
מתנות מקבלי שוטרים טבלת
הועדה החלטת המתנה נותן זהות המתנה תיאור  מקבל זהות

המתנה

הבקשה תאריך

אושר הפרס אקדמי מוסד  עבור פרס
 אקדמית עבודה

₪ 5000 בסכום

לינור רפ״ק

קאן,
 מחוז אג״ת ק׳

ת״א

20/2/2012

 את ישמש שהפרס או
 או כיחידה היחידה

הזכייה. כספי את להשיב

המרוץ מארגני  ₪ 750 של פרס
 את שהשיג על

 השלישי המקום
במרוץ

 וסים השוטר
רבאח

13/10/2013

 המתנה את להעביר יש
 לאפוטרופוס לרשות

הכללי

H HHHI הרב  שולחני מעמד
ומזכרים לעטים

 אברהם נצ״מ
 ממ״ר ביטון,

דוד

17/10/2013

 המתנה את להעביר יש
 לאפוטרופוס לרשות

הכללי

 קונסולית
סין משגרירות

 שנה לוחות שני
 ספר סינים,

 את המתאר
 וכן סין יהדות
 סיני ספרון

תיירותי.

 ביטון, דוד תנ״צ
יאחב״ל ראש

25/12/2013

אושר עמותה  כספי סיוע
 בהוצאות
משפטיות

 המקבל פרטי
 בשל חסויים

הפרט צנעת

4/3/2014

 המתנה את להשיב
התקבלה ממנו לאזרח

 בידנו אין אזרח-
פירוט

ספר  אושר פקד
 נוער ק׳ צדקה,
צפון. ת״א

02/03/2014

אושר אוניברסיטה  לימודים מלגת
₪ 1000 בסך

 המקבל פרטי
 בשל חסויים

הפרט צנעת

28/1/2014

הספר את להשיב ■ עמותת יו״ר ■ ספר אמ״ש ר׳ 12/1/2014
המתנה את להשיב פירוט בידנו אין פירוט בידנו אין ערד קמ״ן 17/9/2015

בדיעבד מאושר ■ I I I I I הרב  המינים ארבעת  לשכת צוות
מפכ״ל

7/10/2015

המתנה את להשיב ■H חברת  יין בקבוק
ושוקולדים

 יוסי סנ״צ
 יח׳ ר׳ אגוזין,
מגורים פקויקט

06/05/2015

 בית לשימוש להעביר
המשטרתי הכנסת

 אין לשעבר- שוטר
פרטים בידנו

פמוטים  גילה ניצב
אמ״ש ר׳ גזיאל,

24/3/2015

הכסף את להשיב  ידי על נאסף
 למחלקה חבריה

טראגי אירוע בשל

שקלים אלפי קצינה 11/12/2016

הסכום את להשיב  שתורם ארגון
 וחיילים לשוטרים

שנפצעו

דולר 500 שוטר 0811/2016



מאושר עמותה  כספי סיוע
 של רפואי לצורך

משפחה בן

קצין 09/2016

המתנה את להשיב  שוטרים שני
להם שעזרה

טיפוח ערכת  - כהן אפרת
נגב מרחב

15/9/2016

אושר  המכללה נשיא
 בכירים לקצינים

בגרמניה

שעון  מיכאל נצ״מ
שפשק

13/9/2016

בתנאים מאושר H חברת H I  חסות קבלת
■m מחברת

 מאיה רפ״ק
אנגלהרד

14/08/2016

המתנה את לתרום מ צוערים קבוצת
הודו

 של בשווי חליפה
₪ 380 כ-

קצינים
מהמכללה
לשוטרים

17/72016

 עבור לשלם הקצינה על
האלבום

דפוס בית  עם אלבום
תמונות

 לוין רקפת נצ״מ
 ק׳ - גורדון

ראשית חינוך

22/6/2016

אושר לא הספר, מחבר

■ H I

ספר  מירב נצ״מ
 דוברת - לפידות

ישראל משטרת

19/6/2016

מאושר צה״ל  לתואר מימון
שני

 משטרתי תובע
נצרת בשלוחת

05/06/2016

להשיב אזרח  ספרים מספר
ושוקולדים

 לסט, רועי פקד
 תעבורה תביעות

חדרה

01/05/2016


