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 71.3.62: תאריך

 ז"תשע, ח אדר"כ

 ,יקרים חברות וחברי לשכה

 

 (.ג"י', ל, דברים.." )בפיך ובלבבך לעשותו -כי קרוב אלייך הדבר מאד "

 

 ינו בהובלתפעילותוהחלה  ,לתפקידנוואנכי נבחרי ציבור השמאים  ,ביום חמישי האחרוןנכנסנו  ,בשעה טובה ומוצלחת

 .הלשכה בשלוש השנים הבאות

 

 !לעשותו -נו כמי שנבחרו להנהיג את הלשכה קרוב אלינו מאד ובכוונת -חברות וחברים  ,הדבר

 

 .בראש סדר העדיפויות ולפי קו מנחה זה נעשה עבורכם הנהטובת כלל השמאים 

 מבט קדימה אל המלאכה הרבההגיעה העת להישיר יחד , עם שקוע אבק הבחירות ועם רגיעתן של הרוחות שסערו

 .הצפויה לנו

 .להפשיל שרוולים ולהתחיל בעשייה עליה התחייבנו, לנשום עמוק, הרגע בו עלינו להסדיר נשימה מן המרוץזה 

 

 !שינוי ולא מהפכה, בכוונתי להוביל שינוי, כפי שכבר אמרתי במספר הזדמנויות

 

 .ותמערכת הבחיראשר הוצגה ב ,תפעלנה בהרמוניה ליישום תכנית מאה הימים ,ועדות הלשכה שתוקמנה בקרוב

 

 ליצור עתיד טוב יותרהכל כדי , שכללה שורה של מחויבויות תקודם בשלוש השנים הקרובות בתבונה וברגישות ,התכנית

 .תוך שימור הטוב במה שכבר קיים

 

 . לפעול במרץ רב על מנת להוביל את כל אותם שינויים להם התחייבתי בכוונתי

 

 . הבית המשותף של כולנו שהיא ,ללשכהם תעודת כבוד למקצוע ונהאחוזי ההצבעה הגבוהים בבחירות והאמון לו זכינו 

 

 .ללא הבחנה בבחירותינו, כולנו אחד, מרגע זה

 

 . על ידי כולכם, הזכות להוביל את הלשכה כמוה כפיקדון שנמסר לי על ידכם

 .אעשה כל שביכולתי להחזיר לכם פיקדון יקר זה לאחר השבחתו עם השנים

 .כה תוך איחוד השורות ותוך גילוי רגישות למצבם של כל חברה וחבר בלשכהחזקה עליי להוביל את הלש

 .הלשכה היא של כולנו ויש לשמור עליה ככזו

 . אשר בחרו לשרת את הציבור בהתנדבות, רשימת ועד הלשכה ובעלי התפקידים שנבחרו כוללת גם חברים חדשים

 .יםבטוחני כי שיתוף פעולה מושכל יביא תועלת רבה לציבור השמא
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 הצטרפו לעשיה וקדמו יחד איתנו את , בואו -אנצל הזדמנות זו לקרוא לכל מתמודד ומתמודדת לתפקידים השונים 

 .מטרות הלשכה

 . אנו  יוצאים למסע ארוך בו בכל יום עלינו לזכות באמון החברים מחדש

 

 -ולבסוף תודה 

 .לבורא עולם שנתן לי את הזכות להוביל את הלשכה תודה

 .ערך הדבקות במטרה  - לאורם אני פועל ובין היתרהם המקור לערכים ש, יילהור תודה

 .לשאת בעומס הרב ולהוכיח שוב שיש על מי לסמוך גם ברגעים הלחוצים ביותר, לעובדי משרדי שידעו לתת כתף תודה

 .זרי שניהל מערכת בחירות סוערת בקור רוח ובחיוך אופייניר ועדת הבחירות אמנון נ"ליותודה 

 .לחברי ועדת הבחירות ולפעילים השונים על הזמן והמרץ שתרמו במערכת זו תודה

 שוש ואלה וליועצת המשפטית הילה על היכולת לנהל מערכת בחירות באופן מופתי תוך הקפדה , לעובדות הלשכה תודה

 .בתוכהשלא להיגרר למתרחש 

 

 . ר בשש השנים האחרונות"ד היובשם כל חברי הלשכה אני רוצה להודות לאוהד דנוס שמילא את תפקי

 .הראוי למלוא ההערכה, הובלת ציבור מקצועי במשך שנים ובהתנדבות מלאה היא מעשה מעורר השראה

 .אני בטוח שאוהד עוד ימשיך ויתרום למען הציבור גם לאחר סיום התפקיד

 

 !יל כולםמבטיח להיות אחד בשב -חברות וחברים יקרים על האמון הרב שקיבלתי מכם , תודה לכם

 

 אשר קצרה היריעה מלהכיל את דברי השבח שעליי  אשתי מיכל ושלוש בנותיי היקרות, החביבות במיוחדולאחרונות 

 השכילו ומשכילות אותן אלו להניע אותי קדימה בתנופה , רחוק מאור הזרקורים, בשקט האופייני להן. להרעיף עליהן

 !ל ולפעוללפעו, תנופה אשר נותנת לי את הכח לפעול, אדירה

 

 .ראו בי כתובת לכל פניה מכל סוג, בריםוחחברות 

 

 !הגיע זמן עשיה

 ,שלכם

 ר הלשכה "יו -חיים מסילתי 

 450-3344553: נייד

 


