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 יח' באלול, תשע"ט           
 2019בספטמבר,  18           
       
                       

 חברות וחברים יקרים,
 

 בקשות לחברות בלשכההנדון:   
 

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

 מתאריך פירסום זה.
 

 חברות בלשכה  
 

 עיר שם עיר שם
 ירושלים  רות דיסקין נצרת  איאד רביע -אבו
 תרשיחא-מעלות ח'אלד הווארי טירה                 אחמד עקפה-אבו

 אריאל  לילה-ליהי הולנדר כרכור     -פרדס חנה עוז אבוקן
 אשדוד  שחר ואזנה חולון   זהבית אבייב

 קריית ים  ציון-צחי וארון נתניה מלאני אברמוב
 טירת הכרמל אירינה ויינשטיין גבעת שמואל  ספיר אוסטריאק

 ראשון לציון          חיה-הדר וייסלר תקווה-פתח בועז אורן
 מגדל העמק יואב וקנין רעננה                יהונתן אורן

 רמת גן               סיון אבגי-ושדי ירושלים  רוית אזולאי
 עדי אינת זהר רחובות  דוד אמסלם
 ירושלים  אביה זוהר באר שבע              עינת בוכריס

 כפר קרע  וסים זיד ראשון לציון          ירנ בונופיאל
 ראשון לציון          אייל זיידמן ירושלים  יפעת ביטון
 אלעד לאה-אפרת  זייט חדרה  קארין בלדב

 מודיעין              אסתר-אור זינגר בת ים                מיכל עטיה-בן 
 עפולה  צחי פסח זלינסקי עברון             יאיר אליעזר-בן

 נצרת  רנין חוא כרמיאל  יורי בנדיץ'
 כפר יונה             ישראל-עוז חזון ירושלים  עזרא בקר
 גבעתיים              כפיר חי אשדוד  נאור ברוך
 בית ג'ן פאדי חמוד אשקלון               אורי ברזני
 מונסון-יהוד ספיר חן קרית עקרון           עדי ברנס
 בת ים                רינת יוסף יפו         -תל אביב יהודה ברק
 נתניה                       גל יעקב נווה ימין            בן ג'אן

 ראש העין  מור מושקוביץ-יצחק כפר סבא              אביחי גבריאלי
 גבעתיים              שי ירדני ירושלים  ספיר גולדשטיין

 טבריה                אביעד כהן כוכב השחר            שושנה גור
 יבנה עליה-תהילה אלופר-כהן רמת יוחנן דביר גלעד
 דישון מורן לוי חולון                עידן גנות

 חולון                צדוק לוי גבעתיים              גיל גרינברג
 קרני שומרון          אלעזר ליפשיץ בני ברק                     יעל דאהן

 נטעים  שי מוסנזון נהריה מורן ולנסה-דה
 יהוד  לינוי מועלם רחובות               אוראל דוד

 ראשון לציון  רענן-אוהד מליחי כרמיאל  אדוארד דונסקוי
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 חברות בלשכה  
 

   יפו         -תל אביב קרן מנור
   ירושלים              שרה מסלטון

   מעון                שמואל מקלר
   נתניה                שי-יניב נבו

   ירושלים              אודיה נסימי
   יפיע ראני עואד

   מונוסון -יהוד טל עופרים
   אורנית ליאור עמרני
   פדואל  יואב פישר
   בני ברק              אורלי פרחי

   בני ברק  ישעיה קלוגר
   עפולה לב רבקין
   גדרה  נטע רדיע
   בית אלעזרי           שירן שלמוביץ-רוזלי
   רמת ישי  עופר רייס
   רמת גן            גד ריש

   ראשון לציון          מוטי רמס
   כפר תבור  ילנה שוברט
   חיפה                 ליאור שטרר
   ברק-בני רחל שיאון

   מנחמיה  אתי אסתר תורג'מן
 88 סה"כ אביב -תל עדן תלמיד

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,

 איל לוטקר, רו"ח, עו"ד
 מזכיר כבוד

 
 
 


