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 יט' בטבת, תש"פ
 2020בינואר,  16

 חברות וחברים יקרים
 בקשות לחברות בלשכההנדון:   

 

 נתקבלו במשרדנו בקשות לחברות בלשכה מאת רואי חשבון ששמותיהם מפורטים להלן:
מתאריך יום  20בהתאם לתקנות הלשכה זכאי כל חבר להגיש בכתב נימוקים לדחיית הבקשה תוך 

 פירסום זה.
 

 חברות בלשכה  
 

 עיר שם עיר שם
 רחובות  אליעזר דנן אביב-תל מוחמד עדס-אל-אבו
 צורן-קדימה אביחי-שאול הוגו עילית-נצרת רביע חאטום-אבו
 גת-קרית שיר הולצמן המשולש-ג'ת פאטמה עסבה-אבו
 השרון-הוד איתי הופמן טירה נוראלדין ראדי-אבו

 ים-בת דוד היינריך ירושלים דניאל אביבי
 אשדוד אביטל גלסורקר-הלפרין העין-ראש לירון אבידן

 רחובות ליעד הרפז צורן-קדימה מרים אזולאי-אברמוביץ
 זהב-עלי צביקה וייס חולון שירן אדלר

 טנא יאיר וינברגר טל-גני אריאל אהרונוב
 אביב-תל אוראל זהבי חולון אסנתאורן 
 קרע-כפר גדיר זחאלקה ים-בת יעקב אורן

 אביב-תל נדים זחאלקה אביב-תל ליטל אזארי
 חשמונאים חנה-חני זרביב מודעין ליעד איצקוביץ

 פורדייס הוד חאמד רעננה רזיאל אלעדי
 משאר סומאר חאמד העין-ראש מיכל אלשיך
 אשדוד אמיל חאנון מונסון-יהוד לילך אסולין
 שמואל-אבן אריאל חגאי לציון-ראשון מור אסייג
 כאבול דיאנה חמוד' העין-ראש שירן אפגין

 לציון-ראשון נופר עיזר-חן תקווה-פתח יואל-ליאור ארליך
 אביב-תל משה-עמית חרחס גן-רמת לימור בידה
 קאסם-כפר עליטאהא  יעקב-באר גיל ביטר

 ריינה-כפר ראניה טאטור חדרה ודים בלובשטיין
 נתניה גלי טולדנו גבעתיים בועז בלום
 לציון-ראשון איתי טלמור אשקלון אושרת ברבי

 לציון-ראשון ישי-שי טמייב אילון שרה ברדה
 נקובא-עין אמג'ד יגמור גן-רמת אלה ברוק

 חולון פלורה יוספי אונו-קרית תומר ברנאי
 נעלה נטלי יעקב אביב-תל יעל ברקוביץ
 אורנית ליאור כהן םפח-אל-אום מנאר ג'בארין

 חיפה מיכאל כהן השרון-רמת נתלי גידיץ'
 גן-רמת יוסי כוכבי רעננה גבריאל גינת

 הגליל-נוף 'דמג כראם חדרה טלי אסטרקין-גלפנד
 העוגן יערה לאור הרצליה שי רז-גסר
 אריאל איתי לבקובסקי סבא-כפר שרית דבי
 מוצקין-קרית גיא לוי אשקלון ליבנת דהן
 יאשיה-גן קובי לוי מיתר אוריין דוד
 ירושלים רוני לוין יבנה רפאל דיין

 חיפה עפר לירון מלאכי-קרית ערן דניאלי
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 חברות בלשכה  

 
 ישי-רמת ניר פינקלשטיין אביב-כפר מור לרנר
 ירושלים בנימין פישל העין-ראש רותםמור 
 נשר אלומה פניאס גבעתיים עמרי מורן
 אביב-תל שלומי פנירי שבע-באר שחר מזוז

 יוקנעם המושבה  גלי סיאג-פרדו נתניה אלברט מזרחי
 חיפה טל פרוסט ירושלים יוסף מזרחי

 ירושלים משה פרידמן אום אל פחם אלסלאם-עבד מחאג'נה
 אתא-קרית שירי פרץ-פרנק אשקלון ליליה מטוסובסקי

 אשדוד מעין קדם-פרץ העין-ראש שי מימון
 יעקב-באר ספיר שמעיה-פת מכבים-מודיעין יצחק מלכי
 אלעזרי-בית אביטל צדיק נחמיה-בית רון מנורי

 אביב-תל אסף צור אלעד מושקה-חיה מקובצקי
 נחף אלרחמאן-עבד קיס לציון-ראשון שירה משה

 מג'ד אל כרים הדיל כריים-קסקס  נשר יוליה זולוקוב-נמירובסקי
 רעננה איתן קפלין נתניה מידד נעים
 משען רויטל קרני דיר אל אסד הזאר נעמה

 ירושלים מרים רבי מודיעין ליטל סבג
 אביב-תל ניר רביד עכו אלכסנדרה סביאטוכה

 חיפה מיכל רואש אביב-תל שגיב סולקס
 סבא-כפר עומר רווה הרצליה יפים סלדקוב

 רגבה שחף הוס-רוזנבאום דבוריה רנא סלים
 ברק-בני יעקב רוזנברג שוהם אלעד סלע

 גת-קרית תומר רחמים שמס-מג'דל אמנדה ספדי
 תקוה-גני שחר-טל לזר-שובל ישי -רמת אוהד עבודי
 שבע-באר לולה שוורץ צנדלה באסל עומרי
 לציון-ראשון לאון שוכמן שבע-באר אדוה עזריה
 ירושלים נחמהשטיין  קאסם-כפר בהאא עיסא
 נתניה דניאל שטרית קאסם-כפר יחיא עיסה

 תקווה-פתח צביקה טוב-שם אדומים-מעלה דניאל עמרם
 עוזיהו-שדה דני שמעיה קרע-כפר מוחמד עתמאנה

 גן-רמת דניאל שמש אביב-תל יואב פולק
 חולון אבירן שפירא אליעזר-שדה איילה פורטל

   ירושלים אודליה פיאנטה
 141 סה"כ  

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 איל לוטקר, רו"ח, עו"ד
 מזכיר כבוד                                                                                      

 
 


