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 2020, בינואר 16
 "פ, תשטבת יט'

 תש"פ - 2020, בחירות –ת יו"ר הלשכה אגר

 חברות וחברי לשכה יקרים, 

 
 הלשכה למוסדותיה.י לבחור את נציגי לפבעוד שעות ספורות נלך כולנו לק

 לשנים הבאות. הלשכהדרכה של ע בו תיקב, יום מוקרטי חשובאין ספק כי מדובר ביום ד

 

אשר ה הקיימת ויהעשיתנופת  הכרה לעומק את ם מתוךאליכ אני פונהכיו"ר הלשכה רים, חברות וחב

 אותה יש להמשיך!

 רות אלו.שבבחי "האישית"כדי להדגיש את החשיבות  "לב אל לב" מם אליכם יש הפוני

 ! חמות אישיותאין מקום לגו  "אישי " אין כאן שום דבר -זו ההזדמנות לומר 

 , שקופה ועניינית.כלל ציבוריתבראיה ובילה יש להל כולנו וא שהלשכה הי

והאפשרות  יקהתתקנות הא תיקוןכלל ציבור השמאים כגון פרנסת תאפשר השגת מטרות עבור ת כךרק 

 , טיפול ביטוח המקצועיהטיבה בתחום יצירת אלטרנ, השומות המוסכמות"" , חוקעל בסיס הצלחהלעבוד 

 ה משמעותית שלהגדל, זאת תוך 'כדו אינט' חדשני ללשכההקמת אתר , שמאי המגזר הציבוריבשכר 

  נות. מספר חברי הלשכה כמו שקרה בשנים האחרו 

 

 אישור תקנון הלשכה אחרי למעלה  ל גם  היא זו שהביאה  ביתהקולקטיכי הראיה יאמר לעניין זה 

 . 2020+  2019אישור ניהול תקין לשנים שנה אצל רשם העמותות וקבלת  14 -מ

 

שיח עם מקבלי הו תעצם מאדדל"ן הנף הנעבף מקצועי מוביל גוה כ של הלשכאציין כי מעמדה רב בסיפוק 

 ותתחזק בעתיד. תישמרשגרה. בטוחני כי עוצמה זו שבהחלטות ואנשי ממשל הפך לדבר 

ההתנהלות השמאית פתחה פתח אל  ומיתהלשכה כחברה במועצה הבינלא של התקדימיתה הצטרפות

 משמעותית.הישראלי  השמאותענף פרות את , מה שצפוי לההעולמית

אפשרו  ץהאר ברחבי  עדוני החברים השוטפיםמוו הרמות הכוסית, דירקטורים / בוררים/  אקסלקורסי 

מסוג מהלך מבורך זה של פריסת פעילות ברמה כלל ארצית הוא . לכלל חברי הלשכה ליהנות משרותיה

 נכון להמשיך גם בעתיד. םהלכים אותהמ

 

  ומטפלת הלשכה לה הנושאים בהם טיפ בשללהפעילים אשר נטלו חלק בעשיה ל זו ההזדמנות להודות לכ

 בעזה"ש.  ושתעשה שנעשתה חברים נוספים להצטרף לעשיה המבורכתוא לולקר

 בברכת יום בוחר פורה!

 , יו"ר הלשכהחיים מסילתי
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