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  ובסניפים במרחבים קלפי ועדות חברי רשימת

 2018 לשכה בחירות
 

 
 אביב-תל -קלפיות 

 
 1קלפי 

 

 

 מייל טלפון שעה  שם

 סובל זאב

 סנדק רון

08:00-12:00 054-4634098 

052-8617072 

ze@zahav.net.il-s 

dan.net-ron@sandak 

 מסינג קובי

 מורג אהרון

12:00-16:00 050-5315888 

050-5269954 

kobi@mcpa.co.il 

aharonmorag@barak.net.il 

 גוליק איתן

 הילמן טובה

16:00-21:00 054-6310326 

054-6282881 

eytan@eytan@.org 

tova@hilman.co.il 

 

 

 2קלפי 
 
 מייל טלפון שעה  שם

 אדלר אסתר

 ישראלי קובי

08:00-12:00 050-3330425 

050-6701615 

esther.jaceb.adler@gmail.com 

israeliya@gmail.com 

 הלוי-דחוח שמואל

 כהן ילןה

12:00-16:00 052-2506388 

054-2026364 

cpa@zahav.net.il-dht 

hilan@ballecohen.co.il 

 לבון חן

 פרולינגר אייל

16:00-21:00 052-5522222 chen@lavon.co.il 

eyalf@frolinger.co.il 

 

 

 3קלפי 
 
 מייל טלפון שעה  שם

 חנן אריה

 יער אהוד

08:00-12:00 054-4230126 

050-7915591 

arieh@frcpa.co.il 

eyaar@zahav.net.il 

 גיא נסים

 קרנגל דוד

12:00-16:00 054-6690620 

054-4523003 

nisim@gymgcpa.com 

krengeld@012.net.il 

 מיניביצקי שוקי

 בביץ ענת

16:00-21:00 050-5603030 

054-4200633 

shuki@shifazen.co.il 

anatb55@netvision.net.il 
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4 קלפי  
 
 מייל טלפון שעה  שם

 בלטברג עמיקם

 שנרך האהוב

08:00-12:00 052-3567778 

052-6663633 

amikamblattberg@gmail.com 

ahuva@admininfo.ca 

 שגיא יגאל

 רופא יגאל

12:00-16:00 054-4370371 

050-9922366 

yigalsagi@bezeqint.net 

 

 אלפיה יוסי

 צקייניט'ז שמעון

16:00-21:00 054-6805001 

050-5201010 

yosi.alfia@ey.com 

co.com-sz@zw 

 

 

 
 5קלפי 

 
 מייל טלפון שעה  שם

 סמואל מיכאל

 אלרון יצחק

08:00-12:00 054-4954111 

050-5337787 

samuel.co.il-miki@moshe 

elron@netvision.net.il 

 לודבינובסקי דוד

 אדיר שלמה

12:00-16:00 052-8715206 

054-5410666 

david@inbiz.co.il 

s.co.il-shlomi@adir 

 ימין דוד

 סימינובסקי שניאור

16:00-21:00 050-8822270 

050-6340998 

dyamen@bezeqint.net 

shneorsi@bezeqint.net 

 

 

 6קלפי 
 
 מייל טלפון שעה  שם

 אלמגור ראובן

 זלצר עמירם

08:00-12:00 03-6242977 

052-6800751 

roby@frcpa.co.il 

amiramz@bezeqint.net 

 טל אברהם

 אפרתי רחל

12:00-16:00 054-3193206 

054-4466009 

talcpa@15.net.il 

rachel@efraty.com 

  שמעון בן תמיר

  ארבל דוד

16:00-21:00 054-6788028 

054-6656745 

tamirb@lionorl.co.il 

arbeldavid@gmail.com 

 

 

 אביב-קלפיות תל – רזרבה

 
 מייל טלפון שעה  שם

 linacpa@bezeqint.net 054-4749900  גרינפלד לינה

 davidre@inter.net.il 054-4525871 (12:00 מהשעה החל) ואן'רג דוד
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 באר שבע -קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

 בניסטי גילה

 אביש נסים

08:00-12:00 054-5716619 

050-7444196 

benisty@bgu.ac.il 

avish_n@netvision.net.il 

 חילי גדעון

 זיני כרמית

12:00-16:00 054-7808898 

050-5665035 

gidon.hili@gmail.com 

carmitz@zahav.net.il 

 פטמן מיכל

 בארי שמעון

16:00-21:00 050-3334330 

054-5807490 

michalff.cpa@gmail.com 

ouri@012.net.il 
 

 
 קלפי ב"ש – רזרבה

 
 מייל טלפון שעה  שם

 aharon@sagrir.com 050-5374511  סגריר אהרון

 

 

 

 ראשון לציון -קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

 וייסלר רינה

 שמעוני אביסרור חיה

08:00-12:00 052-3406749 

053-5213431 

rina@veredwaysler.co.il 

haya@hastax.co.il 

 כדר משה

 שטיינר בני

12:00-16:00 052-4653516 

050-5231954 

moshe@kahl.co.il 

sbstein47@gmail.com 

 קלינגר כרמן

 אמסטרדמר אורי

16:00-21:00 052-3251118 

054-4966828 

carmenk1@netvision.net.il 

.cpa@netvision.net.ilamster 
 

 קלפי ראשון לציון – רזרבה

 
 מייל טלפון שעה  שם

 nooshin@barnir.co.il 052-8335159  גדולים נושין
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 נתניה -קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

 הרצוג אייל

  שור יוספה

08:00-12:00 

 

052-4379958 

054-4426495 

hertsog@bmh.co.il 

syosefa@netvision.net.il 

 גינזבורג אמנון

 הרצוג איל

12:00-16:00 054-4304078 

052-4379958 

cpa@zahav.net.il-fg 

hertso@bmh.co.il 

  אפרתי יצחק

 חן עופר

16:00-21:00 

  

052-6390043 

052-8654444 

misrad@bezeqint.net 

ofercpa@gmail.com 
 

 

 

 ירושלים -קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

 שקד מאיר

 נוריאלי בנימין

08:00-12:00 052-2671905 

050-3461216 

shaked101@bezeqint.net 

nourielb@017.net.il 

  זיו מירי

 אלבז שמעון

12:00-15:00 

12:00-16:00 

052-8892379 

054-6683223 

ziv.miri@gmail.com 

cpa.co.il-shimone@ros 

 רוזנצוויג יוסי

 מודר סלאח אבו

16:00-21:00 

  

054-3108515 

052-6454695 

yoseph@yehudyof.co.il 

mudar@bdsk.co.il 
 

 

 

 אשדוד -קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

 אלנתן אייל

 מאור בירן

08:00-12:00 053-6606500 

050-7304413 

eyalelnatan@gmail.com 

maorbiran@gmail.com 

  קופרשמידט משה

  אביעוז זהבה

12:00-16:00 

  

054-806743 

052-8838816 

coopermoshe@gmail.com 

zehava1@bezeqint.net 

  לוזון נדין

  קרואני יזהר

16:00-21:00 

  

050-9027271 

052-6444222 

nadinel@walla.co.il 

gmail.com@6444222 
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 תקוה-פתח –קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

 שמשי אפרים

 דסקל אשר

08:00-12:00 

  

052-2320463 

054-7711825 

info@shimshicpa.co.il 

ashdas1@netvision.net.il 

 פוסטר חיים

  וינטרוב יואל

12:00-16:00 

  

052-2503185 

052-7648103 

foster2@walla.co.il 

yoelwcpa@mail.com 

 לרר מוטי

 כדורי ערן

16:00-21:00 

  

052-6018210 

054-4654976 

moti.lerer@gmail.com 

eran@ekadouri.co.il 
 

 

 

 עכו –קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

 כרם ארנון

 לוי יוסי

08:00-12:00 

   

050-5200721 

054-7616148 

cpa.co.il-arnon@kerenm 

yosef.cpa@gmail.com 

 גרינשטיין חנה

 רחמון אבו רימון

12:00-16:00 

  

050-7579014 

050-5325616 

han11@netvision.net.il 

rimoncpa@netvision.net.il 

  נשאת גדעון

 חייקא ליאת-לאה

16:00-21:00 

  

052-2257719 

050-4343123 

pa.adv@gmail.comng.c 

liat+5521@gmail.com 

 

 

 עכוקלפי  – רזרבה

 
 מייל טלפון שעה  שם

 yaeleli4@netvision.net.il 054-4920960   אלי אייל

 

 

 

 כרמיאל –קלפי 
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 מייל טלפון שעה  שם

 טוויג רוני

 אמון אלד'ח

08:00-12:00 

  

052-3248395 

054-7718004  

rtcpa@zahav.net.il 

khalid@017.net.il  

 eliyakakon@gmail.com 053-7151175 12:00-16:00 קקון לאה

 ali.dab.cpa@mail.com 054-5429249  דבאח עלי

 דבאח עלי

 עבדאלגני מוחמד

16:00-21:00 052-3013711 

050-3028008 

ali.a.d.cpa@gmail.com 

muhamed.abedelgane@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 נצרת –קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

  בנא שרבל

 סלאמה סלאמה

08:00-12:00 054-6625716 

052-8810004 

shbaana@gmail.com 

salameh.cpa@gmail.com 

 גנדור רים

 סוידאן הישאם

12:00-16:00 054-6550982 

052-4687030 

reemghandour@hotmail.com 

cpafirm.co.il-hisham@ls 

 אסעד אמיר

 שהאב סלים

16:00-21:00 054-5415959 

052-8616902 

assadm@netvision.net.il 

saleemashehad@yahoo.com 
 

 

 

 חיפה –קלפי 
 
 

 מייל טלפון שעה  שם

  אשד גבי

 בלום ניצן

08:00-12:00 052-2425335 

052-8392515 

gabi@hattis.co.il 

nizan@bloom.co.il 

  שפיקר אליהו

  הסי'ג רותי

12:00-16:00 054-2325989 

054-8524024 

cpa.co.il-eli@ae 

ruti556@gmail.com 

 סימון רן

 שכטר יובל

16:00-21:00 052-22219999 

050-3200555 

cpa.org.il-ran@su 

cpayuval@zahav.net.il 
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