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  ,חברות וחברי� יקרי�

  

אני שמח להביא בפניכ� תמצות פעולות הלשכה ומוסדותיה בתחומי העשייה , כמידי שלושה חודשי�

    . מעורבי�אנוהשוני� בה� 

    .  אחרי�חוזות במשנהי� דומה כי יו� בחיי המדינה משול ללפעמ

פירוק הכנסת והליכה , בשלושת החודשי� שחלפו עברנו את תקופת החגי�רק המחשבה על כ� ש

מעייפת , אזעקות מש� ועד לתל אביברקטות וכנס הלשכה ומערכה צבאית מקיפה בדרו� ע� , לבחירות

  .ומתישה כשלעצמה 

צעד תקד� משי� ולהלה, החול העמוס ברבעו� ג� , הצלחנונראה כי , ות הללווע� ולמרות כל המאורע

  . וגדול במימוש מטרות הלשכה כלפי פני� וכלפי חו! נוס

 על סמ� ניתוח מושכל של תהליכי� בענ  הבניה ,שסיפקנוכי מרבית התחזיות , אני שמח לבשר לכ�

עובדה הגורמת לכלי , קי� עד מאודהתבררו ברבעו� החול  ובסיכו� השנה כמדוי, ובכלכלת ישראל

    .�"התקשורת השוני� להתייחס בכובד ראש לניתוחי הלשכה לשוק הנדל

 ,נעמיד עצמנו שוב לרשות המחוקק על מנת שיסתייע בידיעותינו ובמומחיותנו, ע� כינו� הממשלה החדשה

    .על מנת שתצלח עבודתו

� תו� מת� אפשרות ,דרשי� לייצוב מחיר הדיור בגיבוש הפתרונות הנ,לסייע לכל המעוניי�א  נמשי� , כ

    .לדיור בר השגה להשכרה לכלל אזרחי ישראל

  ...,ובנוס 

  

    . 38/א"בנושא תמ" קו ח�"קיימנו בהצלחה רבה  ברבעו� החול�

על שו� ,  אשר הסבו ללשכה גאווה גדולה,התקבלו פניות רבות שנענו באמצעות חברות וחברי�

    .מקצועיות� והשקעת�

  

מעניי� , בנושא חדש וצוות משרדה ר המועצה" יו– ד שרית דנה"עו אצל פגישה התקיימה  החול�ברבעו�

 לכל עסקה בקרקע חקלאית אותה עורכת ת מקרקעי�/חובת צירו  חוות דעת שמאי, ומאתגר שהוא

    . כקרקע שהפשרתה מעבר לפינה,קרקע חקלאית" חברה לשיווק"

יהפכו שמאי המקרקעי� כשומרי הס  , 38/א"ותמנוי בינוי בדומה למיזמי פי, ג� כא�מה שמסתמ� הוא ש

    . המעוניי� או מחויב לערו� עסקאות במקרקעי�,של הציבור הרחב
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שהיה מוצלח כתמיד ושימש בנוס  להיותו השתלמות מקצועית ,  נער� כנס הלשכה השנתיברבעו� החול�

, מינהל התכנו�, י� בי� הלשכה למשרד המשפטי� לחיזוק הקשרבסיסג� כ, ברתי מהנהמצוינת ומפגש ח

    .והשלטו� המקומי המחוזיות ועדות הערר

  

בתקווה לחדשות טובות , קידמנו את נושא מבצע בדיקות הרכישה ע� לשכת עורכי הדי� ברבעו� החול�

    .בהקד�

  

פול התקבל מכתבו של השמאי הממשלתי הראשי בנושא השומות למשכנתאות והוחל הטי ברבעו� החול�

    .בנושא מול הבנקי� השוני�

    

 197תביעות , ט על בסיס הצלחה בהיטלי השבחה"הצעה לסדר לעניי� שכבמועצה הועלתה  ברבעו� החול�

    .נמש� הטיפול בסוגיית הארכת ההתמחות, כמו כ� .ופיצויי הפקעה

  

 לשפר את כלי השאיפמתו� ,  חברות וחברי הלשכהליצרנו כרטיסי ביקור אלקטרוניי� לכל ברבעו� החול�

  .השיווק שבידיה� ולהדגיש את יתרונ� היחסי כחברי� בלשכה

  

    . משרד רונ� צור– הוחל  יוע! התקשורת של הלשכה ביוע! חדש ברבעו� החול�

כאחד שתמצב אותה לשכה תוויית אסטרטגיה תקשורתית חדשה לנאחל לרונ� ולצוותו הצלחה בה

      .ראל� במדינת יש"הגורמי� המובילי� את שוק הנדל

  

הכרעה במספר  תלהיות שנאשר עומדת , 2013 ממשלה חדשה בישראל בתחילת שנת �אנו מחכי� לכינו

    .בעתיד מדינת ישראל, נושאי� גורליי�

נפעל לתיקוני חקיקה מועילי� לאזרחי מדינת ישראל , נמשי� להתמודד ולסייע בסוגיית מחירי הדיור

ר שאת לפעול למע� מיצוב הלשכה במקו� המכובד לו היא ונמשי� ביתבנושאי� בה� אנו מטפלי� עבור� 

   .ראויה

  ,שלכ�

  

    ר הלשכה" יו– אוהד דנוס
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