
 

 
 WWW.LANDVALUE.ORG.IL office@landvalue.org.il mail:-E       באינטרנט

 
 לשכת שמאי מקרקעין בישראל )ע"ר(   
  Real Estate Appraisers Association in Israel 

 

18.4.2019 

 

 חברות וחברים יקרים,

 

 לנציגי הלשכה במועצת שמאי המקרקעיןבחירות הודעה בדבר   הנדון: 
 

ביום  תתקיימנה אשר לנציגי הלשכה במועצת שמאי המקרקעיןבחירות על מתכבדת להודיע בזאת ועדת הבחירות 

 .15:00-20:00בין השעות  ,תשע"ט בסיון 'טז, 19.6.2019 , רביעי

 

 יופץ בהמשך. הקלפיותק של מדוימיקום 

 

 ן פנקסי הבוחרים:הלל

  אביב-סניף תלברי ח

  סניף חיפה והצפוןחברי 
  סניף ירושליםחברי 

 סניף באר שבע והדרום  חברי
 

 

 בקלפי אחרת.באישור מיוחד גם  כים, תתאפשר הצבעהילהצביע בקלפי אליה הם משואשר נבצר מהם חברים ל
 

 :לבחורזכות 
זכות להצביע בבחירות הינה לכל חבר לשכה )למעט חבר כבוד, חבר נלווה )בינלאומי(, חבר נספח וחבר מתמחה(, 

החבר כמפורט שהחבר שילם ללשכה את דמי חודשים ובתנאי ( 3)אשר הינו חבר בלשכה לא פחות משלושה 
ימים  (45ארבעים וחמישה )תיה לפחות וסדוולמ בותיו ללשכהסדיר את כל חולתקנון זה וה 28-ו 27בסעיפים 

 .ןילפי העני אסיפה הכללית, או הבחירותקודם למועד ה
י הקלפי. חבר החולק על אף האמור לעיל, זכות להצביע תינתן לחבר אשר ישלם חובו, במועד ההצבעה, אצל חבר

חר בירור המחלוקת יושב מזכירות הלשכה, תחת מחאה, ולאעל עצם החוב או על סכומו ישלם את החוב, כדרישת 
 דרש הדבר.ילחבר הסכום העודף ששולם, ככל שי

 :הגשת מועמדות
כל חבר לשכה זכאי להציע את מועמדותו, או מועמדותו של חבר לשכה אחר אשר נתן הסכמתו, להיבחר לכל 

 כתובתו. מקרקעין ושיונו כשמאי יתפקיד בהודעה בכתב אשר תפרט את שם המועמד, מספר ר
 

 תפקיד.ללהציע מועמדות מתבקשים לעיין בתקנון הלשכה בדבר הקריטריונים הנדרשים  ה המבקשיםחברי הלשכ
 תקנון הלשכה מפורסם באתר האינטרנט של הלשכה.

 

 

 בכבוד רב וברכה,

 דוברת אולפינר, יו"ר ועדת בחירות

 

 

 

 

http://www.landvalue.org.il/
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 תאריך: _____________

 לכבוד
 עצת שמאי המקרקעיןלשכה במולממלאי תפקיד נציג ה ועדת הבחירות הכלליות

 19.6.2019אשר תתקיימנה ביום 
 office@landvalue.org.ilבת מייל או בכתו 5239419-03באמצעות מזכירות הלשכה בפקס' 

 
 א.ג.נ.,

 
 הגשת מועמדות למילוי תפקיד נציג הלשכה במועצת שמאי המקרקעיןהודעה בדבר הנדון: 

 14:00בשעה   28.5.2019  שלישייום  –מועמדות  ון להגשתמועד אחר          
 
 

 אני הח"מ מגיש מועמדותי / מועמדות החבר*:
 

 

___   _______________________________    _________________   _________________ 

 כתובת וטלפון                       רישיונו מס'                      שם משפחתו                    שם המועמד                  
 
 
 
 
 

___________________  ___________________ 
 תאריך            חתימת מגיש ההודעה                                       

 
 
 

 ידי המועמד, מצהיר בזאת המגיש, בחתימתו על הודעה זו, כי קיבל הסכמת-* במידה וההודעה מוגשת שלא על
 המועמד להגשת ההודעה.   

 

_________________   _________________      _________________ _________________ 
 כתובת וטלפון                   מס' רישיונו                      שם משפחתו   שם מגיש ההודעה            

 
 

 

 ידי ______________.-ההודעה התקבלה במזכירות הלשכה ביום ____________ בשעה ____________ על

 (03-5225969, 03-5277642כה באמצעות טלפון: שלשרדי הקבלתה במ)באחריות מגיש ההודעה לוודא טלפונית 

 

 תאריך: _____________

http://www.landvalue.org.il/

