לשכת שמאי מקרקעי בישראל )ע"ר(
Real Estate Appraisers Association in Israe

שינויי מבוקשי בתקנו הלשכה
26.3.2

בבחירות הכלליות יבחרו את כל המפורטי להל:

 26.3.2.1יו"ר הלשכה.
 26.3.2.2וועד הלשכה.
 26.3.2.3וועדת ביקורת.
 26.3.2.4יו"ר בית הדי של הלשכה.
 26.3.2.5חברי בית הדי של הלשכה.
 26.3.2.6הנהלת המוסד ליישוב סכסוכי של הלשכה.
 26.3.2.7יו"ר סניפי הלשכה.
26.2.8

חברי סניפי הלשכה.

הסבר:

איחוד הליכי הבחירות הכלליות והבחירות לסניפי למועד אחד ,מטעמי נוחות.

 28.1לא יאוחר מאשר  90ימי טר המועד הקבוע לקיו הבחירות ,תורכב ע"י הוועד ביחד ע
וועדת הביקורת וועדת בחירות אשר תפעל לכינוס האסיפה הכללית הבוחרת שלאחריה ולעריכת
הבחירות לתפקידי ולמוסדות אשר נבחרי בבחירות הכלליות של חברי הלשכה.

נמחק :חודשי ארבעי וחמישה )(45
ימי לפני המועד הקבוע לקיו בחירות

הסבר :תיקו טכני בהארכת פרק הזמ נוכח המשימות המוטלות על הוועדה בפרקי הזמ
הקבועי לכ& בתקנו.
 28.1.2מי שהוא מתמודד לתפקיד כלשהו בהלי& הבחירות )להבדיל מחברי ועדות הממוני ע"י
הועד( ,,לא יוכל לכה כחבר וועדת הבחירות.
הסבר:

נמחק :מועמד
נמחק :לכה כיו"ר הלשכה ,כחבר
וועד ,או כנציג הלשכה במועצת
השמאי

מניעת כל חשש לניגוד ענייני .

 36.2.1חברי הוועד ,עפ"י סעיפי  36.1.2ו* 36.1.3לעיל ,ייבחרו בבחירות הכלליות ע"י החברי
בעלי זכות הצבעה ,בבחירות אישיות ,ישירות וחשאיות ,מבי המועמדי בעלי ותק כשמאי
פעילי וכחברי לשכה של לפחות שלוש ) (3שני רציפות טר מועד היבחר  ,שמועמדות הוצגה
כאמור בסעי 30 ,לעיל.
הסבר :פתיחת תפקיד חבר ועד בפני חברי
מחמש שני לשלוש שני .
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 39.2.4חבר בית הדי של הלשכה ,לא יהיה חבר במוסד כלשהו מבי מוסדות הלשכה המפורטי
בסעיפי  , 22.1.3 ,22.1.2אול אי מניעה כי חבר בית הדי ישמש כחבר במוסדות אחרי של
הלשכה.
 39.2.5מבלי לפגוע באמור בסעי 39.2.4 ,לעיל ,חבר בית הדי המשמש כחבר במוסד אחר של
הלשכה ,לא ישב בהרכב אשר ד בעניי הנוגע במישרי בנושאי בה עוסק המוסד האחר.
הסבר :אי מניעה אפריורית כי חבר בית הדי ישב ג באחת מהוועדות המקצועיות של הלשכה
שאינ מתמנות על*ידי הועד .נהפו& הוא ,לעיתי  ,יש יתרו בהתמקצעות הנובעת מהחברות בשני
המוסדות .כל מקרה של ניגוד ענייני אשר עלול להתעורר ,פתיר באמצעות הוראה לפיה חבר בית
הדי לא ידו בעניי הנוגע לפעילותו כחבר בוועדה אחרת של הלשכה ,היות ומספר חברי בית הדי
מאפשר לשנות את הרכב השופטי הדני בעניי מסוי  .כ& למשל ,כשבית הדי ד בתקנו הלשכה
)מדובר במקרי נדירי ביותר( ,ואחד מחבריו הוא חבר בועדת התקנו *לא ישב אותו חבר במוטב.
 44.1כל סני ,יהיה רשאי לבחור לעצמו ועד לסני.,
חברי הסני ,הנבחרי יהיו עד חמשת ) (5המועמדי אשר קיבלו את מספר הקולות הרב מבי
המועמדי )היו פחות מחמישה ) (5מועמדי * יבחרו כל המועמדי אשר קיבלו לפחות חמישה )(5
קולות(.
כנציג הסני ,בועד הלשכה יבחר המועמד אשר קיבל את מספר הקולות הרב .במידה ויבצר ממנו
למלא תפקידו ,יחליפו המועמד אשר קיבל את מספר הקולות הרב שלאחר הראשו .א אי מועמד
כזה רשאי וועד הלשכה לצר ,חבר לשכה אחר מאותו סני ,תו& התייעצות ע וועד הסני) ,א
הוק וועד כזה(.
הסבר:

איחוד ושינוי הליכי הבחירות הכלליות והבחירות לסניפי להלי& אחד ,מטעמי נוחות.

הסבר :איחוד ושינוי הליכי הבחירות הכלליות והבחירות לסניפי
מטעמי נוחות.

למועד אחד ולהלי& אחד

 52.2החלטה בכתב החתומה ע"י כל החברי שבאותו זמ ה חברי וועד או וועדה כלשהיא תהיה
בת תוק ,כאילו נתקבלה בישיבה של וועד או של וועדה כזאת שנתכנסה והתקיימה כראוי.
בנוס ,,במקרי דחופי אשר אינ סובלי דיחוי ,עד לישיבת ועד הלשכה הקרובה ,תתקבל הודעת
דוא"ל שנשלחה מכתובת שבשגרה של מי מהחברי שבאותו זמ ה חברי וועד או וועדה
כלשהיא ,בציו עמדת ובתו&  24שעות ממועד משלוח הצעת ההחלטה לעיונ  ,כבת תוק ,כאילו
נתקבלה בישיבה של וועד או של וועדה כזאת שנתכנסה והתקיימה כראוי ,ובלבד שבישיבת הועד
הקרובה ,תאושרר החלטת ועד אשר התקבלה בדר& זו ,ולמעט א שלושה חברי ועד דרשו כי
יקויי דיו בנושא.
הסבר:

תיקו טכני למקרי הדורשי זאת.
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נמחק.46 :בחירות בסניפי ¶
¶
46.1על א ,האמור בסעיפי  44ו*45
לעיל ,רשאי חברי כל סני ,לקיי
אסיפה לא יאוחר מחמישה עשר )(15
ימי לפני המועד שנקבע לבחירות
הכלליות בחירות כלליות ,או אסיפה
בוחרת של חברי הסני ,שבה יבחרו
חברי הסני ,את וועד הסני ,ואת חבר
הוועד מטע הסני¶.,
הודעה על קיו בחירות בסני ,,תשלח
לחברי אותו סני ,עשרי ) (20ימי לפני
המועד שנקבע לקיו הבחירות בסני¶.,
¶
46.2סדרי הדיו באסיפות הסניפי ¶:
¶
46.2.1סדרי הדיו ,ההצבעה והבחירות
באסיפות הסניפי ייקבעו בהתאמה
להוראות המפורטות לבחירות הכלליות
ולאסיפה הכללית הבוחרת¶.
¶
46.2.2וועדת הבחירות באישור הוועד
רשאית לקבוע סדרי דיו ,הצבעה
ובחירות לכל סני) ,אשר אינ חייבי
להיות זהי לכל סני (,אשר יחייבו את
הסני¶.,
¶
46.2.3חבר יהיה רשאי להצביע ולבחור
בבחירות בסני ,,רק א במועד אסיפת
הסני ,הינו חבר בעל זכות השתתפות
בבחירות הכלליות של הלשכה אילו
היתה מתקיימת באותו מועד¶.
¶
46.3במידה והבחירות בסני ,יערכו
לאחר המועד האחרו שנקבע להגשת
מועמדות לנציג הסני ,לוועד והוגשה רק
מועמדות של חבר אחד כנציג הסני,,
רשאית האסיפה הבוחרת בסני ,לאשר
את החבר המועמד כנציג הסני ,לוועד
בהצבעה גלויה.

