
 משטרת
 

 ישראל

 

    

 
 

 (033597001:מאור) של עו"ד אלעד מן 6464לבקשת חופש מידע  –* בתקופת המפכ"ל דנינו  למפכ"ל  טבלת מתנות

  הושארו גם מתנות אלה בטבלה.למען הזהירות  ויתכן והתקבלו בתקופות קודמות. לגבי חלק מהמתנות לא ידוע מועד קבלתן*

 אושרה. מתנות שהמפכ"ל דנינו ביקש לקבל עם פרישתו ובקשתו **

 

עלות  תאריך מעניק התשורה תאור המתנה 
 משוערת

 033 010300 מרחב חברון תמונת מערת המכפלה על שיש 
 033 0010300 ימ"ר ירושלים ימ"ר ירושלים -מדליה 
 033 010300 תחנת שפט מדליה עם הקדשה 
 003 ללא מועדון הרנ"צים מגן זכוכית 
 003 ללא המיסיםמנהל רשות  זוג עטים באריזה מהודרת 
רשות להסדרת התישבות בדואית  מגן זכוכית עם הטבעה כסופה 

 בנגב
 073 ללא

 003 ללא ניצב עמוס יעקב -מ' מג"ב שנה למג"ב 03מגן  
 003 0307מרץ1אפר'  אג"מ חוף מגן עם תבליט ירושלים  
 003 010300 מרחב ציון שופר כסוף 
 003 010300 יחידת מגן מגן זכוכית עם צלוחית כסופה 
 ללא 0307 33333333ילדי פנימיית  מעמד עץ עם תמונות 
 033 0010301 חט' הדוברות מסגרת עם מטבע הברכות 
 003 010307 הפורום לביטחון ואבטחה מגן עם צלוחית כסופה 
 003 0010300 תחנת עפולה ירושלים-מגן חמסה 
 033 010300 יח' המו"מ מגן זכוכית 
 033 ללא ר' העיר רמלה מגן העיר רמלה 
 13 ללא YPOWPO מגן זכוכית 

 073 ללא משטרת ירדן מגן ירדני 
 013 110300 משטרת ניויורק מגן 
 033 010300 ימ"ר ש"י מגן עם שושנת המפנה 
 003 110300 תחנת אופקים פרח מתכת משאריות קאסם 



 משטרת
 

 ישראל

 

    

עלות  תאריך מעניק התשורה תאור המתנה 
 משוערת

 033 ללא נציג סנאט ארה"ב דגם זכוכית 
 033 110300 ללא פסלון פעמון 
 133 010301 תחנת לב ת"א פסל איש עם כדה"א על גבו 
 003 510300 תחנת רמלה  מגן זכוכית 
 013 910301 יח' יואב מגן סמל יח' יואב 
 733 710307 לוחמי יסמ"ג שעון עץ 
 0333 710307 תנועת מכבי העולמית לפיד המכביה 
 ללא ללא משטרת בוסטון סמלי משטרת בוסטון במסגרת זכוכית 
 013 0010300 תחנת לב ת"א פסל אנשים מטפסים 
 013 0300 ת. כרמיאל מעלות פסל איש רץ 
 033 ללא 33333333333333 מגן זכוכית 
 03 ללא ללא חמסה 
 073 ללא 33333333הרב  תמונת ברכה לסגולה 
 073 ללא ללא תמונת קמע הבאבא סאלי 
 033 ללא משטרת מונטנגרו מגן 
 033 ללא ללא מנורה תמונת 
 073 ללא ללא ציור עץ על קרמיקה 
 033 ללא FBI קערה כסופה 

 073 ללא ללא עט נובע מהודר 
 033 ללא ללא מגן 
 003 ללא ללא ברכות לתליה -שרשרת חרסינה 
 033 ללא חבר קונגרס פיל גרין גריי דגל ארה"ב מהודר 
 073 0300 משטרת גולן מגן זכוכית 
 003 ללא אזרח    333333333 ספר+דיסק 
 ללא  FBI 0300 תעודת הוקרה   **

 033 ללא שב"ס קוביה שקופה 
 033 ללא ללא פעמון נחושת 
 073 ללא ר' עיריית בית שאן מגן זכוכית 
 033 ללא ללא כוס קידוש 
 003 ללא משטרת ירדן מגן הוקרה 



 משטרת
 

 ישראל

 

    

עלות  תאריך מעניק התשורה תאור המתנה 
 משוערת

 003 ללא ללא יורופול 
 073 ללא מ' מרחה אילת מגן הוקרה 
 013 ללא ללא פסיפס 
 13 ללא רומניה -מנהל שרותי המודיעין צלחת הוקרה 
 013 ללא ר' עיריית ק. מלאכי -333333333 מעמד שולחני עם גלובוס 
 073 ללא משטרת הרשות מגן הוקרה 
 733 ללא ללא שעון קרמיקה בצורת שמש 
 733 ללא ללא שעון קרמיקה בארגז אדום גדול 
 733 ללא ללא גדול עם כלי חרס ארגז אדום 
 ללא ללא ללא חנוכיה משרידי קאסם 
 ללא 710307 יח' חילוץ גולן אבן בזלת עם קרן מודבקת 
 003 0307אפ'1מאי  עיריית ג' שמואל מגן זכוכית טיפה 
 003 ללא משטרת סין מגן עץ 
 073 010307 מנהל רשות המיסים מגן הוקרה מזכוכית 
 003 010307 עמ"מ אח"מ ושליםמגן עם תמונת יר 
 003 010307 ר' עיריית עכו מגן הוקרה מעץ 
 003 ללא עיריית אילת עט נובע מהודר 
 033 ללא 3333333מש' השוטר  מגן הוקרה 
 173 ללא ימ"ר חוף חנוכייה בצבע כסף 
מסגרת עם אבן מהכותל, מדליית  

 המחוז והקדשה
 0033 ללא מחוז ירושלים

 073 ללא מחוז מרכז 0900-0307ישראל משטרת  -מפה 
 073 ללא תחנת שפרעם ציור המפכ"ל 
 107 ללא מג"ב ירושלים ברכת כהנים 
 003 ללא ק' אח"מ דרום ברכת כהנים 

 מסגרת
 033 010307 מבצעים ת"א ספר תהילים 
 033 010307 אזרח   3333333 מעמד ניירות עם מחשבון 
 033 010307 ר' מועצת מטה יהודה ספר ועט 
 073 010307 ר' עיריית רמלה עט בקופסה 
 033 010307  אזרח   333333333 ברכת הבית 



 משטרת
 

 ישראל

 

    

עלות  תאריך מעניק התשורה תאור המתנה 
 משוערת

 003 010307 ר' עיריית אופקים תבליט ירושלים במסגרת 
 573 010307 ר' אג"מ מסגרת עם חמסה 
 733 010307 את"ל תמונת דיוקן המפכ"ל זכוכית ותאורה 
 073 010307 ידועלא  מסגרת עבודת אומנות יפנית 
 071 010307 ר' עיריית אשקלון מגן מדליה 
 003 010307 ג'ורג'יה מגן עץ 
 713 010307 ממ"ר ירקון מעמד עם כד 
 003 ללא ללא מעמד זכוכית עם השם "דנינו" 
 פרס 0310301 כנס מפכ"לים ארה"ב פרס כנס מפכ"לים )אגרטל( **
 013 ללא ותתחנת עייר פסלון איש רץ עם סמל מפנ,ה 
 ללא ללא את"ל פסלון בדמות המפכ"ל 
 033 ללא יח' אוירית פסלון עץ עם מצפן 
 073 010300 ללא פסלון מזוזה 
 013 ללא חברי הוועדה המתמדת פסלון אנשים במעגל 
  007 010307 אזרח   33333333333 עם תבליט ירושליםמגן  
 003 010300 תחנת כרמיאל  סידור תפילה  
 003 010307 פרקליטות המדינה מסגרת ובתוכה תבליט  
 003 010307 ר' המוסד  מגן המוסד  
 073 0010300 תחנת זבולון  מסגרת ובתוכה חמסה "סט הישועות " 
 073 010307 צוות יוצאי איתיופיה  תמונת עץ עם תבליטי כלי נגינה  
של יהודי הפדרציה העולמית  מגן בצורת חמסה עם תבליטי ירושלים  

 מרוקו 
 ללא ללא

 013 010301 מפכ"ל אוסטרליה  תמונה עם תלביטי מפת אוסטרליה  
 073 010301 תחנת לוד  תמונת תחנת לוד עם סמל המפנה  
 003  את"ן  תיבת פסלטיק ובה ניידת תנועה  
 073 0301 ראש עיריית דימונה  תמונה עם תבליט התקווה  
 013  ורולה מוט שעון קיר שני שעונים  
מגן עם כיתוב רוסי בתוך קופסא  

 כחולה 
 073 ללא ללא

 003 ללא ללא מגן משטרת מטרופוליטן  
 003 ללא משטרת אוקראינה  מגן אוקראינה  



 משטרת
 

 ישראל

 

    

עלות  תאריך מעניק התשורה תאור המתנה 
 משוערת

 003 ללא ראש עיריית ערד  מגן זכוכית עיריית ערד  
 003 ללא ללא מגן משטרת מונגוליה  
 003 ללא שב"ס  שעון שולחני  
 073 110300 קש"ח  גלובוס עץ בקופסת פלסטיק מגן  
 013 ללא ללא קופסת מתכת דמוי אדם עם מאזניים  
 033 ללא ללא יונת מתכת  
 073 010307 ימ"ס איוש  מגן ימ"ס איו"ש  
 003  010301 תחנת ת"א צפון  פסל מתכת איש חושב  
 003 ללא ללא אגרטל מתכת  
 013 ללא ללא כד מתכת  
 073 ללא ראש עיריית ביתר  ית זכוכית חנוכ 
 003 0307 קורס פו"מ מעוף  פסל אברך מעץ  
 003 ללא ללא מגן משטרת סינגפור  
 013 ללא ראש המועצה האזורית תמר  פסל מגן דוד כחול לבן  
 003 0010300 מועצת באר טוביה  צלחת מתכת לזכר שלומי אסולין ז"ל  
 003 אלל ימר נגב  מגן ימר נגב  
 003 ללא ללא פסלון לוחם בצבע ברונזה  
 033 ללא ראש את"ל  מגן זכוכית ראש אתל  
 003 ללא ללא מגן מתכת  
 033 ללא את"ן  מדליית את"ן  
 003 ללא ללא מגן  
 003 ללא ללא פסל צבעוני דב על ראשו  
 073 ללא ללא מגן עץ ניקוסיה  
 003 ללא ללא מגן זכוכית פוטסדם  
 073 ללא משטרת פלסטין  מגן משטרת פלסטין  
 073 ללא לוחמה בסמים ארה"ב שעון שולחני  
 073 010301  333333 סט שולחני  
 073 ללא ירדן  תבליט פטרה  
 003 ללא ללא שנה לגן יבנה  53דף מזכרת  
 003 110300 ללא מגן זכוכית הונגריה  
 003 ללא שדות התעופה  מנכ"ל רשות שעון ומצפן שולחני מתכת  



 משטרת
 

 ישראל

 

    

עלות  תאריך מעניק התשורה תאור המתנה 
 משוערת

 003 ללא המשטרה הפדרלית  שעון עץ שולחני  
 073 ללא  סט שולחני גלובוס ועוד  
 033 ללא המחלקה המיוחדת  מעמד עץ עם גלובוס זכוכית  
 073  רשות המסים  גלובוס זכוכית על מעמד עץ  
 073 010307 ר עיריית אילת  קוביית זכוכית עם צריבה  
 003 010307 מרחב אילת  זכוכית עם צריבה קוביית  
 073 ללא סינגפור  סט סיכות משטרה סניגפור  
 003 ללא ללא כד חרס ובו העתק מגילת ישעיהו  
 003 ללא ראש העיר דימונה  מדליית העיר דימונה  
 003 ללא ללא מגן פלסטיק דימוי זכוכית  
 073 ללא ללא כוס קידוש וצלוחית מתכת  
 003 ללא קולומביה  ית זהב על מעמד מדלי 
 013 0307 אזרח    33333333 גלובוס פלסטיק שחור מסתובב 
 033 ללא המשטרה התאילנדית  תמונה עם תאילנדים בסירת דרקון  
 033 010300 מ"מ ממ"ז ש" י  ציור שמן על לוח שיש  
 073 010307 מפקד מחוז ש"י  ציור שמן על לוח שיש  
 033 510335 תחנת בנימין  וח שיש ציור על ל 
 073 010307 ר מועצת גוש עציון  ציור על שיש שחור  
 073 ללא  3333333משפחת  חמסה מעץ לתלייה  
 073 ללא מרחב יפתח  שעון פרח מפנה  
 003 ללא ללא כד מתכת גדול צבעוני  
 003 ללא ללא חמסה ובית מזוזה מחרסה  
 003 ללא תת בשביל הבנים עמו מגן זכוכית על אבן  
 003 010307 הרמטכ"ל בני גנ"ץ  מגן מתכת צה"ל  
 073 010307 מ' הימ"מ  פסלון לוחם בכריעה  
 003 ללא  עממ דרום  פסלון ידיים אוחזות כדור  
 033 ללא מוטורולה  פסלון יונה מפח מתכת  
 033 0010301 הוועדה לאנרגיה אטומית  מטבעה הוועדה לאנרגיה אטומית  
 073 ללא  ללא  כד חרס על מעמד מתכת  
 073 ללא מחלקת הסיגנט פסלון "שום" במעמד עץ  
 003 ללא  משטרת פולין  מגן משטרת פולין  



 משטרת
 

 ישראל

 

    

עלות  תאריך מעניק התשורה תאור המתנה 
 משוערת

 073 0010300 ר' עיריית אור עקיבא  מפתח בצבע זהב  
תשורה תלת מימדית של כבישך  **

 המפנה 
 033 0010300 ר' את"ל 

 ללא  0300 פרוייקט מיל"ה אשדוד  רזל מתכת פסלון כיפת ב **
 013 ללא ר' עיריית גן יבנה  צלחת שעון  
 003 ללא ללא מדליה עם תווית ירושלים  
 003 ללא ללא מגן משטרת ירדן  
 003 ללא ללא מגן זכוכית שב"ס  
 ללא 010307 אג"מ  פסל שריד קסאם  

  

 

 


