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מחוז תל-אביב והמרכזחברי ועד

עמיר סיון - יו"ר המחוזאוהד דוס - יו"ר הלשכה

אומיד סולימי - מ"מ יו"ר הלשכה

מחוז חיפה והצפוןיוסף רייטן

פחס שפירא - יו"ר המחוזז'ט אמיר

חיים אטקין

מחוז ירושלים והדרוםרון וגר

דוד דדון - יו"ר המחוזאלכס חפץ

מטי לשם

חברי בית הדיןאלי כהן (בן מאיר)

דברת אולפיר - יו"ר בית דיןיעקב הלוי

ערן לסעמיר סיון - ציג מחוז ת"א

יהודה פלדפחס שפירא - ציג מחוז חיפה 

שמעון רזדוד דדון -  ציג מחוז ירושלים 

ירון שיטרית

אלי תומרחברי ההלה

אוהד דוס - יו"ר הלשכה

חברי ועדת ביקורתאומיד סולימי - מ"מ יו"ר הלשכה

יגאל אברהמוב - יו"ר ועדת ביקורתיוסף רייטן

ארון ראמיז'ט אמיר

תן בן חייםחיים אטקין

די מוררון וגר

הרצל מימוןאלכס חפץ

הועדה המייעצת לשר המשפטיםועדת כספים (3)

אריאלה אקשטייןאוהד דוס - יו"ר הלשכה

עדאללה גבאליאומיד סולימי - מ"מ יו"ר הלשכה

פיה אבן חןמוטי דיאמט-גזבר הלשכה

יהושע לדורגזבר

מוטי דיאמט

המוסד ליישוב סיכסוכים (5)ועדת החות

אלי כהן (בן מאיר) - יו"ראוהד דוס - יו"ר הלשכה

רית וייס רביבאומיד סולימי - מ"מ יו"ר הלשכה

שלומי יפהמוטי דיאמט - גזבר הלשכה

יששכר גרמן

ראובן כהןמקצועית לכללי השמאות (5)

ז'ט אמיר - יו"ר

מערכת מקרקעין וערכםאיל רהב

קובי ביר - יו"ר יואב שיקין

ברק ברוךיוסי אדרי

דליה עסיסרועי אייל

יצחק ראובן

שאול אשרתאתיקה מקצועית (3)

מטי לשם - יו"ר

ועדת חקיקהז'ט אמיר

אלכס חפץ - יו"ראוהד ורטש

אלי כהן (בן מאיר)

ז'ט אמירתקון

יעקב הלויעמיר סיון - יו"ר

עמיר סיון
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מיויים מטעם הלשכההשתלמות מקצועית

דורון יוסקוביץרון וגר - יו"ר

אלי כהן (בן מאיר)

רווחת החברבימין ימין

אורית גלן - יו"רדליה עסיס

יוסי גבירית וייס רביב

לימור מזורקורסים

ועם בימייז'ט אמיר - יו"ר ועדת משה

רועי בלייראוהד דוס

חיים אטקין

בקים ומשכתאות

יעקב הלוי - יו"רכס שתי

עמיר סיוןאומיד סולימי -יו"ר

אלון יומטוביאןאוהד דוס

אלי כהן (בן מאיר)אוהד ורטש

דוד דדוןמטי לשם

די בן חייםחום אלוי

מטי לשםרון וגר

מוטי ביר

ציגי הלשכה בלהב

ביטוח אחריות מקצועית/בריאות/אחרז'ט אמיר

חיים אטקין - יו"רעמיר סיון

גלעד פאר

רועי בליירועדת רשויות מקומיות

די מור - יו"ר הועדה 

קשרי חו"לדקל גרמה

מרגלית מור משה - יו"רמטי לשם

אלי אגמון

יישום התקיה החשבואית/דירקטריוים

ציג הלשכה בלשכת רו"חיוסף רייטן - יו"ר

יוסי רייטןדי מור

דורון דב

ציג הלשכה בלשכת עו"דערן ירקוי

עידו שחם

ועדת סיפים וחברים חדשים

ציגי הלשכה בארגון הקבליםפחס שפירא - יו"ר

אדרי כץ אהרוובאוהד דוס

דקל גרמהאומיד סולימי

דוד דדון

ציג הלשכה באירגוי האדריכלים והמתכיםעמיר סיון

אדה פריאליק

ועדה לעיי צעירים בלשכה 

איטרט ומחשובאומיד סולימי - יו"ר 

אסתי מלאכייואב שיקין

חן סמטיוסי אדרי

יערה ליפקיסעמיר סיון

כל ועדה קיימת וספת, שאיה מופיעה במסמךערן ירקוי

מבוטלת בזאתאדרי כץ אהרווב

עידו שחם

לימור מזור


