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חברי ועד
אוהד דנוס  יו"ר הלשכה
חיי מסילתי  מ"מ יו"ר הלשכה
אריה קמיל
יוס רייט
מוטי דיאמנט
דליה עסיס
ג'קי פז
אלי כה )ב מאיר(
דני מור
עמיר סיו
ד לאופר  נציג מחוז ת"א
פנחס שפירא  נציג מחוז חיפה
דוד דדו  נציג מחוז ירושלי
חברי הנהלה
אוהד דנוס  יו"ר הלשכה
חיי מסילתי מ"מ יו"ר הלשכה
מוטי דיאמנט
פנחס שפירא
דליה עסיס
אריה קמיל
אלי כה )ב מאיר(
ועדת כספי
אוהד דנוס  יו"ר הלשכה
חיי מסילתי  מ"מ יו"ר הלשכה
מוטי דיאמנטגזבר הלשכה
גזבר
מוטי דיאמנט
ועדת הנחות
אוהד דנוס  יו"ר הלשכה
חיי מסילתי  מ"מ יו"ר הלשכה
מוטי דיאמנט  גזבר הלשכה
מקצועית לכללי השמאות
ג'קי פז  יו"ר
דברת אולפינר של
יעקב צפריר
אתיקה מקצועית
ד לאופר  יו"ר
אוהד ורטש
יוסי נגבי
רועי אייל
גלית אציל

מחוז תלאביב והמרכז
ד לאופר  יו"ר המחוז
מחוז חיפה והצפו
פנחס שפירא  יו"ר המחוז
מחוז ירושלי והדרו
דוד דדו  יו"ר המחוז
חברי בית הדי
יוס פישלר  יו"ר בית די
גדעו פרלמ
אילי סוויד
דברת אולפינר
יהודה פלד
חברי ועדת ביקורת
גבי קיינר  יו"ר ועדת ביקורת
מאיר גל
נת ב חיי
עדי צביקל
יששכר גרמ
הועדה המייעצת לשר המשפטי
אורי דרור
עדאללה גבאלי
המוסד לבוררות
אלי כה )ב מאיר(  יו"ר
מלי כה
איציק שפיגל
נוע בנימיני
אבי עטיה
מערכת מקרקעי וערכ
קובי ביר  יו"ר
יצחק ראוב
דליה עסיס
שאול אשרת
דברת אולפינר
ועדת חקיקה
אריה קמיל  יו"ר
דני מור
עמיר סיו
אלי כה )ב מאיר(
ג'קי פז
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השתלמויות מקצועיות
דליה עסיס  יו"ר
אלי כה )ב מאיר(
רונ וגנר
אוהד דנוס
חיי מסילתי
ד לאופר
קורסי
מוטי דיאמנט
אוהד דנוס
חיי מסילתי
ד לאופר
כנס שנתי
חיי מסילתי יו"ר
ג'קי פז
דליה עסיס
נחו אלוני
רונ וגנר
ד לאופר

תקנו
דוברת אולפינר  יו"ר
נעמי ספיר
מינויי מטע הלשכה
דורו יוסקובי!
רווחת החבר
נוע בנימיני  יו"ר
ירו להט
אורית גל
דברת ב אריה
מאור ברקו
בנקי ומשכנתאות
דליה עסיס  יו"ר
עמיר סיו
ד לאופר
אלי כה )ב מאיר(
דני ב חיי
רפי בוקרה
מיקי עי דור

נציגי הלשכה בלהב
גיא עמית
יוסי אגסי
עמיר סיו

ביטוח אחריות מקצועית/בריאות
דני מור  יו"ר
אומיד סולימני

ועדת משוב רשויות מקומיות
דני מור  יו"ר הועדה
ליאו פר!

קשרי חו"ל
מרגלית מור מנשה  יו"ר
אלי אגמו

יישו התקינה החשבונאית/דירקטריוני
יוס רייט  יו"ר
דני מור
דורו נדב
אודי קושל

נציג הלשכה בלשכת רו"ח
יוסי רייט

ועדת סניפי וחברי חדשי )חדשה(
פנחס שפירא  יו"ר
דוד דדו
ד לאופר
אוהד דנוס

ועדה לעניני צעירי בלשכה )חדשה(
אומיד סולימני  יו"ר
שיינקי יואב
דליה עסיס
עמיר סיו
יוסי אדרי
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נציג הלשכה בלשכת עו"ד
חיי מסילתי
נציג הלשכה בארגו הקבלני
רועי פרליס
אינטרנט ומחשוב
אסתי מלאכי
ירו שמב
שלומי קיסר
כל ועדה קיימת נוספת ,שאינה מופיעה במסמ"
זה מבוטלת בזאת

