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  21.10.2013מיו�  46פרוטוקול ישיבת ועד מס' 
  
  
  
  

  
  :נכחו

  יו"ר הלשכה �אוהד דנוס 

  מ"מ יו"ר הלשכה �חיי� מסילתי 

  חבר ועד, גזבר הלשכה –מוטי דיאמנט 

  ירושלי� והדרו�יו"ר ועד מחוז  � דוד דדו�

  חבר ועד  �אלי כה� 

  חברת ועד�דליה עסיס

  חבר ועד –יוס� רייט� 

  חבר ועד �דני מור

  חבר ועד � ער� שמעוני

  חבר ועדת ביקורת �חיי� �נת� ב�

  יועצת משפטית ללשכה � עו"ד הילה שבתאי 

  מזכירת הלשכה �שוש גנו� 

  

   : התנצלו

  יו"ר ועד מחוז חיפה והצפו� –פנחס שפירא 

  חבר ועד �קמיל  אריה

  חבר ועד –עמיר סיו� 

  חברת ועד–פזית בובליל 

  

  

  
  נרש� ע"י עו"ד הילה שבתאי
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  תקציר הדיו  והחלטה  הנושא            

  דיווח יו"ר הועדות   .1
 , אודות השימוש"Infocodeחברת "מ דיווח כי קיבל עדכו� ,אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 במערכת כרטיסי הביקור באתר הלשכה. 

הנתוני� הבאי�:  מהדיווח עלו  

כרטיסי�,  �100,000נצפו למעלה מ הראשונה של השימוש במערכת, במהל! השנה  

כרטיסי� נשלחו ונטענו באנשי הקשר של הגולשי� השוני� באתר, �3,500כ  

כרטיסי� הועברו בדואר אלקטרוני  360 ,כרטיסי� נשלחו בהודעת טקסט 457   

צור קשר. כרטיסי� הושארו הודעות �250 וב  

קביעת מועד   .2

  לבחירות הכלליות

 אוהד דנוס, יו"ר הלשכה, הציע כי הבחירות הכלליות של הלשכה תתקיימנה

  . �27.2.2014ב 

הוחלט: לקבל את הצעת יו"ר הלשכה ולקיי� את הבחירות הכלליות בתארי! 

  האמור. 

קביעת יו"ר ועדת   . 3

  בחירות

הציע את מועמדותו של החבר אמנו� נזרי לתפקיד יו"ר  ,יו"ר הלשכהאוהד דנוס, 

  . הכלליות בחירותהועדת 

  הועד קיי� דיו�.

 הוחלט:  לקבל את הצעתו של יו"ר הלשכה.  

  יקיר לשכהבחירת   . 4
החלטת הועדה לבחירת יקיר הביא לאישור הועד את  ,יו"ר הלשכהאוהד דנוס, 

תואר לועד מחוז חיפה והצפו�, מועמדתו של החבר פנחס שפירא, יו"ר הלשכה בדבר 

  יקיר לשכה. 

 הועד קיי� דיו� בנושא. 

 הוחלט: פה אחד כי מר פנחס שפירא יקבל את תואר יקיר הלשכה. 

עד וחבר חדש בו  . 5

  ער  שמעוני #הלשכה

את ער� שמעוני על כניסתו לתפקיד חבר ועד הלשכה  כוביר ,וחברי הוועד יו"ר הלשכה

. לו הצלחה רבה וואיחל  

בג"צ נגד משרד   . 6

 הבינוי והשיכו 

בנושא גובה שכ"ט 

  משכנתאות לזכאי�

בהמש! להחלטת ועד הלשכה  עו"ד הילה שבתאי, יועצת משפטית ללשכה, דיווחה כי

על מנת מובילי� בתחו� המנהלי, פנתה למספר משרדי עורכי די�  ,5.8.2013מיו� 

תעריפי שכר הטרחה לשומות בנושא  ,ראשונית וייצוגד חוו"עבור לקבל הצעות שכ"ט 

תוסי� ותעדכ� כאשר . משכנתא עבור "זכאי�" הנקבעי� ע"י משרד הבינוי והשיכו�

  תתקבלנה ההצעות. 

אילת דיווח כנס   . 7

2013  

ההיענות לכנס השנה מעט נמוכה מהשנה כי יו"ר הלשכה, דיווח מ"מ , חיי� מסילתי

.איש �670כלכנס הלשכה למועד זה נרשמו שעברה כשעד   

 לחברי הלשכהכפי שהציע מסיבה  קיי�הלשכה ת, עדכ� כי אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

.בערב השני של הכנסבמועדו� באילת,   

ארנונה על בסיס   . 8

  שווי

הפני�, מר  ע� שר פגישהלהתקיי� אוהד דנוס, יו"ר הלשכה, דיווח כי מתוכננת 

היו�. עלה נושא זה, במקביל לנושאי� נוספי� שעל סדר גדעו� סער, במסגרתה י  
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, עו"ד ורו"ח לארנונה יו"ר הוועדה הציבוריתהמלצותיו של , תבחנה לכ! במקביל

  . , ע"י חבר הוועד החדש ער� שמעונילייאודי ברז

  . 45לאשר את פרוטוקול מס'  הוחלט:  45פרוטוקול מס'   . 9

  
  : הקרובהועד הישיבת 

  

  במשרדי הלשכה ,00:16, בשעה נייו� ש ,3201 לנובמבר 18
  

  הישיבות הבאות:
  

  16:00בימי שני בלשכה בשעה 

 

   2013לדצמבר  16
  

  

  


