חברי ועד
אוהד דנוס יו"ר הלשכה
חיים מסילתי מ"מ יו"ר הלשכה
אריה קמיל
יוסף רייטן
מוטי דיאמנט
דליה עסיס
ג'קי פז
אלי כהן )בן מאיר(
דני מור
עמיר סיון
דן לאופר  -נציג מחוז ת"א
פנחס שפירא  -נציג מחוז חיפה
דוד דדון  -נציג מחוז ירושלים
חברי הנהלה
אוהד דנוס  -יו"ר הלשכה
חיים מסילתי -מ"מ יו"ר הלשכה
מוטי דיאמנט
פנחס שפירא
דליה עסיס
אריה קמיל
אלי כהן )בן מאיר(
ועדת כספים
אוהד דנוס  -יו"ר הלשכה
חיים מסילתי  -מ"מ יו"ר הלשכה
מוטי דיאמנט-גזבר הלשה
גזבר
מוטי דיאמנט
הועדה המייעצת לשר המשפטים
אורי דרור
עדאללה גבאלי

חברי בית הדין
יוסף פישלר  -יו"ר בית דין
גדעון פרלמן
אילי סוויד
דברת אולפינר
יהודה פלד
שמעון רז
יוסי נגבי
חברי ועדת ביקורת
גבי קיינר  -יו"ר ועדת ביקורת
מאיר גל
נתן בן חיים
יששכר גרמן

מחוז תל-אביב והמרכז
דן לאופר  -יו"ר המחוז

מחוז חיפה והצפון
פנחס שפירא  -יו"ר המחוז

מחוז ירושלים והדרום
דוד דדון  -יו"ר המחוז

ביטוח אחריות מקצועית /בריאות
דני מור יו"ר ועדה
אומיד סולימני
רווחת החבר
נועם בנימיני  -יו"ר ועדה
ירון להט
אורית גלן
דוברת בן אריה

ועדה לעיניני צעירים בלשכה
אומיד סולימני  -יו"ר הועדה
יואב שיינקין
דליה עסיס
עמיר סיון
יוסי אדרי
מערכת מקרקעין וערכם
קובי ביר  -יו"ר ועדה
יצחק ראובן
דליה עסיס
שאול אשרת
דברת אולפינר

השתלמויות מקצועיות
דליה עסיס יו"ר ועדה
אלי כהן )בן מאיר(
רונן וגנר
אוהד דנוס
חיים מסילתי
דן לאופר
קורסים
מוטי דיאמנט
אוהד דנוס
חיים מסילתי
דן לאופר
כנס שנתי
חיים מסילתי יו"ר ועדה
ג'קי פז
דליה עסיס
נחום אלוני
רונן וגנר
דן לאופר
יישום התקינה החשבונאית/דירקטוריונים
יוסף רייטן  -יו"ר ועדה
דני מור
דורון נדב
מטי לשם
אודי קושל
ועדת חקיקה
אריה קמיל  -יו"ר ועדה
דני מור
אלי כהן )בן מאיר(
ג'קי פז
ועדת סניפים וחברים חדשים )חדשה(
פנחס שפירא  -יו"ר ועדה
דוד דדון
דן לאופר
אוהד דנוס

קשרי חו"ל
מרגלית מור מנשה
אלי אגמון
בנקים ומשכנתאות
דליה עסיס  -יו"ר ועדה
עמיר סיון
דן לאופר
אלי כהן )בן מאיר(
דני בן חיים
רפי בוקרה
מיקי עין דור
נציג הלשכה בלשכת רו"ח
יוסי רייטן

ועדת הנחות
אוהד דנוס  -יו"ר הלשכה
חיים מסילתי  -מ"מ יו"ר הלשכה
מוטי דיאמנט  -גזבר הלשכה

ועדת משוב רשויות מקומיות
דני מור יו"ר הועדה
ליאון פרץ

נציג הלשכה בלשכת עו"ד
חיים מסילתי
אתיקה מקצועית
דן לאופר  -יו"ר ועדה
אוהד ורטש
יוסי נגבי
רועי אייל
גלית אציל
אינטרנט ומחשוב
אסתי מלאכי
ירון שמבן
ירון שטרית
מטי לשם
שלומי קיסר
המוסד לבוררות
אלי כהן )בן מאיר( יו"ר ועדה
מלי כהן
איציק שפיגל
נועם בנימיני
אבי עטיה

תקנון
דוברת אולפינר  -יו"ר
נעמי ספיר

נציג הלשכה בלהב
גיא עמית  -יו"ר ועדה
יוסי אגסי
עמיר סיון
נציג הלשכה בארגון הקבלנים
רועי פרליס
מקצועות לכללי השמאות
ג'קי פז  -יו"ר ועדה
דברת אולפינר שלף
יעקב צפריר

מינוים מטעם הלשכה
דורון יוסקוביץ

הועדה לענייני מיעוטים
נגם ראדי
עיסא מאמון
זידאן עלא אלדין
עאלם עאטף
ג'באלי עאידה עדאלה
חלבי כרמי
סרחאן עומר

