות אחרות
סה"כ

הוצאות מימון ,רישום והוצאות אחרות

570,749

11,361
סה"כ

658,870

ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה .כיסה את הגרעון בתרומות
ממימון עצמי.
אבי גבאי
נקנס בסך .₪ 90,000
הוצאות

הכנסות
הכנסות

בחירות
ראשונות

בחירות
חוזרות

תרומות מהארץ

838,900

952,200 113,300

הוצאות

סה"כ

תרומות מחו"ל
תרומות בשווה כסף
486,866 200,000

מימון עצמי ובני משפחה 286,866
הכנסות אחרות

בחירות
ראשונות

בחירות
חוזרות

1,205,934 324,397

סה"כ

פרסום ,כנסים וסקרים

881,537

העסקת עובדים ופעילים

219,845

16,208

236,053

הוצאות תפעול

146,145

72,792

218,937

ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין

255,536

48,895

304,431

455

10,814

הוצאות מימון ,רישום ואחרות 10,359

סה"כ 1,976,169 462,747 1,513,422

סה"כ 1,439,066 313,300 1,125,766

הוצאותיו חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה בחוק בשתי מערכות הבחירות בסכום של
 513,329ש"ח לפחות .הגירעון של מר גבאי הסתכם על פי דיווחיו ב 537,103-ש"ח .הוא
כיסה אותו בתרומות ממימון עצמי .סה"כ הוציא מכיסו יותר ממיליון .₪
דינה דיין
נקנסה בסך .₪ 750
הוצאות

הכנסות
תרומות מחו"ל

פרסום ,כנסים וסקרים
32,870

תרומות מהארץ

74,288

העסקת עובדים ופעילים

תרומות בשווה כסף

הוצאות תפעול

מימון עצמי ובני משפחה

ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין

10,000

הכנסות אחרות

הוצאות מימון ,רישום והוצאות אחרות

10,323

סה"כ

32,870

16,000

סה"כ

110,611

הגירעון הסתכם על פי דיווחיה ב 77,741-ש"ח .היא הגישה את הדוח הכספי באיחור בניגוד
לחוק .לא פעלה מחשבון בנק שיוחד למערכת הבחירות ,ולא הציגה אסמכתאות שיש בהן
לבסס את הדיווח הכספי.
יצחק הרצוג
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נקנס בסך .₪ 60,000
הוצאות

הכנסות
תרומות מחו"ל

837,681

פרסום ,כנסים וסקרים

388,463

תרומות מהארץ

316,827

העסקת עובדים ופעילים

579,502

הוצאות תפעול

294,268

ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין

292,379

הוצאות מימון ,רישום והוצאות אחרות

16,492

תרומות בשווה כסף
מימון עצמי ובני משפחה

54,215

הכנסות אחרות
סה"כ

סה"כ

1,208,723

1,571,104

הוצאותיו חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי חוק בסכום של  400,832ש"ח .הגירעון
הסתכם על פי דיווחיו ב 362,381-ש"ח .הוא כיסה את הגירעון בתרומות ממימון עצמי.סה"כ
הוציא מכיסו יותר מ.₪ 415,000-
עמירם לוין
נקנס בסך .₪ 20,000
מר לוין פרש מההתמודדות לפני יום הבחירות .הוא לא הגיש דוח כספי בטענה שבשל
הפרישה לא חלה עליו חובת דיווח במקום זאת הגיש תצהיר לפיו הוצאות הבחירות שהיו לו
מומנו ממקורות עצמיים וכן הגיש הבהרה בכתב כי תרומות שקיבל הוחזרו לתורמים ולא
נעשה בהן שימוש .יודגש כי הגשת התצהיר האמור אינה באה במקום החובה בחוק להגיש
דוח כספי.
אראל מרגלית
נקנס בסך של .₪ 30,000
הוצאות

הכנסות
תרומות מחו"ל

278,299

פרסום ,כנסים וסקרים

411,602

תרומות מהארץ

105,700

העסקת עובדים ופעילים

227,426

תרומות בשווה כסף

17,500

הוצאות תפעול

177,301

מימון עצמי ובני משפחה

758,567

ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין

372,219

הוצאות מימון ,רישום והוצאות אחרות

12,250

הכנסות אחרות
סה"כ

1,160,066

סה"כ

1,200,798

הגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו ב 40,732-ש"ח .אותו כיסה בתרומות ממימון
עצמי .סה"כ הוציא מכיסו כ.₪ 800,000-
הוצאותיו חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה בחוק בסכום של  30,526ש"ח לפחות.
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מר מרגלית שלא ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה ,לא שיקף
את מלוא ההוצאות בגין פעילותו הפוליטית בתקופת הבחירות .לכן הדוח הכספי שהגיש לא
היה שלם והוצאות הבחירות בפועל חרגו מתקרת ההוצאות בסכום גבוה יותר מדיווחיו.
בנוסף ,לא צירף את כל האסמכתאות לגבי שירותים שקיבל במסגרת פעילותו הפוליטית.
בהעדר תיעוד כאמור ,לא ניתן לקבוע מהו סכום ההוצאות האמיתי של השירותים שקיבל
בקשר לבחירות המקדימות.
עמיר פרץ
הוצאות

הכנסות
סה"כ

הוצאות

בחירות
ראשונות

בחירות
חוזרות

בחירות
חוזרות

הכנסות

בחירות
ראשונות

פרסום ,כנסים וסקרים

550,388

692,010 141,622

תרומות מחו"ל

522,099

522,099

העסקת עובדים ופעילים

219,567

22,182

241,749

תרומות מהארץ

589,544

804,545 215,001

תרומות בשווה כסף

15,112

15,112

הוצאות תפעול

287,410

39,403

326,813

מימון עצמי ובני משפחה

15,441

15,441

ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין

97,078

8,049

105,127

0

19,243

הוצאות מימון ,רישום ואחרות 19,243

הכנסות אחרות

סה"כ  1,357,197 245,554 1,111,643סה"כ

סה"כ

1,384,942 211,256 1,173,686

ניהל את חשבונותיו לפי הנחיות מבקר המדינה.
הוד קרובי
הוצאות

הכנסות
תרומות מחו"ל

פרסום ,כנסים וסקרים

תרומות מהארץ

העסקת עובדים ופעילים

תרומות בשווה כסף

הוצאות תפעול

מימון עצמי ובני משפחה

10,500

הכנסות אחרות

500

ייעוץ מקצועי וניהול קמפיין
הוצאות מימון ,רישום והוצאות אחרות

סה"כ

10,500

10,000
סה"כ

10,500

ניהל את חשבונותיו לפי הנחיות מבקר המדינה.
בפרק השני של הדוח מופיעים נתונים על התרומות שקיבלו המועמדים.

פרסום דוח אלה ,חלק מהם או מתוכנם לפני יום ג' ,י"ג בתמוז תשע"ח  26.6.18בשעה
 ,16:00מהווה עבירה לפי סעיף  28לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח.1958-
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במועד פרסומם יופיעו הדוחות באתר האינטרנט של המשרד:
וכן בדף הפייסבוק של "משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור".

www.mevaker.gov.il

שלמה רז
דובר משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

