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 יז' בסיון, תשע"ט           
 2019ביוני,  20           
                                 

 ,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
 גבעת שמואל חיים -דהן חי טירה חיט מרואן-אבו
 ירושלים  פרידה -דהן תחיה סח'נין  ריא ראניה -אבו

 אביב -תל דימור יונתן  מעלה מכמש אבקסיס רינה
 יהוד דימרי עמוס  ראשון לציון אדניה חופית

 ים -בת דמגיאן מירה  נצרת איוב אלאריון
 העין -ראש דן רון  אלעד איזן יעל

 לציון  -ראשון דנטס שירן  הקיסרי אלחדד יגאל
 ראשון לציון  הוד מזי  רמת גן אליה שרון

 עלי זהב  הולץ אריה  אביב -תל  אמסלם גיא
 אשדוד וולך ויקטור רחובות  ארד אהרן

 גני תקווה  ולנשטין דור  חיפה ארדיטי מתן
 ירושלים  זהורי רעות  ראש העין אוקטן שיר -קדושה-ארץ

 קרית ים  זיבנברג איתי נהריה חיים -בוני ינאי
 טמרה  עביר חג'אזי אשדוד ביידרמן אילנה

 אשקלון חדד אייל  אורנית  משה-בלום שקד
 קרית שמונה  חזן קארין  חדרה  בלין אורטל

חמו גלית -בן  ירושלים  חממי אלירן  ים-בת 
 אשקלון חניה אליאור ירושלים  משה נתנאל-בן

 אביב-תל טויק שירן  בית שמש  בקר איילת 
 קציר-תל הראל רחל-טולדנו חדרה גבאי גלית 
 ברק-בני נטלי )יהודה( היטורק פתח תקווה  נחמה-גולד שירן

 גבעתיים  טרנר ויקטור מונד -תל גולדווסר לין
 קרית אונו ינאי איתי  אביב -תל גולדמן מירב 

 לציון-ראשון וידל אלן-יעקובי תל תאומים  גורן אביחי 
 פתח תקווה  ישועה אוראל עין כרמל  גלי אבישי 

 נחושה  כהן נדב  נתניה גלעדי מרגלית 
 ראשון לציון  כליף מירב  רחובות  גמליאל אביחי 

 גרביה -באקה אל כתאני מוחמד  חיפה  גנאם רואן 
 גדרה לוזון נופר  סח'נין  גנטוס מרואן 
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  חברות בלשכה 
 

 עיר שם עיר שם
 אביב-תל ענבי גיא ירושלים  לוי אסתר 

 עיליתמודיעין  עשור ציפורה לוד  ליברמן רעות 
 גרביה-באקה אל עתאמנה מייס קרית מלאכי  מולאים אדיר 

 יד חנה יוסף דנית-פז סנאן-אבו מוסא מאהר
 מודיעין  פיירמן אלברטו כפר סבא  מועלם שלומי 
 חדרה פכטר אלירן  אלעד מיצמכר חנה 

 אביב-תל צובארי מור כפר חב"ד  מלמד גילה
 נתניה  קורמן גיא רעננה  משולם שחר 

 אורנית קייטס הלל ראשון לציןון נגר נדב 
 שמש-בית מיכל -קלימי רוניה תקווה -פתח נהרי אפרת 
 שדה דוד קניאס סיגלית קרית אתא  נוח כוכבית
 כפר סבא ראובן אבירם  חיפה נחום מורן 
 חדרה רדעי תובל  רעננה  נחום נונה 

 בצרה רפופרט עדה  מכר-ג'דיידה סוילם סלאם 
 ראשון לציון שויקה סהר מכר-ג'דיידה עפיף סח'ניני 

 ברק -בני שמחון יפית  אשדוד סעד רעות 
 חולון שניידר חנה  תקווה -פתח סעצי אייל 

 ים-בת שרגא ספי ראשון לציון  עובדיה תומר 
 רמת השרון  שרייבר אורן  צנדלה  עומרי חוסאם 

   נתניה עטיה יפית 
 97 סה"כ  
    

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 
 

 איל לוטקר, רו"ח, עו"ד
 מזכיר כבוד

 
 
 
 


