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 מאגר רואי חשבון 

הזמנה להגיש בקשות להיכלל  -בהמשך לפרסום לציבור של "קול קורא 

(להלן  "ונציב תלונות הציבור משרד מבקר המדינהבמאגר רואי חשבון של  

המשרד שבהם יוכל  חשבוןמאגר של רואי  2018, הוקם בנובמבר המשרד) -

להסתייע בביצוע תפקידיו בתחומים האלה: מימון מפלגות, מימון 

הבחירות לרשויות המקומיות ומימון בחירות מקדימות, בהתאם 

 1958-לסמכויות הנתונות למבקר על פי חוק מבקר המדינה, התשי"ח

, חוק המפלגות, 1973-[נוסח משולב], חוק מימון מפלגות, התשל"ג

  .1993-, וחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג1992-התשנ"ב

משרד מבקר המדינה אינו מתחייב לשכור את שירותיו של מי שהגיש 

בקשה ונבחר להיכלל במאגר, ושכירת השירותים המקצועיים תיעשה 

 בהתאם לנוהל מאגר רואי החשבון, ועל פי צורכי המשרד בלבד. 
 

 ון שנכללים במאגר האמור: להלן יפורטו שמות רואי החשב

  

 



עירכתובתשם משרד 
רמת גןתובל 13רו"ח ישראל בוימפלק1
גדיידה - מכרת.ד. 412רו"ח יאסר עישאן2
נשר/ תל אביבהמסילה 20 / נירים 3רו"ח הטיס גרינבאום ושות' 3
ראשון לציוןרוטשילד 112כספי - ייעוץ עסקי4
תל אביבהחשמונאים 90מסינג שיל"ת סאיאס ושות'5
אשקלוןהגדוד העברי 10מרדכי סול רו"ח6
תל אביבנתן ילין מור 24איתן שפיר רו"ח7
פתח תקווהשחם 30עזרא כדורי ושות'8
עיילבוןת.ד. 1012עילבוני אשרף רו"ח9

בית דגןלילך 10 ת.ד. 2602יהודה רגב צהל10
רחובותגורודיסקי 4/3רועי קארו רו"ח11
חיפהמעלה השחרור 17זיאד בגדאדי רו"ח12
תל אביבהשלושה 9אליאב ושות'13
כפר כנאת.ד. 58עואודה אימן רו"ח14
תל אביבשארית ישראל 35עופר גולדשטיין רו"ח15
תל אביבהחשמונאים 117שלמה גרוס ושות'16
אלון שבותקבוצת אברהם 32אליעזר לנדר רו"ח17
ירושליםאוסישקין 15 ת.ד. 410גמליאל ענדא -עדן רו"ח18
ירושליםכנפי נשרים 24ששון נעים ושות'19
רמת גןהיצירה 12איתן ויינברגר20
תל אביבהשלושה 2גזית, בן-גל ושות'21
נצרתפאולוס השישי בנין כרדוש חליל  נימר נאסר רו"ח22
תל אביברביניצקי 4קלך-הדר רו"ח23
חיפהיפו 121כהן מירל ושות' רו"ח24
רמת גןאבא הלל 7האוזר, נתיב וקסלבאום ושות'25
תל אביבהרכב 4שרון, שטיינר, זילבר ושות'26
חיפהשד' בן גוריון 26פאדי יעקב רו"ח27
חיפהדרך אלנבי 87חדאד סמיר ושות'28
חיפההרצל 76שורץ, לרנר, דובשני ושות'29
חיפההעצמאות 60סמיר אסמר רו"ח30
תל אביביגאל אלון 157 א'בן שיטרית זיו רו"ח31
כפר סבאיוחנן הסנדלר 4חיים מוסקוביץ ושות'32
ראשון לציוןשלמה עראקי 49בנימין שטיינר ושות'33
ירושליםהרטום 7 רוחמה סלמן רו"ח34
עפולהמנחם בגין 18זיאדאת נזיה רו"ח35
 חולוןעוזי נרקיס 5שגית שטיינר רו"ח36
חדרההאדמונית 14 א'לביא את לביא רו"ח37
שוהםהאודם 63או קיי פיננסים ופתרונות מיסוי בע"מ38
נצרתת.ד. 4088 איכסאל בנין אלספאעימאד זועבי רו"ח39
תל אביביבנה 31גולדברג פרושן ושות'40
רמת גןזבוטינסקי 7זאב סלומון ושות'41
תל אביבמנחם בגין 52רפאל שיטרוק ושות'42
דיר אל אסדת.ד. 262אמון ח'לאד רו"ח43
טירהדרך יפו ת.ד. 3632ג'לג'ולי קאדרי ושות'44
מושב רם און 19205רם אוןיעל אשל רו"ח45
נצרת 16126ת.ד. 2633אסכנדר סלמאן רו"ח46
ירושליםקרן היסוד 38עמוס כץ ושות'47
סכניןמאור יוסף ת.ד. 14699אסכנדר את רימון ושות'48
אכסאלת.ד. 1085שדאפנה אמאל רו"ח49
רמת גןס'בוטינסקי 35 סנדק דן ושות'50
עכואנילביץ 29 ת.ד. 351חליל מחמוד רו"ח51
רמת גןדרך בן גוריון 2 מגדלי בסר 1 קומה 17גיא, גופר, יהב, גילמןף אודם ושות'52
כפר יאסיףת.ד. 432נואף מ. ביבאר רו"ח53
תל אביבתושיה 6רותם ליבנה רו"ח54
נצרתפאולוס השישי 3030/5בשארה את סעד55



בועינה-נג'דאתת.ד. 1505דלאשה סאדק רו"ח56
תל אביבוילסון 6יחיעם ברוכי רו"ח57
חיפהשלמה בן יוסף 13בלמר, שחר, כהן רו"ח58
רחובותאחד העם 1אריאל עזריה ושות'59
בת חפרדוכיפת 35שלמה בודניוק רו"ח60
תל אביבקרליבך 10פריידקס ושות'61
נתניהפינקס 20מימון שלום רו"ח62
תל אביבהחשמונאים 84גורודנסקי ביטראן ושות'63
נתניההרצל 16 פינת תל חי 1 ת.ד. 1745גריזים ושות' רו"ח64
נשרדרך בר יהודה 147 סימון אוטניק רו"ח65
רמת גןשד' בן צבי 24יהודה עין דור רו"ח66
ירושליםכנפי נשרים 13אביו ששתיאל מור ושות'67
אשדודהעצמאות 2/5 פחימה גבריאל רו"ח68
עפולהשד' מנחם בגין 62פרוסט את ג'ורנו רו"ח69
תל אביבנירים 3נסים דוידוב רו"ח70
תל אביבמיקנוס 3י. יקר, רו"ח71
ג'ת המשולשג'ת המשולש ת.ד. 104נאדר גרה רו"ח72
רעננההיצירה 12 שטרק את שטרק73
תל אביביגאל אלון 65 יהודה ארליך ושות'74
ירושליםבניני האומה שד' שזר 1אמיר כרמי רו"ח75
גבעת שמואלגוש עציון 7אסתר מטלס רו"ח76
חיפהפל ים 16 ת.ד. 126 יעקב רוסו ושות'77
הרצליהבן גוריון 2גולדנר גדעון רו"ח78
רמת גןמנחם בגין 11הורוביץ עידן סבן טבת,כהן, טבח, אנזל79
ירושליםקרן היסוד 27בן דור ושות'80
עפולהמנחם בגין 80דהן מאיר ושות' 81
תל אביבהמסגר 32פאהן קנה ושות'82
תל אביביגאל אלון 120אילן קמיל רו"ח83
תל אביבמנחם בגין 98ויסמן-עטרי רו"ח84
תל אביבהמסגר 9קדרון ושות'85
פתח תקווהרוזובסקי יוסף 7שרה גרינברג רו"ח86
רמת גןזבוטינסקי 1מידד, הלוי ושות'87
ירושליםמעלות הכיסופים 17דב ויינשטיין88
רמת גןתובל 11נעם שגיא ושות'89
בני ברקכנרת 5אופיר בוכניק שות'90
ראשון לציוןמשה לוי 11יצחק ישר רו"ח91
ירושליםפייר קינג 28סוירי ושות'92
ירושליםכנפי נשרים 15אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות'93
נצרת עיליתעצמון 18עומר שמש ושות'94
ראשון לציוןרוטשילד 53יוסף ושות'95
חיפהמעלה השחרור 17יעקב זיצר ושות'96
תל אביבדרך מנחם בגין 52שיף הזנפרץ ושות' רו"ח97
רמת גןהחילזון 6אלקלעי מונרוב רו"ח98
הרצליהסוקולוב 11נאוה רומי רו"ח99

תל אביבהמסגר 53בן שמואל רו"ח100
טייבהמחמוד דרויש 8מאלק עמרור רו"ח101
ירושליםהרטום 7 כנעני ושות' רו"ח102
חיפהדרך העצמאות 82גרסט, שדה, קירזון, נד'אר רו"ח103
ירושליםכנפי נשרים 13אפריים סיני ושות'104
ירושליםהריכי יהושע 3/1מיכאל גולדין רו"ח105
סביוןסימטת כרם הזיתים 5יגאל שגיא רו"ח משפטן106
תל אביבהמסגר 18חגי רובין ושות' רו"ח107
ירושליםנובומייסקי 5גבעון ושות'108
נתניההרצל 53סמוחה מקלדה, פרלמוסר, מנצור רו"ח109
ירושליםעם ועולמו 3חיים כהן ושות' רו"ח110
תל אביביגאל אלון 65 ז'טניצקי וינשטין ושות' רו"ח111
אור יהודהיוני נתניהו 5מוטי שטרן רו"ח112
חיפהשיבת ציון 2תופיק מזאוי113
ירושליםאגריפס 42גנור לוי בוקר רו"ח114



נתניהגיבורי ישראל 24ימין ג'ורג'י ושות'115
באקה אל גרביהת.ד. 303סאאב ותד ושות' רו"ח116
פרדסיהיונה פישר 9מוצרפי את אחרק רו"ח117
תל אביבמגדל אלון 2 יגאל אלון 94שטראוס לזר ושות'118
חיפהאליהו הנביא 2קזעורה אדוארד119
בני ברקבר כוכבא 23ספורטה פן חן רו"ח120
אום אל פחםתאפיק כרמאן121
אור יהודההחרושת 8גילי איצקוביץ רו"ח122
ירושליםקדימה 67שגב את שגב ושות'123
נצרתת.ד. 50095ורור רשיד124
רמת גןז'בוטינסקי 33יהושוע ושות'125
תל אביבמקוה ישראל 8עצמון שרותי בקרה126
תל אביבגרשון 36פנחס ישראלי רו"ח127
ראש העיןהעבודה 11גנור מאירה רו"ח128
בני ברקמצדה 7יעל גולדשמיד רו"ח129
ירושליםכנפי נשרים 23בן דוד שלוי קופ ושות' רו"ח130
חיפהרד"ק 20שריהאן אסמר רו"ח131
פתח תקווהיעל רום 20יניב מנחם פתרונות פיננסים132
חולוןזלמן ארן 15דוד זנזורי רו"ח133
באר שבעוולפסון 24/30סרוסי דוד רו"ח134
רמת גןאבא הלל 7עמוס סעדון רו"ח135
רמת גןפני הגבעה 16קריגר רו"ח136
הוד השרוןזלמן שזר 9דודי שקורי רו"ח137
רמת גןביאליק 135א. פרומורמן רו"ח138
ירושליםרשב"א 15כספי דואק קורן ושת' רו"ח139
פתח תקווהשרגא רפאלי 8עדי אליאן רו"ח140
פתח תקווהמוהליבר 6דני נבון רו"ח141
תל אביבשלוש 39אורלי אושר בע"מ142
תל אביבדרויאנוב 5זליאט שמואל רו"ח143
ראשון לציוןמשה לוי 11צור מיכאל ושות' רו"ח144
ירושליםהרטום 19 קסלמן וקסלמן רו"ח145
כפר קרעת.ד. 256זחאלקה מוחמד  רו"ח146
קרית אתאהעצמאות 42אילן לוי רו"ח147
חדרההאומן 17 לוין רוט רו"ח148
ירושליםרד"ק 32בן דהן שמואל, ממן ושות'149
ירושליםטשרניחובסקי 50יוסף מאיר ושות' רו"ח150
באר שבעוסקי 2תורתי את מחלב רו"ח151
קרית טבעוןשקמה 8י. טוכמן רו"ח152
ירושליםשלומציון 8שלמה רחמים רו"ח153
קרית ביאליקקרן היסוד 62פייג ויסקוס ושות' רו"ח154
נצרת עיליתחרמון 1חנא סלמאן רו"ח155
חיפההבנקים 9 שמעון שר רו"ח156
כפר סבאנחמה הנדל 9שטיינר רוזנפלד ושות' רו"ח157
מעלה עירוןת.ד. 366 מוסמוסאחמד שפיק אגבאריה רו"ח158
שפרעםת.ד. 261אליאס חורי רו"ח משפטן159
קריית גתשד' לכיש 5קידר רו"ח160
נצרתת.ד. 50600אוסאמה חסן ושות' רו"ח161
ירושליםטשרניחובסקי 29ירון שער רו"ח162
ירושליםקק"ל 8 ת.ד. 7109אבנר שנור ושות' רו"ח163
כרמיאלנפח 11יוסי בן שמואל רו"ח164
דבוריהת.ד. 1047מסאלחה ג'אודת ושות'165
חיפהדרך הים 5נדב קזז רו"ח166
ירושליםאהליאב 4אברמזון יורם ושות' רו"ח167
ירושליםכנפי נשרים 15הרוש את ברין רו"ח168
כפר יאסיףת.ד. 980בוטרוס שחאדה רו"ח169
ירושליםשלמה הלוי 5קדמי - אלחנתי רו"ח170
מעלה עירוןת.ד. 872אגבאריה בהאא רו"ח171
נצרתת.ד. 2588אסכנדר עזמי רו"ח172
חיפהמאיר רוטנברג 12מועלם את סכניני רו"ח173



נצרתהגליל 13בשיר נוסיר רו"ח174
ירושליםמשעול הדקלים 4שמידט בן צבי פרלשטיין רו"ח175
נצרתת.ד. 10480עבד אלחלים בקלה רו"ח176
כפר קרעת.ד. 399אימאן ביידיסי רו"ח177
סולםת.ד.483זועבי עלא אלדין רו"ח178
סכניןת.ד. 1764עוסמאן את עוסמאן רו"ח179
עילבוןת.ד. 260חאיק ג'מיל רו"ח180
אעבליןת.ד. 2013האני סמרה רו"ח181
כפר קרעת.ד. 1306עלאא זייד רו"ח182
ג'דיידהת.ד. 5149תאמר כיאל רו"ח183
באקה אל גרבייהת.ד. 516ראמי ענאבוסי כתאני, ושות'184
כפר מנדאת.ד. 2272חוסיין טאהא רו"ח185
ירושליםהחי"ש 9גבריאל איזק רו"ח186
ירושליםשלומציון המלכה 8יגאל צדוק רו"ח187
ירושליםהרון (שעשוע) עזרא 12בלה ריבלין רו"ח188
חיפההנאמנים 12קוזמא מור ושות' רו"ח189
חיפההדשנים 13פבזנר אלכס רו"ח190
באקה אלגרביהרחוב ראשימג'די אבו מוך רו"ח191
עכולוחמי הגטאות 48אמין סרור עבוד רו"ח192
כאבולת.ד. 2137עווני ריאן רו"ח193
באקה אלגרביהת.ד. 49ב.ר. שות' רו"ח194
חיפהמעלה השחרור 17בנדאדי זיאד רו"ח195
רמת גןהיצירה 3יגאל אדמוני ושות' רו"ח196
נתניההמלאכה 45 ת.ד. 8838מיכאל ויצמן ושות' רו"ח197
חיפהמוריה 29פרוינד את פרוינד רו"ח198
נצרתמעלה יצחק 3אסעד חורי רו"ח199
טייבהשכונה דרומית ת.ד 4582חאג' יחיא ג'אנם רו"ח200
יקנעם עיליתביתכרמל ת.ד. 331משה צימרמן רו"ח201
ירושליםדרך שכם 98מוחמד יונס רו"ח202
פתח תקווהרח' שמעוני 7גדעון כהן רו"ח203
חיפההבנקים 9 שר-ויזל רו"ח204
נצרתרח' 1000 בנין 40ריפעת אסמעיל רו"ח205
סחניןת.ד. 7141סעדי, חאיק, אבו יונס ושות'206
טמרהת.ד. 2037איימן אבו היג'יא רו"ח207
כרמיאלמורד הביא 100עאמר ואיל רו"ח208
ג'ת המשולשת.ד. 161עבד אלקאדר בדיע בדראן רו"ח209
ירושליםהרטום 19 הר החוצביםדבורה פיאלקוף רו"ח210
מעלה עירוןמוסמוס 786אגבאריה מוהנד רו"ח211
ירושליםשלום נתן 9יצחק בלזר רו"ח212
כפר כאבולמאמין חמוד רו"ח213
כפר קרעת.ד. 86634זייד אבראהים רו"ח214
בית אלחלמיש 3אריאל שלמה אלבז רו"ח215
ירושליםהאומן 9 אמסלם יהודה ושות'216
סחניןת.ד. 1426זאהי בדארנה רו"ח217
אעבליןת.ד. 2040ויסאם עזאם רו"ח218
ירושליםדרך חברון 37גינזבורג דביר רו"ח219
אום אל פחםאלביר ת.ד. 155מוחמד יוסף אסעד רו"ח220
עפולהקהילת מיון 5נאיל זועבי רו"ח ושות'221
דבוריהת.ד. 259פיסל מסאלחה רו"ח222
כפר קרעת.ד. 410 אעלימי את קסאם רו"ח223
כפר קרעת.ד. 557אחמד אבו עטא רו"ח224
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