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 "פ, תשטבת דכ"

 יקרים, חברות וחברי לשכה

 

 )מנחות כ"ז ע"א( "ד שיהיו כולם באגודה אחתעואין אדם יוצא ידי חובתו בהם "

 

 אמר ציבור חברי הלשכה את דברו. ביום חמישי האחרון

 

 וננות ונתאחרוהשנים ה פעלה הלשכה בשלושבדרך בה  הביעו אמון מוחלט, כמו גם כל מחוז ומחוז בנפרד כולההלשכה 

 ך ולפעול עבורכם.משילנו בשנית את הזכות לה

 

 נושאים שעל הפרק.עשיה ולקידום ההמשך הו לומר כן להחליטמחברי הלשכה  50% –למעלה מ 

 

 שולבת , עבודה מהדברים יושגו בעזה"ש אך ורק בעבודת צוות. מהלכים שהחלנו ועלינו להשלימם יש אין זה סוד,

 .אגודה אחתכולנו כשל  ה, עבודזרועות

 

 לפיו נפעל.אשר הוא קו מנחה זה בראש סדר העדיפויות ו הנההשמאים  כללטובת 

 

 . רשימת ועד הלשכה ובעלי התפקידים שנבחרו כוללת גם חברים חדשים, אשר בחרו לשרת את הציבור

 רו להמשיך תיקים שבחום הוקידיפתבעלי הצוני להודות ל. כמו כן ברונבורדבות עבהתנעול ברצוני לברכם על נכונותם לפ

 שחלפה. קדנציהבאותם בעלי תפקידים שתרמו מזמנם וממרצם ללשכה כל וכן ל פעילות הציבורית הלשכתיתב

 יבוש תכנית עבודה לקדנציה מהקדנציה שחלפה ובגהפקת לקחים תפעלנה בהרמוניה ל ,ועדות הלשכה שתוקמנה בקרוב

 וממרצו לטובת חברי הלשכה. ותיו יכוליחפוץ להביא מ ה אשרכשל חבר להזדמנות לכ, הכל תוך מתן אההב

 

 שיהיה!לשכה היא אחת והיא של כולנו. כך היה וכך נשמור ה

 

 בואו, הצטרפו לעשיה וקדמו יחד איתנו את  -אנצל הזדמנות זו לקרוא לכל מתמודד ומתמודדת לתפקידים השונים 

 מטרות הלשכה.

 .באמון החברים מחדשבכל יום  ינו לזכותלעארוך בו המסע המשך האנו  יוצאים ל
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 -ולבסוף תודה 

 הוביל את הלשכה.המשיך וללבורא עולם שנתן לי את הזכות ל תודה

 אהבת האדם, האחווה והאחדות.ערך   - לאורם אני פועל ובין היתרהם המקור לערכים יי, שלהור תודה

 ם ברגעים הלחוצים משרדי שידעו לתת כתף, לשאת בעומס הרב ולהוכיח שוב שיש על מי לסמוך ג דיובת ולעולעובד תודה

 ביותר.

 עילות מעוררת השראה בי, מופת את מערכת הבחירותשניהלה ל נרהגב' דברת אולפיליו"ר ועדת הבחירות תודה 

 ובמסירות אין קץ.

 ים השונים על הזמן והמרץ שתרמו במערכת זו.לפעיללעובדות הלשכה ו, ועדת הבחירות חבריות וללחבר תודה

 

 במרכז!לשים את השמאי  המשיךמבטיח ל -תודה לכם, חברות וחברים יקרים על האמון הרב שקיבלתי מכם 

 

 בשקט האופייני להן, רחוק מאור הזרקורים,  אשר אשתי מיכל ושלוש בנותיי היקרותהחביבות במיוחד, ולאחרונות 

 !בורכםע פעולהמשיך ולתנופה אשר נותנת לי את הכח ללהניע אותי קדימה ב, דרש מביתשקט הנבהשכילו ומשכילות 

 

 ם!שותכהנני לר, בריםוחחברות 

 

 

 

 שלכם,

 חיים מסילתי 

 יו"ר הלשכה 
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