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חברות וחברים יקרים,

הנדון :הגשת מועמדות למינוי כנציגי הלשכה בוועדה המייעצת לשר המשפטים בהתאם לתיקון 18
מר אורי דרור ,נציג הלשכה ,מסיים בימים אלו את תפקידו כנציג הלשכה בוועדה המייעצת לשר המשפטים ,ע"פ
כתב המינוי בהתאם להוראת סעיף 222ד(א)( )4לתיקון  44לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.5691-
בהזדמנות זו ,אבקש להודות לו בשם כלל חברות וחברי הלשכה על ביצוע התפקיד במסירות ובנאמנות תוך ביטול
זמנו ככל שנדרש.
בהתאם להוראות התיקון הנזכר לעיל ,על הלשכה להמליץ על ארבעה מועמדים ,מתוכם יבחרו ,ע"י יו"ר הועדה
(יו"ר מועצת שמאי המקרקעין ,עוה"ד הגב' עליזה קן) ,שניים אשר יכהנו כנציגי הלשכה בוועדה ושניים אשר
ישמשו כעתודה.
הלשכה המליצה על שתי הנציגות גב' גבאלי עאידה -עדאלה וגב' אריאלה אקשטיין לכהונה נוספת בוועדה ,ועליה
להמליץ על שני נציגים נוספים.
תפקידיה של הועדה המייעצת ,בהתאם להוראות התיקון ,הינם להמליץ לשר המשפטים בנושאים שלהלן:
.5

קביעת רשימת השמאים המכריעים  -סעיף 222ד(א).

.2

הפעולות שעל שמאי מכריע ,או מועמד לתפקיד זה ,לבצע למניעת ניגוד ענייניים ,והתקופה לביצוען–
סעיף 222ו(א).

.3

התליית רישומו של אדם ברשימת השמאים המכריעים  -סעיף 222ט(ב).

.4

מחיקת רישומו של אדם ברשימת השמאים המכריעים  -סעיף 222ט(ג).

תקופת כהונתם של נציגי הלשכה בוועדה המייעצת הינה שלוש שנים ממועד מינויים.
על המבקשים להגיש מועמדותם ,לחתום על כתב התחייבות ,בנוסח המצורף לפנייתי זו ,שנוסח ע"י היועץ
המשפטי של משרד המשפטים ,בה הצהרה ,בין היתר ,כי הינם מתחייבים להימנע מהימצאות במצב של ניגוד
עניינים עפ"י כל דין; להימנע מלהופיע ו/או מלייצג בפני שמאי מכריע; שלא ליתן חוות דעת מטעמו של צד ו/או
ייעוץ ו/או לערוך ו/או לטפל בעניין/נושא/שומה/חוות דעת ,שלמיטב ידיעתם ,אמורים להיות ו/או עשויים להיות
נדונים בפני שמאי מכריע.
תנאי להעלאת המועמדות לבחירה בוועד הלשכה הינו חתימה על כתב ההתחייבות והעברתו ללשכה ,וזאת על מנת
למנוע מצב בו המועמדות לא תאושר על רקע היעדר התחייבות המועמד לתנאים שהציב משרד המשפטים.
שמאי מקרקעין המעוניינים להציג מועמדותם לתפקיד ,יפנו בכתב למזכירות הלשכה ,לא יאוחר מיום .35.4.2253
בחירת נציגי הלשכה לוועדה המייעצת תתקיים במסגרת ישיבתו החודשית של ועד הלשכה.
אני מאחל הצלחה למועמדים.
בברכה,
אוהד דנוס ,יו"ר הלשכה
באינטרנט

E-mail: landvalu@netvision.net.il WWW.LANDVALUE.ORG.IL

בית המהנדס ,דיזנגוף  ,022ת.ד 0222 .תל  -אביב  ,91216טל 20-2002696 ,20-2077920 .פקס20-2006216 .
P.O.BOX 2000, TEL- AVIV 61019 ISRAEL TEL. 03-5225969, 03-5277642 FAX. 03-5239419

