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 חברות וחברים יקרים,
 

 בקשות לחברות בלשכההנדון:   
 

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

 מתאריך פירסום זה.
 

 חברות בלשכה  
 

 עיר שם עיר שם
 גבים דידי ניצן תקווה-פתח אבצוג הראל

 חברון דניאל נעה נתניה אברהמי נעמה
 קרית שמונה גל דעדוש גינתון אדיר איתי

 חיפה הולמן אורי אביב-תל אדרי דניאל
 אריאל ויינר פרדריקה סבא-כפר אודסר יונתן
 גן-רמת וסאל עמית ברא-כפר אחמד ריאן

 אביב-תל זוהר רעות חולון ניצן-אייזנברג מור
 נצרת עילית זועבי פיסל עילית-מודיעין אסרף מלי

 שמשית זילברמן רועי השרון-הוד אריק ליאב
 יעקב-זכרון זילכה קארין ירושלים בבלי רוית

 לציון-ראשון זכרי רותם גן-רמת בודניקוב ניקולאי
 אביב-תל חג'אג' אלברטו כרכור-פרדס חנה בורה יהונתן

 אפרת יצחק-חוריץ בריין לציון-ראשון חיים רועי-בן
 חיפה טועמה ערין נתניה בנק ג'רמי

 הרצליה חגייוגב  אביב-תל סביליה רותם-דה-בקר
 לציון-ראשון יוסף ראובן חולון בקשי יאיר

 תקווה-פתח זאדה סיון-יוסף גן -רמת ברמסון אנה
 לציון-ראשון יעיל ראובן ירושלים ברנד רוברט
 אלעד יפת ברק יעקב-באר גדליהו מורן

 יד בנימין ישראל-כהן יעקב רמלה ג'ובראן חמיס כריס
 אביב-תל כהן מור  יחיאל-תלמי ברגר יותם -גובר

 רמת השרון מץ יפעת -כהן תקווה-פתח גורביץ' דריה
 עפולה כליפה ענבל חדרה ג'ורנו ינון

 גן-רמת לופסקו צחי גן -רמת גל הדס
 אביב-תל ליכטנשטט שירה יהודה-אבו גלברג תומר

 נתניה פתררו ענבר-מויאל נתינה גריזים אלעד
 רחובות מור הילה גן-רמת גרמה אלירן 

 רעננה פאול-מילר דרן צפת דהן מאור
 תקווה-פתח מנקר כוכב תקוה-פתח דומב תהילה
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 חברות בלשכה  
 

 עיר שם עיר שם
 חיפה צח-קדושים יצחק רעננה מצה תמיר

 נתניה קוריס דקלה קרית ביאליק מרקוביץ מגי
 נתניה קירש אייל רמת גן משיח נירית
 שוהם קליימן יאנה ירושלים נוריס שלמה
 צורן-קדימה רוזן הילה מיתר נחום אוסנת 

 בית שמש רוט אלישבע אונו-קרית ג'ורג'י טל-נחמיאס
 נתניה רוטנברג ישעיהו לציון-ראשון נעמן אלעד
 חיפה רושל אלכסיי אביב-תל סבאג שגית

 אביב-תל חביב-רז אלירן קרית גת  סטרול מורן
 חדרה אטרי ספיר-רם לציון-ראשון סלומון שונית
 רחובות  שובל גל  ראמה סרחאן אינאס
 אפרת שטרן אריה כפר כנא עואודה היבא
 חולון שמעון דודי  באר יעקב עובדיה עומר

 רחובות  שרעבי ענר נצרת עטאללה מוחמד 
 אביב-תל ששון חן רעננה פיוטרן נתנאל
 עומר תורגמן דנה כפר סבא פרוביזור עדי
 ראש העין  תם מורן  פתח תקווה צראפי אלעד

    
 92 סה"כ  
    
    

 
 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,

 איל לוטקר, רו"ח, עו"ד
 מזכיר כבוד

 
 
 
 
 


