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 ' באדר א', תשע"טכ           
 2019בפברואר,  25           
                               

 חברות וחברים יקרים,
 בקשות לחברות בלשכההנדון:   

 
 לחברות בלשכה מאת רואי חשבון ששמותיהם מפורטים להלן:נתקבלו במשרדנו בקשות 

יום  20בהתאם לתקנות הלשכה זכאי כל חבר להגיש בכתב נימוקים לדחיית הבקשה תוך 
 מתאריך פירסום זה.

 
 חברות בלשכה  

 

 עיר שם עיר שם
 נצרת  זייבק קטי ירושלים גוש רואן-אבו

 רמלה חורי נדין אשדוד אבני אביחי
 שפרעם טרביה ראדי סבא -כפר גילון קרן -אברמוביץ

 שמש-בית יוד ידידיה תקווה -פתח אהרון דותן 
 לציון-ראשון ישראלי קרן  יבנה אהרן לינוי 

 גן -רמת כהן תמיר  קיבוץ מרחביה  אהרנסון שחר
 שוהם  לוי דניאל   מוצקין-קרית אוביץ חן

 גבעתיים שמואל-לזרוביץ ערן לוד אוסקר ליאון
 גבעתיים  רגב שרון-ליטקה גן-רמת אורבך רחלי
 ירושלים  ליפשיץ דן רעות-מודיעין מכבים יוסי-אזולאי יוסף
 יאיר-כוכב למפרט אורי  דבורייה אטרש סגיא

 תקווה-פתח מונהייט יניב גן -רמת  אליהו ישראל 
 תקווה-פתח מזרחי נועם ברק-בני אנסבכר אברהם

 אביב -תל מקוב מיה  גבעתיים ארגוב נירית
 חיפה  מרום מירי  שפרעם באבא ראגב
 משהד מרעי יחיא אפרת משה -בהלול חיים

 שבע-באר נבון נטע רעננה ביטון רלי
 חדרה נעים עוזי  באר שבע  בייאר ריטה 

 מודיעין נעמן אורטל קרית ביאליק אור דינה-בן
 נתניה נמיר אנדריאן ראשון לציון  בניטה שני

 חיפה חדרה סאלי -סאיג אבו שבע-באר עזרא אוריה -בן
משה רפאל-בר  אתא-קרית סוכר לירון אביב-תל 

 ביאליק-קרית  סלומון יעל רחובות  ברנשטיין איריס 
 רמלה סעדון דורון חדרה  גבאי טמיר 

 אלעד עוזרי אודליה שמש-בית  שרה-גריליוס חנה
 לציון-ראשון עזיאל תום  עפולה מרים-גרנדר מריה

 אשקלון עטיה יצחק אסד -אל -דיר סנעאללה לינדה -דבאח
 סבא-כפר עייש אברהם חיפה דרופין אלכס 

 רחובות  פילוסוף נגה  גבעתיים  גבריאל-הודארה ערן
 אונו-קרית פינס גלית קרית אתא הולדנגרבר איל

 גן-רמת פנשצ'יק אירינה אביב -תל הייזלר ניר
 תקוה -פתח פרלמוטר משה  לציון-ראשון הילל הילה

 תקווה -פתח עצמון חופית -פרץ בית שמש הלפרין רבקה 
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 חברות בלשכה  
 

    
   תקוה -פתח צברי ברק

   יהודה -אור צדיקוב ראובן 
   צפת צור מיתר

   יעקב -באר קרסיק מרינה 
   העין-ראש  קשני שיר
   אביב -תל אברך רוני-רוזנבלום

   רחובות רז פזית
   הרצליה שגב תומר
   יעקב -זכרון  שובל יניב

   סבא-כפר שוסטר נטע
   תקווה -פתח שמיר משה 
   אביב-תל שמר אורית

   חנה כרכור-ספרד שרעבי נרדית
    
 79 סה"כ  
    

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
  
 
 , רו"חרונן-אלינה פרנקל

 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה
 כבודומזכיר 


