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 בשבט, תשע"ט כ"ד           
 2019בינואר,  30           
                                  

 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
 ראשון לציון הושמנד אושר טמרה נימר הדיל-אבו
 ירושלים היימן רחל איבטין קמירה מוחמד-אבו

 אשתואל הלל רעות לציון ראשון אביקסיס רגב
 נתניה הראל אלי פרזון אברהם סיון 

 גן -רמת וינקלר ראם  אום אל פחם אגבאריה פראס
 חדרה ופנייש דניאל חולון דאון סיון-אגלר

 חולון שאול רבקה-זוהר תקווה -פתח אדרי ציונה
 נצרת עילית זועבי אדיל עפולה אוחנה חופית

 ירושלים זוסמן נעמה רחובות  אנו אלי
 סולם זועבי מוחמד העין-ראש ארביב מורן

 יהודה-אור ארביב חן-זיידמן אשדוד בוסקילה אברהם
 יצחק-צור יחיא עדן -חאג' יעקב-באר בוקרה אבי

 הרצליה חאוזי שניר תקוה-גני בורגמן רן
 יהודה-אבן חברון ברק תקוה -פתח בורכוב רחלי

 אביב -תל חנאוי ויולט -חבש נתניה בלאיש נתן
 אשדוד חדד אבישג תקווה-גני בלולו שלומי 

 מונסון-יהוד חדד רונן חולון בל-בלנק יונית
 חיפה חוסיין אמל אתא-קרית דוד-עזרא אביאל-בן
 פתח תקוה חזן אורטל ירושלים  שמואל שושנה -בן

 כפר יפיע ח'טיב עבדאללה ריינה בסול לנא
 שבע-באר חייט ורד חולון בקשי )ויגדור( ענבר 

 ראשון לציון חיימוב שי שבע -באר בראל נדב
 יהודה-אור חיים אוה רמת גן בוכניק אורטל-גבאי

 תקווה-פתח חלבי רותם  קרני שומרון גולן הילה 
 עיילוט חמאד מוסטפא כפר סבא לירן לגור

 מודיעין טאיל אבי מבשרת ציון אינה-גלוזמן הילה
 נצרת טנוס עיסא נתניה גבריאל-דואן גיא

 סח'נין טרביה מועטסם גבעתיים  דוד זיו
 רימונים ישראלי מיכאל עילית-נצרת דראושה נשווה

 סוסיה כהן איתי  עפולה הברמן גיל
 חולון כהן הנרי אביב -תל הולנדר נדב

 נהורה כהן אליאור גבעת זאב הומינר מיטל
 רחובות כלף שי תקווה-פתח הומינר משה 
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 עיר שם עיר שם
 ראשון לציון פלדמן רוזילה ירושלים כץ ינית

 תקוה-פתח פרידמן לירון חיפה כרכבי אליאס
 חולון פרץ אסף חדרה לאון מורן
 ירושלים עמרם איה-פרקש אשדוד לב אלעד

 מונסון-יהוד צברי אביתר גבעת שמואל לבנון מוריה
 אלון שבות צדוק שריאל טבריה לוגסי נטלי 

 כפר חורש ציחור שרון קרית גת סיון לוגסי
 כרכור -פרדס חנה קאטן תהילה  גדרה לוגסי עידן

 רחובות קגנובסקי פליקס מונסון-יהוד לוטטי איריס
 אריאל קדוש לי העין-ראש לוי לינוי

 יעקב-זכרון קוניאצ'נו אנה מגדל העמק לונדון אריאל
 כרכור-חנהפרס  קידר עמית  ראשון לציון לוצביץ יבגניה 

 ירושלים קיובק כנרת תקוה-פתח למפרט דב
 ירושלים  קראוס אריה ראשון לציון לרר אדוה
 יהודה-אור קרן עדי  ראשון לציון מגל יוסי
 עומר רובין קארין חולון מור ענבל

 גבעתיים רווח ירון חיפה מטר ליאנה 
 גן-רמת רוטנברג בועז בני ברק אליהו-מרודי אלירן

 ירושלים רוסנק אייל שמש-בית נאה רבקה
 ביאליק-קרית רז אנאל שוהם בוקרה הילה-נסים

 אביגדור ריינהולד ורוניקה שפרעם נסראללה רביע
 אלעד רצון אבישג חיפה נקארה נאסיף

 אביב-תל שהרבני שמחה אילת נשיא ניב
 ירושלים שוויבל רבקה תמימה מעיליא-כפר מרי -סבאג רימה

 שדרות שוסף אביב נתניה סמרה אלעד
 מוצקין -קרית שושן אביה  סח'נין סעדי מואייד

 יאסיף-כפר שחאדה עביר פקיעין -כפר סעידה פראס 
 נווה מבטח שחור ניצן  כנא-כפר  עבדאללה נאיף

 אביב -תל שטיין רומן עילוט עבוד חמאד
 ברק-בני שטרית יהונתן אעבלין עזאם מוהג'ה

 גן -רמת אורטלשלום  עילוט אחמד עלאא-עלי
 קדימה שלום דור  שבע-באר עמיאל נעמה

 עילית-יוקנעם שלמה שמואל אלישיב עמיר ערן
 השרון-רמת שרמן שני העמק-מגדל פולונסקי אלכסנדר

 יעקב-באר שרר עמית רחובות  פינקר לירז 
 מג'ר תלחמי מאריאנא  
    
 137 סה"כ  

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
   
 

 רונן, רו"ח-פרנקלאלינה 
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ומזכיר כבוד
  

 


