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 חברות וחברים יקרים,
 בקשות לחברות בלשכההנדון:   

 

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

 מתאריך פירסום זה.
 

 חברות בלשכה  
 

 עיר שם עיר שם
 הוד השרון טיקוצקי ירון באר שבע גנים זיאד-אבו

 אלעד שלום -חי יהי-יוסף-טלאור ריחאניה אבזאח ליסה 
 חולון ידיד אלינור פחםאום אל  אגבאריה סונדוס
 שבע-באר יהודה שמעון כפר סבא אברהם שי שלמה

 נתניה יונה סמי אלעד אברמציק נעמי
 גבעתיים  היימן אביה-יערי מודיעין עילית  אוחיון מרים 

 בית שמש  כהן רחל חיפה אורליק רומינה
 ברק-בני כמון גילה ירושלים אטדגי אבישג

 גן-רמת שגיא לובודה אביב-תל אליה יעקב
 אשדוד מכלוף-לוגסי צוריאל ענב  אליהו שילה 

 ירושלים אור -לוי אהרון קרית מוצקין  אלמקיאס חביב 
 קרית גת לוי ישראל ירושלים  אמינוב תהילה 
 נתניה נחמה-לויאב חיה חדרה אסולין אוראל 

 אשדוד לחיאני ניר בית ג'אן אסעד רימה
 אביב-תל אריאל מוכתר בני ברק  ביכלר יהודית 

 מכר-ג'דיידה מיכאיל ודאד בענה בכרי דועא
 רמלה מלכה הילה גן יבנה בנאנו עדי
 חיפה ממן אבי נהריה בראל דוד

 טייבה מסארוה עותמאן ראשון לציון ברלץ קובי 
 ביתר עילית מתוק אליהו הר הדר גדלוב יונתן
 אפרת נדב שני גן-רמת גואטה קרן
 באר שבע נחמני משה  ירושלים גוילס אנס

 אשדוד נחמני נטלי חיפה גולומב אלון
 ניר משה סגל שי בני ברק שלומי-גזיאל שלום
 רמת גן  סוויד אייל ביתר עילית גראטש רחל
 תקוה-פתח סופר חיים הוד השרון גרילק רועי
 אביב-תל סרנגה קרן קרית ים  דהן שלומי

 ירושלים עומרי יוליה  אביב-תל דוד-דלל ניר
 שבע-באר עמראן יקיר רמת גן  המבורג יוסי

 בית שמש מרים-ערמי מרלן בענה הני חנין לאפי
 מונסון-יהוד פלומפ שני  חולון מאיה  -הרש נתלי

 גבעתיים פלרמן ארז אשדוד ויינשטיין סטלה 
 שבע-באר פרירה שני הרצליה וינטראוב טל

 ביתר עילית  הודיה-פרץ חגית ראש העין ונה שחר
 ירושלים  צביון חנה חדרה וקנין ציפורה
 אביב -תל דוד גילי-צוקרמן נתניה זברין איליה

 אביב-תל צשלה ליאב כפר סבא חיים גיל
 ירושלים רבקה-קגנוף אסתר זכרון יעקב חן שרון

 שבע-באר קורקוס שירן מוצקין-קרית טובול רעות
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 חברות בלשכה  
 

    
   נתניה רביב יאן
   אלפי מנשה רביץ ארז

   קרית מוצקין רוזנט מרינה 
   אביב -תל הלמוש הגר -רצון

   מושב חרות  שור מאי
   ירושלים יצחק-שטיינר הלל

   חיפה שטל עדי 
   עראבה שלאעטה זאהר

   ירושלים  איתן -אריה בר-שלום
   מעלות תרשיחא  שמיונוק עדה 

   קרית מוצקין  שמש רינה
 90 סה"כ נס ציונה שרעבי מירי

    
    

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
   
 
 
 , רו"חרונן-אלינה פרנקל

 מ"מ, משנה לנשיאה
 כבודומזכיר 


