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

 7בינואר2019 ,
א' שבט ,תשע"ט
חברות וחברי לשכה יקרים,
חודש שבט החל היום ,מסמל את תחילת השנה החקלאית.
עצי ההדר מתחילים ללבלב ומתרבים פרחי הבר בשלל צבעים המרנינים את הלב.
לשמחתי ,פותחים אנו את החודש בסקירת היועץ המשפטי של הלשכה את תשובות רשם העמותות לפניות שהועברו
אליו.

מן הסקירה עולה כי רשם העמותות החליט לסגור את התלונות ולא מצא לנכון להתערב באף

אחד מהמקרים

בפעילות הלשכה.
עוד עולה מהסקירה המובאת בפניכם כי יש הרואים בפניות חוזרות ונשנות לרשם העמותות כלי לבחון שוב ושוב את
מגוון פעילותיה של הלשכה ,זאת תוך העלאת שלל נקודות לבדיקתו של הרשם.
כפי שציין היועמ"ש בסקירתו ,אנו רואים חשיבות רבה בביצוע בדיקות תקופתיות על ידי רשם העמותות (גם כאשר
התלונות מגיעות מקרב חברי הועד עצמם) .בדיקות תקופתיות אלו מחזקות ומחדדות את נהלי הלשכה ונהלי רשם
העמותות ומסייעות למוסדות הלשכה להפיק לקחים ולשפר את פעילותם לטובת כלל חברי הלשכה.
יש להדגיש כי עמדתו הברורה של רשם העמותות ,היא כי התנהלות הלשכה ברובם המוחלט של הנושאים שנבדקו

על ידו נמצאה תקינה (במקרים הבודדים האחרים ביקש השלמת מסמכים) וכי רשם העמותות החליט לסגור את
התלונות ולא מצא לנכון להתערב באף אחד מהמקרים בפעילות הלשכה.
כמו כן אף אנחנו מוצאים לציין לחיוב את התנהלותה של הלשכה ומעורבותם החיובית של החברים בפעילות הלשכה,
כפי שניתן היה להתרשם מהנוכחות המשמעותית בישיבות הועד והאסיפה הכללית ,וכן מעבודתו היסודית של ועד
העמותה ושל ועדת הביקורת.
אני מברך על תוצאות הביקורת ,מצטרף לעמדת היועמ"ש ומודה לפעילות ופעילי הציבור העמלים לטובת כלל
החברים על עשייתם ,עשיה אשר זוכה לשבחים ודבקה במטרתה העיקרית  -דאגה לרווחת ולפרנסת חברי הלשכה.
הנני עומד לרשותכם בכל דבר ועניין!
בברכת חודש טוב!
שלכם,
חיים מסילתי
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