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 שינויים במספר חברי הלשכה בתקופת הדוח
 
 

 חברי הלשכה
 

 16.5.2019 – 20.8.2018להלן השינויים במספר חברי הלשכה בתקופת הדוח: 
 (19.8.2018 – 15.9.2017)תקופה קודמת: ב

 
 
 חברים                          

 תקופה קודמת  תקופת הדוח  
     

 13,552  14,447  בהתחלת התקופה
 1,189  777  נוספו וחידשו 

 269  534  נגרעו
 25  13  נפטרו

 14,447  14,677  בסוף התקופה
 
 
 
 
 
 
  

 



 88-האסיפה הכללית השנתית ה

 2 

 שינויים במצבת חברי הלשכה בתקופת הדוח
 

(20.8.2018 - 16.5.2019) 
 
 

 חברי לשכה שנוספו בתקופת הדוח 
 

 בסרגליק אופיר בבלי רוית אורליק רומינה גוש רואן-אבו
 סביליה רותם-דה-בקר משה-בהלול חיים אזולאי טל גנים זיאד-אבו
 בקשי )ויגדור( ענבר בובר מיכאל יוסי-אזולאי יוסף האני חביב-אבו

 בקשי יאיר בודניקוב ניקולאי אחמד ריאן אבוחצירה חני
 אריה-איתן שלום-בר בודרהם טל אטדגי אבישג נימר דיל-אבו
 בראל דוד בוטבול שרה אטרש סגיא קמירה מוחמד-אבו
 בראל נדב בונופיאל ליאור ניצן-אייזנברג מור ראס איהאב-אבו
 ברון אביהוד בוסקילה אברהם איתן אריה ראס חסן-אבו

 ברזילי רותם תמר בוקרה אבי אלג'ם אסף אבזאח ליסה
 בריקמן ישראל בורבא עמית אלון ניר אביאן יוסי

 ברלוביץ קטי בורגמן רן דגן מור-אלון מיטלאבינועם 
 ברלץ קובי בורה יהונתן אליאס אחלאם אביקסיס רגב

 ברמן שרה בורוכוב דניאל אליה יעקב אבני אביחי
 ברמסון אנה בורכוב רחלי אליהו ישראל אבצוג הראל
 משה רפאל-בר ביבי אלעד אליהו שילה אברהם סיון

 ברנד רוברט ביטון יניר אל-אלמליח בת שלמה-אברהם שי
 ברנשטיין איריס ביטון רלי אלמקיאס חביב אברהם שרית
 בשארי דבורה ביטר הניה אלמקייס אפרת אברהמי נעמה

 רז אוה-בשרן בייאר ריטה אלקריף עדי רחלי ץאברמובי
 חי-גבאי אופיר ביכלר יהודית אמינוב תהילה גילון קרן-אברמוביץ

 גבאי טמיר אוריבכר  אנו אלי אברמציק נעמי
 בוכניק אורטל-גבאי בכרי דואע אנסבכר אברהם אגאבאבה סאני

 גדבאן מנדל פרץ אסתר-בכר אסולין אוראל אגבאריה סונדוס
 גדלוב יונתן בלאיש נתן סליבא רים-אסחאק אגבאריה עמאר
 גדליהו מורן בלולו שלומי אסלן ארז אגבאריה פראס

 גואטה קרן בל-יוניתבלנק  אסעד רימה גינר אינה-אגובייב
 ג'ובראן חמיס כריס אור דינה-בן אסרף מלי דאון סיון-אגלר

 ברגר יותם-גובר בנאנו עדי ארבוזובה קרינה אדיר איתי
 גוילס אנס יוסף לירז-דוד-בן ארביב מורן אדרי דניאל
 גולדברג גילה חיים רועי-בן ארגוב נירית אדרי ציונה
 גולומב אלון חמו אמיר-בן ארגומנדזדה מרלין אהרון דותן
 גולן הילה יוסף נאור-בן ארז אלה אהרן לינוי

 גור מור בניטה שני אריק ליאב אהרנסון שחר
 גור מיכל יעקב ניר-בן ארליך הדס אוביץ חן

 גורביץ גיל דוד-עזרא אביאל-בן ארנזון אולגה אודסר יונתן
 גורביץ' דריה עזרא אוריה-בן אשבל רוית אוחיון מרים
 ג'ורג' אורן בנק ג'רמי אשין יבגניה אוחנה חופית

 גורל לירן שמואל שושנה-בן אשכנזי סיון אוסטרו אפרת
 ג'ורנו ינון שמעון חוה-בן אשכנזי עומרי אוסקר ליאון
 שלומי-גזיאל שלום בסול לנא באבא ראכה אורבך רחלי
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 יוחנן יעל זירי שגיא הורן בר גיגי ספיר
 יונה סמי זכרי רותם הושמנד אושר גל הדס

 יוסף ראובן ענבר-הורובץ שלי-זלצמן הייזלר ניר גלברג תומר
 זאדה סיון-יוסף זקוטניק איגור היימן רחל אינה-גלוזמן הילה

 יחזקאל עדי יחיא עדן-חאג הילל הילה וולף-גלוקמן אליעד
 יעיל ראובן חאוזי שניר הלוי אורטל מירב-גלילי מיטל

 אביה-יערי היימן חבז צחי הלל רעות גמליאל יעקב
 יפרח אלעד חברון ברק הלפרין רבקה גראטש רחל
 יפת ברק חנאוי ויולט-חבש המבורג יוסי גרבש לימור

 יצחק אבי חג'אג' אלברטו הראל אלי גריזים אלעד
 ישצומבסקי שלומי חג'אזי מחמוד יהודית-הראל יוליה שרה-גריליוס חנה

 ישר מרדכי אלקאדר-עבדיחיא -חגי הרמן איתן גרילק רועי
 ישראלי זוהר חדד אבישג מאיה-הרש נתלי גרמה אלירן
 ישראלי מיכאל חדד רונן הרשקוביץ נתנאל מרים-גרנדר מריה

 ישראלי קרן חוסיין אמל ווגשל שרה גרנטשטין משה
 כהן אילנית חורי נדין וולף דביר רוקח מורן-גרציאני

 כהן איתי יצחק-חוריץ בריין וזאן עינב דאלל שיר
 כהן אליאור חוש הישאם ויג בתיה סנעאללה לינדה-דבאח

 כהן הנרי חזן אורטל רחל-וידמן סימה דברת גיא
 כהן יעקב ח'טיב עבדאללה ויינר פרדריקה דבש דורין
 ישראל-כהן יעקב ח'טיב ריווא ויינשטיין סטלה דהן מאור

 כהן מור חיון עדי וינטראוב טל דהן שלומי
 כהן מורן חייט ורד וינקלר ראם דהרי דרור

 כהן נורי חיים אוה ויסלובסקי רבקה גבריאל-דואן גיא
 כהן ראובן חיים גיל נחמיה-ולנשטין עוז דוד זיו

 כהן רחל חיים רפאל ונה שחר דומב תהילה
 חיה-כהן שרה חיימוב שי וסאל עמית דור ליאור

 תמירכהן  שמואל-חיימוביץ ברק ופנייש דניאל דוראי הדס
 מץ יפעת-כהן חכים פארוק וקנין אלעד דידי ארז
 כליפה ענבל חלבי רותם וקנין ציפורה דידי ניצן
 כלף שי חמאד מוסטפא זברין איליה דיין דותן

 כמון גילה חן שרון זוהר אלונה דיל טל
 כץ ינית טאיל אבי זוהר רעות דוד-דלל ניר

 רינתכץ  טהר ניצן דרחני מירי-זוהר דהן קרן-דן
 כרכבי אליאס טובול רעות שאול רבקה-זוהר דניאל נעה
 לאון מורן טויטו יהודית זולחיאן עידן דעדוש גל

 חנין-לאפי הני טועמה ערין זוסמן נעמה דראושה נשווה
 לב אלעד טיקוצקי ירון )יצחק( זועבי אדיל דרופין אלכס

 לבוק ערן טנוס עיסא זועבי מוחמד הברמן גיל
 לבנון מוריה טרביה מועטסם זועבי פיסל גבריאל-ערןהודארה 

 לבקוביץ רחל טרביה ראדי זייבק קטי הולדנגרבר איל
 לובודה שגיא יאיר עינת זייד שפיק הולמן אורי
 לוגנסקי אוקסנה ידיד אלינור ארביב חן-זיידרמן הולנדר נדב

 לוגסי נטלי יהודה שמעון זילברמן זיו אריה הומינר מיטל
 לוגסי סיון יוסף חי-שלום טלאור-יהי זילברמן רועי משההומינר 

 לוגסי עידן יוגב חגי זילכה קארין הוניג יוסי
 כליף-לוגסי צוריאל יוד ידידיה זיסקוביץ רן הופשטיין אסף
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 עפרוני שני סבן שירן מיהרטה מוואי לוטטי איריס
 מרים-ערמי מרלן סגל נחמה מיכאיל ודאד חנה-לוי אביטל

 פולונסקי אלכסנדר סגל ניב פאול-מילר דרן אור-אהרוןלוי 
 יחזקאל אורטל-פז סגל ערן גבריל סידוניה-מכלוף לוי אופק
 פיוטרן נתנאל סגל שי מלכה הילה לוי דניאל

 פייזקוב שירה אל-בת-סואה שרה טובה-מלר סייפן לוי ישראל
 פילוסוף נגה סוויד אייל ממן אבי לוי לינוי

 פינס גלית סוכר לירון קארןממן  לוי מרים
 פינקל ציפורה סופר חיים מנדלבאום עינב לוי רויטל

 פינקר לירז סטרול מורן אדרי רותם-מנטין נחמה-לויאב חיה
 פלד שרה סיטי יעקב מנקר כוכב לוין גלית
 פלדמן משה סלומון יעל מנשה רז לויתן גיא

 רוזליהפלדמן  סלומון שונית מסארוה עותאמן לונדון אריאל
 פלוטניצקי רחל סמאען סלים מסרי עלאא לופסקו צחי

 פלומפ שני סמרה אלעד מצה תמיר לוצ'ביץ יבגניה
 פליר מעוז סעדון דורון מקוב מיה לוריא גל

 פלץ גדעון סעדי מואייד מקיטון ערן שמואל-לזרוביץ ערן
 פז אורטל-פלקר סעיד עידו אליהו-מרודי אלירן לחיאני ניר

 פלרמן ארז סעידה גואד מרום מירי נויליבוביץ 
 פנשצ'יק אירינה סעידה פארס מרעי יחיא ליבשיץ דן

 פקדו אורלי רצוני אנאבל-סער מרקוביץ מגי רגב שרון-ליטקה
 חי-פרג'ון עמרי סרחאן אינאס משולם ינון ליכטנשטט שירה

 פלאח פאתן-פרג' סרחאן מנאר משיח נירית למפרט אורי
 פרוביזור עדי סרנגה קרן אליהומתוק  למפרט דב

 פרחי שלמה עבדלאללה נאיף נאה רבקה לסטר יוסף
 פריג' אמנה עבוד חמאד נאצר אמאני לרר אדוה

 מזל-גלילי הודיה-פרי עואודה היבא נבון נטע מאלייב נטלי
 פריד רון עובדיה לירון נדב שני מגיד יוליה

 פרידמן לירון עובדיה עומר נוריס שלמה מגל יוסי
 פרייטס שני עודה חסיב נחום אוסנת דוד הודיה-מגן

 פרירה שני עוזרי אודליה נחום צופיה מדאח חמזה
 פרל יפית עומרי יוליה נחום שי פתררו ענבר-מויאל

 פרלמוטר משה עורקבי רון ג'ורג'י טל-נחמיאס מוכתר אריאל
 פרץ אסף עזאיזה דרגאם נחמני משה מונהייט יניב

 הודיה-פרץ חגית עזאם מוהג'ה נטלי נחמני מועדי נדין
 לאון-פרץ ליאור עזיאל תום נמיר אנדריאן ששון-מועלם שי
 פרץ לינוי עזריה אביבית בוקרה הילה-נסים מור הילה
 עצמון חופית-פרץ עזרן רות נסראללה רביע מור ענבל

 עמרם איה-פרקש עטאללה מוחמד נעים עוזי מורד אורטל
 פתאלי עלי עטיה יצחק נעמן אורטל מורדוך מיכל
 צביון חנה עטיה שירן נעמן אלעד מז'ביץ רינה
 צברי אביתר עייש אברהם נקארה נאסיף מזרחי מאור

 צברי ברק אחמד עלאא-עלי נשיא ניב מזרחי מרדכי
 צדוק אורן עמיאל נעמה נתנאל שרית מזרחי נועם

 צדוק שריאל עמיר ערן חדרה סאלי-אבו-סאיג מחאג'נה תאופיק
 צדיק מאור עמר אריק מרי-סבאג רימה מחאמיד רוזאן

 צדיקביץ רון עמראן יקיר סבאג שגית מטר ליאנה
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  שלום אורטל שלמה-רוזנבלום יעקב צדיקוב ראובן
  שלום דור אברך רוני-רוזנבלום צדקיהו אליה

  שלומי מוריה רוזנט מרינה דוד גילי-צוקרמן
  שלזינגר סיון רוזנר נועה צור מיתר

  שלמה שמואל רוט אלישבע ציחור שרון
  שמחון שרון חיה-גולדשטיין מרים-רוט צראפי אלעד
  שמיונוק עדה רוטנברג בועז צשלה ליאב

  שמיר משה רוטנברג ישעיהו קאטן תהילה
  שמעון דודי רוסנק אייל קגנובסקי פליקס

  שמר אורית רושל אלכסיי רבקה-קגנוף אסתר
  שמר חן חביב-רז אלירן קדוש לי

  שמש רינה רז אנאל צח-קדושים יצחק
  שמש שירן רז פזית קובי אורטל
  שני לירית ריבלין בלה קווה אוריה

  שניידר נורית רייז שושנה קוניאצ'נו אנה
  שניר יובל ריינהולד ורוניקה קוריס דקלה
  שנפ שון אל-ריש בת קורקוס שירן

  סרגיישפוליאנסקי  אטרי ספיר-רם קידר עמית
  שפירא חוה רצון אבישג קיובק כנרת

  אבוטבול קרן-שקי הלמוש הגר-רצון קיכל אור
  שרמן שני יצחק-רשף יוסף קיסר אושרת

  שרעבי מירי רז-שגב אמוץ קירש אייל
  שרעבי נרדית שגב תומר קליאן עינבל
  שרעבי ענר שהרבני שמחה קליימן יאנה
  שרר עמית שובל גל קלימי ספיר

  ששון חן שובל יניב קלינסקי יעל
  תורגמן דנה שובר עדי קמפינסקי שמואל

  תחאוחו דניה תמימה-שוויבל רבקה קניג שרה
  תיתי פאטמה שוסטר אסף משה-קסלר יניב
  תלחמי מאריאנא שוסטר נטע קפלן בינה

  תם מורן שוסף אביב קפלר מינדי
   שור מאי קראוס אריה

   שורץ מיכאל קרן עדי
   שושן אביה קרסיק מרינה

   שחאדה אריג' קשני שיר
   שחאדה עביר שלמה-רביבו אריאל

   שחור ניצן רבייב יאן
   שטיין רומן רביץ ארז

   יצחק-שטיינר הלל רגב בתאל
   שטל עדי רובין חנה

   שטרית יהונתן רובין קארין
   שטרית יצחק דבוש רויטל-רודיטי

   אריהשטרן  רודין קרינה
   שטרן ליאור רוהקר גבריאל

   שטרק דוד רווח ירון
   שיבר זיו רוזן הילה
   שלאעטה זהאר רוזן רעות
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 חברי לשכה שחידשו את חברותם בתקופת הדוח
 

  פרבוסקין גיל טהר קרן אביב ירון
  פרולינגר אלעד טל דוד אגרס יחזקאל רימה

  הנציפרידמן  מחוליה רוויטל-טל אדלר שמשון
  פרייזלר אסולין שלומית ישראלי ארז אדרת ליאור

  צדוק שחר כאלו מתן אוברמייסטר אילה
  צדקיהו בנימין כרמי שמואל אורן יובל

  צרויה מייק לוי אורנה אייזקס דמיין
  קאנדוב חנה מזי-לוי מזל אלג'יוסי עמיד
  קזצ'ינסקי אירינה לוי רענן אליס-אלגריסי שירן

  קסטיאל רונית לוין אבי אלון ימית
  קרס רינה לוקסנבורג אהוד אלירז עינב
  קשוע אהאב ליברמן בני ארבל יובל
  רוזנפלד אמיר לייבזון ליליה ארבל נדב

  ברכיאל איריס-רידלמן מוסיוב דניאל ארדיטי גלית
  רייניץ שירלי מועלם שלמה בורנשטיין מיכל

  ליאורשחטר  מושקוביץ אסנת יונה אורית-בן
  שטינמץ מרים מחאגנה אימן אילן יעל-בר

  שמגר רונן מחאג'נה זיאד ברקו קרן
  שמעון רבקה מילר אורן גבאי שלמה
  להידשני אורלי-שפיץ מירון אלונה גואטה בטי

  שפירא עדי מירון רון גוטיינר שרון
  שפירו קיריל מלכא מרדכי גולדנברג שרון

  דוד-שקדי רפאל ממן אביב אריה מנחם-גור
  שקורי דודי מרק כהן לידיה פוקס שלי-גליקליך
  שריד אריאל נגר דודי גרון גיל

  שרעבי אמיר חן-ניאזוב יפה גרינפלד חנה
   נסיראת מוחמד דאקא רוני
   נעים חן דדו שאול
   סבג אסתר דואב עינב

   סגל ליאור עובד איילת-דוידוביץ
   ענתסדובסקי  דוידסון אביבית

   אריאל-סדרבוים לוקס דחלה עמאר
   סחייק אורי גולדנברג אלעד-הדס

   סניור מעיין הרשברג אפרת
   ספקטרוביץ אלי וייסר סיגל
   אלראזק עראר-עבד וינברג ברק

   עזריה מורן ותד מוחמד עלאא
   עכאשה אחמד חדד סמדר

   עמר אלעד אשכנזי שולמית-חדד
   שגיאפברי  חודרה אסתר

   פורת גילה חיים ענת
   פישוב שמואל הילה חלמיש אריאל

   פלד נילי חן גולן
   פליטר זמי חרמוש רועי

   פלקוביץ יבגניה טאהא מחמוד
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 חברי לשכה שחברותם פקעה בתקופת הדוח )שלא מסיבת פטירה(
 

 גולדה צבי נעים דוד-בן אפוטה רגב חרש סמי-אבו
 גולדיאן אביב סימון אייל-בן אפרהימי תומר אלרחמאן-עיאש עבד-אבו

 גולדרינג חי סעדון אוריאל-בן אפשטיין איה אביב ענת
 גולן הילה צבי אבי-בן ארבץ שמואל אביגדור אייל

 מלחן מיטל-גולן שושן משה-בן ארגוב שנטל אבידוב שמחה
 גונן שרון שמעון אדוה-בן ווקנין ליאת-ארגמני אביזמר אלון

 גורן ליאון שמעון מיכל-בן כהן שרית-ארד דבורה-דקלהאביטל 
 גורן שלומית בסון אוהד ארזי גיל אביטל חוה

 גיל דוד בסון קרן אריאל סיגל אביטל מרדכי
 גינזבורג איתמר אולסיה-בצר מיה ארליכמן עופר אבירם ריבי
 גיני טל בק דניאל קמחי עדי-אשכנזי אבני אמיר

 שבע-גל בת בראל אלעד גד מיליק-בא אבנר עמנואל
 גליק רונית אל אסף-בר באגר צחי אברהם חנוך

 גלנטר לירן בראנסי ג'ד בבלי דודי אברשטרק שלמה
 גלעד עמית בראשי שמעון בבלר אביטל אגבריה ח'דר מוחמד

 גלעדי דרור ברוך עוז-בר בדיחי שני אדלר צבי
 גלר שרה ברגר שלומי נאמן מורן-בוברוב אדרי איתי

 גנדלמן תום ברדה ניר בוחבוט מורן אהרוני אורטל
 וטורי רינה-גרגו ברוך שי ביבר דורון אוברמייסטר אילה

 גרינבלט רעי ברוק לאה ביגלמן אורטל אוחנה מורן
 גרינברג ורדה ברזילי מירב ביטון אורן אוליבר קארין
 גרינפלד אורי ברזילי צפניה ביטון אורן אומן אדריאן

 גרינשטיין אורדע ברכייב ויקטוריה ביטון רוני אנהאוסלינסקי 
 גרסטלר רחלי ברמן מקסים בילואר בועז אורן עידו

 סלומון שרון-גרפי משה רוי-בר בליזובסקי אוהד אורן שגית
 דבורקין דני ברן אריה בלינוב לריסה אורנשטיין אילת

 דגן יואל ברנד עדי בלנגה ג'ק יעקב אטינגר יעל
 דגן סלעית ברנר יעקב בלס יערה אייזלר לילך

 דגן רוני ציאנורוב דוד-בר אור אורי-בן איל עופר
 דהאן ענבר ברק יאיר ארוש ערן-בן איצקוביץ אורית

 דהן דוד ברק יוסף ארי עמיחי-בן איתן רחלי
 דוד מיכה ברק נעה ברוך גלעד-בן אור משה-אל

 דוידוביץ חנן ברקוביץ אסף דב אירית-בן אלחסוב אלקסי
 דוידוביץ יואב ברקת יעל בנדיק ניר אלי מאור

 דוידסון אדריאן שי יצחק-בר הלל הדס-בן אליאס שפרה
 משה-דומוביץ רענן שמואל פנחס-בר הראש יעקב-בן אליה רועי

 דורסט רפאל תקוה רן-בר הראש שי-בן סימני רונית-אלירן
 דלק חסן גאדו הדרה בנזינו סיון אלמוזנינו אלי

 דנוך נתנאל גאילר יבגני חמו שמעון-בן עמאראלנבארי 
 דנטיס משה גבאי רן יאיר עדי-בן אלפרוביץ טל

 דניאל עינב גדז' ראובן סיגל-יוסף שרה-בן אמיר אילון
 דנינו יהושע גדלוב אהד בנימיני שניר אמציה ערן
 דרורי רון גואטה דוד יעקב אמנון-בן אמתון חגי
 דרמר נורית גוטליבר דליה בנכליפה מורן אנוך יונתן

 האוזר מרדכי גולדברג דוד טל-לולו רחל-בן יהושע ליאת-אסייג
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 מזרחי חיים כהן אלעד ח'ורי ואפי הדר עידו
 מיכאל-מזרחי ליאור כהן אריאל גרין ענבר-חורש עבדייב יסמין-הדר

 מזרחי ניסים כהן דורית חזות גדי הולנדר שלומי
 לוי קרן-מזרחי הדסכהן  חזן שושנה הופטמן יניב
 מחלוף דוד כהן טלי חי אברהם הילרוביץ דן

 יסמין-מיכאילוב נטליה כהן רועי חייל ליאור הכט אהוד
 תאה-מיכאלי אתי כהן שירי חיים אריה הלוי נדב

 מילגרם ירמיהו כהן שרה חיים שי הלון נרדין
 מגירה חגית-מימון סופר מרים-כהן חיתי ג'וליאן הנר יסמין

 מינדלין טטיאנה כורי אחמד חן דיקלה ערןהראל 
 מיעארי עומר כחולי שקמה חן צור הרטשטיין שמואל

 מישייבה ציפורי יאנה כץ גיל חנא אליאס הרמב"ם רינת
 אל-מליחי בת כץ דותן חנס ליאור הררי ירון

 מלכה ליאת כץ יניב חסיד חיים ואכים נביל
 מלניק יאנה כרמי שירה טבה קרן ובר קרן

 מנאסרה תסנים משה-לביא יואב טבנוב מריאנה וויסרוז מרים
 מנדלוביץ אהוד יצחק -לוגסי צחי טובול שני ווליוביץ מירב

 מני עופר נחום רחלי-לוזון טויטו מיכל וולפר שרית
 מנסור סחר לוי איריס טייג גיא וותד ראני

 מנשה משה לוי אלון טל חגי וידר אן
 מעברי משה יניבלוי  חנה-טל חן וייץ חנה

 מרוז משה לוי מירב רגב מיכל-טל וינוקור מתן
 כנפו טלי-משה לוי רונן טרבלסי אריק וינטר אבי
 נבון נורית לוסטרגרטן נרדית טרוסקנוב אריה ויצמן גילי

 נגר יוסי לזימי מיטל טרנבליט עמי ויצמן ורדה
 נגש לירז לחיאני חלי טשרנפסקי בנימין ויצמן לירון

 ציון-נוטע אריאל ליבה זוהרית יגן שרה ערןולדמן 
 נוריאל אמיר ליברמן שיר ששון לילית-יהודה וסולי גיל

 נח יאיר לן אמיר יהושע כפיר וקנין אסתר
 נחום שי לנדה אבי יוגב מיכה ורד עופר

 נחום תומר לפידות אמיר יונה לימור ורדי אורה
 ניב איתי לקר ורד יונסי ארז ותד עסמת

 נייגר שהם לרמן איל יחיאלי אלדד עידןזגג 
 ניסים עזרי כהן יעל-מגורי יחנוב נטלי זולדן נדב

 ניסמיאן שאול מגן מירב ימין מיה זוסמנוביץ שמואל
 ניקאין עמית מוזס אביבה ינון חגית זועבי מאי

 ניר נמרוד מולדובן אמתי יעקב חן זיו משה
 נסיראת אחמד מונסטרסקי ישראלה יצחק יוחאי זיכל ישראל

 נער שי מוסקוביץ יצחק יריב אמיר זיקובסקי יוסף
 נפש מורן מועווד פואד חומסקי משה-ישי זית ארנון
 נשר יניב מועטי רותם ישראלי דורון חביב דינה

 נתנזון שרית מורדו ורד כדורי עמיר חביביאן גבריאל
 סאבא וסים מורדוך שי כהן אורלי חבני עידו
 סבהט אמיר יוסף רועי-מור איילכהן  חדד ניצה

 סבח דויד מזור יוסי כהן אילן חדד רחמים
 מוטי-סגל מרדכי מזיג לירון כהן אלי שרונה-חובלאשוילי שרה

 סגס אתי מזרחי אריאל כהן אלי חומרי אבנר
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 שליים שרון ראובני איימי פלג ערן סגרון רוחמה
 שלם עובד רביע נסים דביר רותם-פלד סדס אורלי
 שמאי אדווה רגב יובל פלס ערן סוויד אבי

 שמביקו שרון רג'ואן אליהו פניכל חיים סוילם רגיד
 שמחה ארז רדושקוביץ איל חן תמי-פרח בר סויסה משה

 שמחי שי רובנר אסף פריד מנחם סולומון שוקי
 טוב איריס-שם רוזנברג דנה פריידין פסיה אשכנזי נורית-סולומון

 ג'יברי סיוונה-שמיס רוזנפלד אביחי פרייליך מריאלה סוקולובר יעקב
 שמעוני יעקב יורם רוזנפלד ארז פרכטמן סופיה סחייק אלון

 שמש רונה רויזמן אלינה פרנקו אסף סטרולוביץ ליאת
 שני לירון רומר מרינה פרנקלך איגור סטרק שובאל

 שפר עתר רופא אייל פרסמן איילת סילאם אביבית
 אחרק שירן-שקופ רוקח נועם רבקה פרץ סלומון מאיר

 שרון יעקב רז צבי פרקש חיים סליבן גבריאל
 שריג מירי רחמים ציון פרקש שלמה סלמי אורטל

 שרף איתי רידל שמואל פתאל מיכל סלמי רפי
 ששון אורית ברכיאל איריס-רידלמן פתאל רועי סנדרוביץ נועה

 ששון אייל רידנר אריאל צארום מירב סעד האדי
 ששון תהילה רכס רות צדיק חנה סעידי הילה
 תומר שי רשף נופית צדקיהו בנימין ספאי אשר

 תורגמן יהלומית שאוליאן שוהם צור יוסף עבאס אחמד
 תורן יובל ולדמן סימה-שאולי ציוני אבי עבודי מנשה
 תלחמי עלאא שבת תומר צינו טל עג'מי מוטי
 דפנהתמיר  שבתאי הילה צלישר קרן עווד ראוף
  שגב אדוה צפרוט אברהם עזרא רוני

  שגיא אמיר צפריר נטע עיד חנא
  שדאד פטין קגנוביץ מיכאל עמיר נירן

  שדה חנה קדישי אורטל עמית ליאור
  שדה רונן קויש רמי עמר אלינור

  שהינו עדי קולביס דנה עמראני מיכל
  שהרבני אמיר קוליק מרדכי דוד-עמרמי עמק

  שהרבני עפר קוניו אייל עסיס יוסי
  שוב שמרית יוסף מולי-קוניצר בן שריקי מיכל-ערן

  שולי חנא קוצב רועי עשוש נטע
  שוסטר אורלי קורל חנה פבזנר אלכס

  אברהם-שורץ אהוד קיילין שי פוגל אמיר
  שושנה מרדכי וינטר ענת-קליין פוטרמן אלברט

  שושני זיו קלנר אביעד פורת רונן
  שטיינבוים חנה קלצמן רחלי מנשהפטאי 

  שטיינר איה קלרמן יוסף פטשון יוסי
  שטרית הדר קניאל דוד פיטוסי אסתר

  שטרית קובי קפל גבי פיטרמן שמואל
  שכטר אלכס חווה-קר רבקה פייגין אילונה

  שכטר דני עבר שרית-קריגר פייגמן דוד
  שלו יובל קריה רון פינטו סיון

  שלום חננאל קריטי שירן פישמן אולגה
  שלום רועי קרסניקר יהושע פלג נואית

 



 88-האסיפה הכללית השנתית ה

 10 

 חברי הלשכה שנפטרו בתקופת הדוח
 

   

 בטש שמעיה )ז"ל(

 דויטש חיים )ז"ל(

 דנאי יעקב )ז"ל(

 דנגור אדוארד )ז"ל(

 המר עידו )ז"ל(

 זקהיים ירון )ז"ל(

 חג'בי זיו )ז"ל(

 לבבי יהודה )ז"ל(

 )ז"ל( פרלשטיין מיה-לוטטי

 נגל נפתלי )ז"ל(

 עמיאל יעקב )ז"ל(

 עמיר יוסף )ז"ל( )*( 

 לזבניק עדה )ז"ל(-רונן

 

 יהי זכרם ברוך!
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