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 ( 2022)  ג"פתש ,שנהה שראערב  –ת יו"ר הלשכה גריא

 

 חברות וחברי לשכה יקרים, 

 

 :מאת הקב"ה מלך מליזנסקר' אלי ערב ראש השנה, ביקש באחד מכתביו 

ים," ְנָאֵתנּו ַעל ֲאֵחרִּ ֵבנּו ְולֹא קִּ ְנַאת ָאָדם ַעל לִּ יׁש ֵמֵרֵעהּו ְולֹא ַיֲעֶלה קִּ ְנַאת אִּ קִּ יֵלנּו מִּ ֵבנּו ֶׁשנִּ   ְוַתצִּ ְרֶאה ָכל ֶאָחד  ַאְדַרָבה, ֵתן ְבלִּ

ְנָאה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו  ַדֵבר ָכל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ַבֶדֶרְך ַהָיָׁשר ְוָהָרצּוי ְלָפֶניָך, ְוַאל ַיֲעֶלה ׁשּום שִּ ְולֹא ֶחְסרֹוָנם, ְוֶׁשנְ   ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו

יָלה  ."ָחלִּ

השנה   ראש  ב  גתשפ" ערב  שוב  אנו  תקופהפתח נמצאים  של  בחירות   שתי  לתולהכמאתגרת    ה  מערכות 
 למוסדות הלשכה. הבחירות –לכנסת ישראל, השניה הבחירות  –האחת חשובות. 

 
שוב   הוכיחה  שחלפה  הישראלית  בשנה  חוסהחברה  הקורונההצ,  נהאת  ממשבר  להיחלץ  ולעלות   ליחה 

לדהור ואיתו  ת המשק המשיך  קטר הנדל"ן המהווה חלק מרכזי בצמיח  העשיה והצמיחה.  פסימחדש על  
 המשק כולו.

 
, והבאתה בפני מקבלי ההחלטות  יכולתו המקצועית של שמאי המקרקעיןבחשיבות    מינהמאכמי שתמיד  

מר    המשפטיםהשוטף עם מקבלי ההחלטות ובראשם שר  גת הלשכה ללא לאות לשמר את הקשר  ההנ ה  פעל
ולסייע  בלהקשי ו ניאותמשרדו אשר ות וצו ערן דוידי, מנכ"ל משרד המשפטים ויו"ר המועצה מר גדעון סער

הכניסה  ו  של המקצוע  ההאקדמיזציידי קידום    עלהן מבית    ,שמאי המקרקעיןבשדרוג מעמד   רף  הפיכת 
ל וראוי אליו  קידום    מכובד  ידי  על  מחוץ  וחווהן  לשמאי    יםמאפשראשר  קים  תקנות  עסקי  פעולה  חופש 

 סיס הצלחה. בוד על בוהאפשרות לע האתיקה, זאת דוגמת שינוי תקנות ילותועלת גדולה לצרכן הישרא
 

ה הם פרי  והיוזמות שנקטה הלשכה כל אל  וג המקצועבמיתשחל  ר  ל הלשכה, השיפוש צועית  לותה המקפעי
ש מז  רביםל  עמלם  הציבורית.  המקדישים  העשיה  עבור  וממרצם  שמות  מנם  את  מלהכיל  היריעה  קצרה 

להו  כולם חובה  מרגיש  אני  תודה  אולם  הקיר  הבולטת  על  במועצה  עשיה  הלשכה  גל שפייצחק    –לנציגי 
העצני לוחזקיה  הש  יו"ר,  לוימוריה    –תלמויות  ועדת  עם    יו"רלו  רבני  וקשר  חדשים  חברים  גיוס  ועדת 
לימוד ספק    .כרמיניב    –  מוסדות  הבולטת  אין  שחלפה,שתרומתם  ש   בשנה  גם  הלשכה כמו  פעילי  יתר   ל 

 לחברי הלשכה. ועלת רבה הביאה ותביא ת

 
 הבחירותשמערכות ולקוות  מלך מליזנסקר' אלי תפילתללהצטרף  אות הבחירות אין לי אלתח של מערכבפ

ו איש על דעתו,  לא יעבירהשנאה רונות, שהקנאה ותוך הדגשת יתרונות ולא חס מכבדבאופן  התתנהלנ
אל עבר   ממלכתיות ובהתמדה, בשותבנחי ולהוביל   חת אותה יש להמשיךש לנו לשכה אתמיד שינזכור ש

 ה.מטרותי
 להביא להישגים! , הוא אשר בכוחו מאמץ משותף

לתת רי הלשכה נכונים  כי חבמלא  בפה  , יכול אני לומר  השישיתזו השנה  "ר הלשכה  יוכמי שמכהן בתפקיד  
 . וביל יחדלהכתף ו
ה להודות  זה  ולממקום  הלשכה  מי  לכזכירות  החולפת  קח  וול  קחשלל  בשנה  הלשכה  של  בעשייתה  חלק 

 גם בשנה הבאה. לך ויתרחב ולקוות שמעגל העושים י
ותיה,  תכלה שנה וקילל"אמירה  הש  ,חברי היקרים  -  םכל לכולמאח,  גלשנת תשפ"  בפ"שבין שנת תשבתפר  

 .פוך למציאותהת "רכותיהתחל שנה וב
 ,  בריאותשנה של  ה עלינו לטובה תהאא שנה הבשה

 , שגשוגנה של  ש  
 , אמן!פרנסה בשפעברכה ושל נה ש    

 
 שלכם,                                                                                                             

 "ר הלשכה , יוחיים מסילתי
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