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 2020מאי,  14

 באייר, תש"פ 'כ

 לכבוד
 נת קליש רותםהגב' עי

 חיפהראש עירית 
 kalisch@haifa.muni.il באמצעות מייל:     .נ., ג

 
         
יצירת שיתופי פעולה מקצועיים ארציים בין לשכת שמאי מקרקעין לבין ראשי עיריות, הנדון: 

 רשויות מקומיות וגופי התכנון בישראל

, הננו וסמכויותיה מטרותיהמתוקף ו ת שמאי המקרקעין בישראל,לשכשל  המפעילותכחלק 

, וכן על מנת להדק חיפהעיריית אליך על מנת לפתוח בשיתוף פעולה מקצועי עם מתכבדים לפנות 

 ולחזק את היחסים והפעילות המשותפת בינה ובין הלשכה. 
 

מאי המקרקעין בישראל, אשר מאגדת המקצועי של שלשכת שמאי המקרקעין בישראל היא האיגוד  

תחתיה את מיטב אנשי המקצוע בתחום ואמונה על ייצוגם בפני גופים ורשויות שונות, לרבות 

  רשויות מקומיות. 

בכל רשות מקומית קיים מערך פעולות וקבלת החלטות המשפיע על המקרקעין בתחומי אותה 

ם של תושבי אותה רשות ומכאן רשות. להחלטות המתקבלות יש  השפעה גם על איכות החיי

חשיבותן הרבה. החלטות ופעולות אלו משפיעות גם על חוסנה של הרשות ועל יכולתה לנהל באופן 

 מיטבי ומקצועי את משאביה.

כחלק מתפקידיה פועלת לשכת שמאי המקרקעין בישראל בדרכים שונות לקידום תחום הנדל"ן 

חיים של תושבי ישראל. הלשכה מאמינה  כי תחום המשפיע כאמור על איכות ה ברמה הארצית,

באחריותה לשמור על רמה מקצועית גבוהה וראויה בכל הנוגע לתחום זה, הן בקרב שמאי 

 המקרקעין והן בקרב גורמים ורשויות הפועלים יחד עם שמאי מקרקעין בתחום זה.

 הארץ  ברחבית  לאור זאת, מעוניינת הלשכה להוות נדבך תומך ולשתף פעולה עם הרשויות המקומיו

ועם גופי התכנון הקיימים בהן. בכוונת הלשכה לקיים הרצאות ברמה הארצית לעובדי  כולה

הרשויות בנושאים חיוניים, זאת לצורך קידום והגברת המודעות בתחום התכנון והבניה ברשויות 

 והנגשת הידע המקצועי של העובדים בתחום זה. 
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מפגשים בהם נדון בסוגיות חשובות העומדות על הפרק ולדון   חיפהלפיכך, נשמח לערוך גם בעיריית  

ביצירת שיתוף פעולה אשר יסייע לקדם את תחום ניהול התכנון והמקרקעין ברשות. בנוסף, בכוונת 

הלשכה לזמן ראשי ערים אשר יהיו מעוניינים להציג את משנתם בקרב שמאי המקרקעין חברי 

הלשכה, זאת על מנת ליצור מערכת יחסים דינאמית והדדית בין הרשות והלשכה, ולהיטיב את 

 שיתופי הפעולה המבורכים ביניהם. 

נשמח מאוד לתיאום פגישה בינך ובין  הח"מ על מנת להוציא הדבר אל הפועל, תוך תיאום סופי של 

 הדבר עם הגורמים הרלוונטיים.

  

      בברכה, 

 תמר אברהם         חיים מסילתי

 יו"ר ועדת רשויות מקומיות            יו"ר הלשכה

 

 

 העתק: מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי

 תק: מזכירות הלשכההע
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