מחוז ירושלים והדרום
שם הרשם/ת

הרשם קייס כראמה

הרשמת מרים דרמוני יזדי

הרשמת נעה אפיק דר

הרשמת קרן פרג'ון זיטמן

רשימת הפסילה













עו"ד אהרון רשף ומשרדו
עו"ד עדי אילוז ,עו"ד שחר קטוביץ.
עו"ד רעות אהרון,
עו"ד אורלי סונה,
עו"ד אלי אביטן
עו"ד שירה פדידה








משרד עו"ד יגאל ארנון ושות'
עו"ד שחר קטוביץ
חברת אחים טובול חומרים בניין בע"מ
עו"ד קרן בר יהודה
עו"ד נור אבו גוש
עו"ד נחמה עובדיה

עו"ד מונעם תאבת,
עו"ד מייסון דיאב,
עו"ד אשר בן שמחון,
עו"ד נסים אבו גוש
עו"ד שחר קטביץ

עו"ד עמית שווימר
עו"ד צבי טהורי

הרשמת יעל ממן

אין בנמצא

הרשם שי קידר

אין בנמצא

הרשם שחר בר לב

 בנק הפועלים (סניפי ירושלים).
 עו"ד יואב לוי ושות'
אין בנמצא

הרשם אביעד איגרא
הרשמת איריס כהן




עו"ד אורית גור
עו"ד גדי גור

הרשמת אודליה אוחיון
ביטון







עו"ד רויטל כהן
עו"ד דוד ביטון
עו"ד אוראל יצחק
עו"ד דניאל גודעאי
עו"ד אורון אבוקסיס

הרשמת אלונה שדה

אין בנמצא

הרשמת נועה רגב

אין בנמצא

הרשמת מירב גולדנר

 עו"ד אביקם וקנין
 עו"ד משה אביקם
 עו"ד יוסף וקנין
 משרד עו"ד
 רו"ח שלמה נס
 משרד עו"ד לוי -מידן
 משרד עו"ד גל ורד
אין בנמצא

הרשמת ענת אסידו תורגמן

אין בנמצא

הרשמת מיטל פרי

הרשמת מיכל שביט

 עו"ד יעקב מצא

מחוז חיפה והצפון
רשימת הפסילה

שם הרשם/ת

הרשמת אלה פטל




עו"ד איציק בן אשר.
עו"ד אתי סדיס

הרשמת לינא בולוס









עו"ד חנא בולוס
עו"ד ניקולא בולוס
עו"ד ג'רייס בולוס.
עו"ד עאוני חסניין
עו"ד זיאד חביב אללה
ממשפחת חסן מכפר משהד
ממשפחת חסנין מעין מאהל

הרשמת בדריה חסן

הרשמת אופיר בן יוסף




זאב גולדוין
אסף סלע

הרשם שאדי ג'ובראן








הרשם סאלם ג'ובראן

 עו"ד שמואל יטינזון
 עו"ד ג'אנט עדוי.
 בנק הפועלים (קיימת החלטה של ועדת האתיקה על מניעות במס'
סניפים).
 ח'ליל ג'דעון
 ניקולא ג'דעון
 עוה"ד בן ארי פיש סבן
 עוה"ד שמואל נצר

הרשמת אפרת אזולאי



הרשם ניר שפר

חייאן  6991בע"מ
עו"ד חביב נאסר
עו"ד הייתם נאסר
עו"ד מנעם נאסר
עו"ד אליאס ח'אזן
עו"ד סוהיר אליאס ג'ובראן

עו"ד ירון בארי.

מחוז תל אביב
רשימת הפסילה

שם הרשם/ת

הרשם עמית גולן





עו"ד גיא פכר
עו"ד חיים טסלר
עו"ד יוני עבדי .

הרשם גיא אבגי





עו"ד גיורא רובננקו
עו"ד רואי נגריס
עו"ד מאיה קורן

הרשמת מור קרמר



עיריית תל אביב – המחלקה הפלילית

הרשמת יעל קינן מרקוביץ





משרד האוצר על שלוחותיו השונים.
השופטת בדימוס שרה פריש
עו"ד אילן חלמיש

הרשמת דקלה קליין יונה



עו"ד ערן זהר

הרשם יניב דיין



עו"ד אדם ידיד

הרשם גיא סמולרצ'יק

לא ידוע

הרשמת עינת להבי אשר





הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
בנק פאג"י
עוה"ד יונתן סונדרס

הרשמת קרן בקשי



עו"ד תמר מינטוס

הרשמת מרים סגל




עו"ד הד ברט.
עו"ד יהודה ברמי .

הרשמת הדס קפלן





עו"ד גיא צברי.
שלמה בוז'ו.
יהודה רסלר.

הרשם אוהד אשר



לא ידוע

הרשם שרון קרן



עו"ד תמר מינטוס

הרשמת יעל טימנס



עו"ד רם כספי

הרשמת לורן אקוקה




עו"ד שירלי כהן אדיב
עו"ד מאיר סלמנינה

נעמה טלמן בולטין



לא ידוע

הילה דקל צמח



עו"ד ניצחון גואטה

מחוז מרכז
שם הרשם/ת

רשימת הפסילה

הרשמת אביבה יהונתן
ארוש





עו"ד יוסי לוונטל
בנק הפועלים
דיסקונט.

הרשמת גילה גדות
















עו"ד מריאנה לי
עו"ד ויקי שמואל
עו"ד רונן כהן
עו"ד שי דוק
עו"ד טל בן ארי
עו"ד פרץ דוד
עו"ד יקי ומור תורג'מן
עו"ד ניצן וגיא עזרא
עו"ד לירום סנדה
עו"ד יוסי ויצמן
עו"ד גיתי כהן
עו"ד חמי דונר
עו"ד דוד סופר
עו"ד אירית הדדי



פישר בכר חן







בעבר:
עו"ד דוד סופר
עו"ד חמי דונר
עו"ד גיתי כהן
עו"ד גרוס מיטניצקי



עו"ד ניסן יזרסקי

הרשמת מירלה אהרון
ביננפלד









עו"ד שמואל גייזלר
עו"ד לורי גייזלר
עו"ד עירית רן כהן
עו"ד ללי פרלמן גלעדי
עו"ד ידין גלעדי
עו"ד אליהו בוסקילה
עו"ד דני לירן

הרשמת קורין יצחקי











עו"ד חורי אושרת
עו"ד חורי דוד
עו"ד פלסיוס קליין יוסי
עו"ד ערן -רוז -משרד עוה"ד הופמן רוז
עו"ד דקלה פחה
עו"ד שביט שטיירמן
עו"ד דור אליעז
עו"ד יובל ניסים
עו"ד גיל אלגרבלי

הרשמת לירן גולדשטיין
לירן

הרשמת דיאנה פסו ואגו





עו"ד שחר קטוביץ'
עו"ד שרית חמו -יפה
עו"ד ויצמן – משרד ויצמן






משרד עו"ד אליהו בוסקילה ,על כלל עובדי משרדו
עו"ד לורי גייזלר
עו"ד שמוליק גייזלר.
עו"ד דני לירן

