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 2019, בספטמבר 26

 , תשע"טאלול' כו
 

 , תש"פהשנהראש ערב  –ת יו"ר הלשכה אגר

 

 חברות וחברי לשכה יקרים, 

 
עם מבט  נה שחלפה, בדברי סיכום לשחבריםחברות והנני מתכבד לפנות אליכם , פתש"ה ערב ראש השנה

 . עתיד פני

 . מאדבשנה שחלפה רחבה היא עד לה הלשכה קשת הנושאים בהם טיפ

את פעילות יחד עם שותפים רבים וטובים לדרך,  להובילזכות על ה לכל אחת ואחד מכםברצוני להודות 

 בשנה האחרונה בפרט.בכלל ו הלשכה

כך שדעת הלשכה  תעצם מאדדל"ן הנף הנעבף מקצועי מוביל גוה כשל הלשכאציין כי מעמדה רב בסיפוק 

 ים. רבים ובערוצי המדיה השונ ן"דלבאירועי נ,  "שולחנות עגולים "ב מושמעת

עמדה  ,רנסה של כולנופתוך שימת דגש על הרחבת מקורות ה ולחשיבותו צוע חשיפת הציבור הרחב למק

 להיות שם גם בשנה הבאה.ש בעזה"בראש סדר העדיפויות ותמשיך 

 

 :לקמןדכ גוון פעולות לידי ביטוי במבין היתר באה  עבורכםהרבה  העשיה

 

 יעקב הלוי, יצחק שפיגל  ריםהחב נציגי הלשכה במועצהשל מאמץ רב לאחר  – קהתישינוי תקנות הא

והשמאי הממשלתי  דוד שניד עו" - יחד עם חברי מועצה נוספים ובראשם יו"ר המועצה, צניוחזקיה הע

 כללי האתיקה של שמאי המקרקעין. לאחר עשרות שנים ו  עודכנ ,אוהד עינימר  -הראשי 

 התאמתם לרוח הזמן.נושאים תוך  סקים במגווןוהשינויים ע

הסופית בהם ניתנת על ידי  ההכרעהמקרים אשר  מספרב, קעיןיוכל שמאי מקר התקנות החדשותי על פ

 . גבות שכר טרחה על בסיס תוצאת ההליךל, מכריע" "שמאי

 איםהשמבציבור  ,ייעץ לשר המשפטיםמכגוף ה המועצמון הרב שנותנת על הא זה מעידהיסטורי שינוי 

 וביכולותיו האתיות והמקצועיות.

יים הקפורה הענייני והשיח הובטוחני כי  שר המשפטיםכב' ללפני מספר ימים מלצת המועצה הועברה ה

 וקף בהקדם.וכניסתן לת קנותיביא לחתימתו על שינוי הת, עימו ועם יתר הגורמים הרלוונטיים

 

 

הלשכה כחברה במועצה  של התקדימיתה הצטרפות – במועצת השמאות הבינל'  המייעצת הנציגות בועד

 עצום.  מאפשרת לשמאי המקרקעין פוטנציאל חשיפה ומיתהבינלא

 נחמה בוגיןעמה של ישראל מונתה הגב' טומ מית נשא פריקצועי עם מוסדות המועצה הבינלאוהחיכוך המ

 עצת של המועצה הבינל'. ימינציגה בועדה הכ

 .מושבים  15יעצת בועדה המיינות. מד 100 –למעלה מ  חברותבמועצה 

 
 לשכת שמאי מקרקעין בישראל )ע"ר(    
  Real Estate Appraisers Association in Israel 
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ה  לכה צפויבמהו רון כהן ותמר אברהםהחברים  החלה ביוזמת אשרדרך משותפת ה של מדובר בתחילת

זית ביא את הפעילות השמאית בישראל אל חולה ישראליתשתלב עם התקינה האומית לה לנהתקינה הבי

 לם. ית בעולות השמאהפעי 

 

 14מזה חרף העובדה שסוכם כי  ות,לאחר פעילות מאומצת אל מול רשם העמות –  תקנון הלשכהאישור 

תקנון   )ולא יפסל( יתוקן  ,תקנון הלשכה בשינויים שבוצעו ו הלשכה לאישורש מ נדרכ ברולא הועלערך ה שנ

   .הלשכה

ימה ביום הכללית שנתקי דעת רוב באסיפהאושרה לשמחתי בתבקשים על ידי הרשם יקונים המרשימת הת

 תקנון עדכני הועבר לאישור הרשם.ונוסח  14.8.19

במטרה נעלה בטיפולו ות משרדו על המקצועיות וצו קידראורי ד עו", ש הלשכהליועמ" זה המקום להודות 

 זו.

 . 2020, 2019 םרשם העמותות לשני אתמ ניהול תקין  יאישורבלשכה  התקבלו כמו כן 

 

עדוני החברים  מוו הרמות הכוסית, דירקטורים / בוררים/  אקסלקורסי  – ברחבי הארץות ילפעמגוון 

 רצית שנעשתה. מהפעילות הכלל א רק חלק םה השוטפים

ר  יו"  – החבר יריב דרוריממחוז ירושלים,  רבני -לוי מוריה דת צעירים, החברה ר וע"יו  – אבניאסי החבר 

  .תודתי כאן נתונה לכולםו העושים במלאכ הרבים הרים חבטרנט הם רק חלק מהועדת אינ

 יה אחת ממטרותיה הראשיות של הלשכה.תה ותההייחברי הלשכה כלל לחבה גאוגרפית רפעילות 

 

  הלשכה עושה מאמץ רב לעקוב אחר פניות של רשויות  – וגופים נוספים מקומיותועדות מול  התנהלות

קשר  טיפול בנושא, שומר עלשאמון על ה דני מורבר חלקבלת שירותי שמאות. ה מקומיות וגופים נוספים

 נסה לכלל החברים.להגדיל את עוגת הפר , הכל על מנתהרלוונטיים ורמים הגדות ורציף אל מול הוע

 

 

 וקצת על העתיד:

 

ויטופל מיד עם כינונה  סכמות" נמצא על סדר היוםקידום ה"שומות המוהמשך  – חקיקה ופעילות מימשל

 של כנסת חדשה. 

ות וכד' הם רק חלק רות ממשלתיבקטור בחדיראי בתכנית, שמאי כים חדשים כגון חובת נספח שמחוק

 ת לעתיד.המתקיימות באופן שוטף עם חברי הכנס בשיחותהעולים מהנושאים 

 לוונטית גם בנושאים אלה.קדם חקיקה רלשמחתי, הנושאים מעוררים עניין רב וכולי תקווה כי נצליח ל 

 

 נושא פגישה שנערכה עם הממונה על התוצאות  – י/ רמ" הציבוריבמגזר  שמאיםפעילות לעניין שכר 

גלמות בתוכן המשרות המוצעות לשמאי מקרקעין ממחלק היום לידי ביטוי וכבר  באותבמשרד האוצר 

 שכר גבוה יותר )דירוג מהנדסים(. 

ורי )דוגמת שמאי רמ"י( ציבההמגזר קרב שמאי קבוצות נוספות בלהמשיך בפעילות זו ולפעול עבור בכוונתי 

 .דפקטו  בשכרהחשיבות המקצועית ולת ועל מנת שגם אצלם תבוטא היכ

 

בסדרת סדנאות נושאיות  נתחילויה להתרחב עוד יותר ובקרוב הלשכה צפפעילות  – דנאותקורסים וס

רחב מקצועי נהלשכה בידע  מנת להעשיר את חברי וכד'( הכל על, חוות דעת מומחה )רמ"י, מיסוי מקרקעין

 ככל שניתן.
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 יבות רבה בהנגשת כלי עבודה שוטפים. חשהלשכה רואה  – אינטרנט חדש ומחקר דלפי עדכניאתר 

הם רק חלק בימים אלה,  הנערך בקרוב כמו גם מחקר הדלפי לאווירפוי לעלות האתר החדש של הלשכה שצ

 הקרוב.אותם תספק הלשכה לחבריה בעתיד מהכלים 

 

 

 חברים יקרים,חברות ו

 

 מטרה נעלה. עבורי ועדיין הינה זה סוד כי הובלת הלשכה הייתה אין 

 

 במסירות ובאהבהמושקעות העוסקים במלאכה ועל ידי כל על ידי  אנרגיות הרבות המושקעותה

שימות , עוצמה הבאה לידי ביטוי בדבקות בממתהוצועשמירה על אחדות הלשכה , הכל תוך רבה

 . אותן יש להשלים עבורכם

 

 . שכה ואת חבריההלהמקצוע, את פיש את תם המנסים להכאותייחס ללה אין בכוונתי

 !מת חזונהשובהגהלשכה  מטרותו להשגת ניותבנחישע לפגולא אתן להם 

ו נר ויהיהיו  –מעמדם המקצועי והציבורי ך שמירה על תו נסת ציבור שמאי המקרקעיןרווחת ופר

 רגליי!ל

 

יחד  נזכה, שנה בה הצלחותו טובות בשורות כולי תקווה כי השנה הבאה עלינו לטובה תהא שנת

 .וביל בגאון את הלשכה למחוזות חדשיםלהמשיך לה

 

 

 ,ובהשנה ט

 , יו"ר הלשכהחיים מסילתי

 054-3300559נייד : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WWW.LANDVALUE.ORG.IL office@landvalue.org.il mail:-E       באינטרנט

 03-5225969, 03-5277642טל. , 6744367אביב -, תל222, משרד 2, ק' 159אלון  יגאל

 03-5239419פקס. 

ISRAEL  TEL.  03-5225969, 03-5277642  FAX.  03-5239419 
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