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 חברות וחברים יקרים,

    . ברבעון האחרון פעולות שעשום שוטפים לדכוי, ובו עהלשכה שב ראשכהותי כיו החלהמאז  ,אליכם 12-זהו מכתבי ה

  

      בתודות. ברצוי לפתוח ,ה זוכהו מאחר וזהו המכתב האחרון בתקופת

לחברות וחברי הוועד היוצא ופעילי הוועדות השוות, שעשו מלאכתם אמה בעבור כולו, במסירות רבה, מקצועיות ועם 

    הרבה מאוד רגישות, תשומת לב ואהבת אמת למקצוע.

לא היה באפשרותי להשקיע  ,יגתלא תמיכתם הבלתי מסוותודה מיוחדת לאבי יובל, לשותפתי אסתי כהן ולעובדי משרדי, של

     ימי עבודה כה רבים לקידום מטרות הלשכה.

לא אחטא למציאות אם אומר שתפקיד זה מחייב השקעה של עשרות שעות מידי שבוע, בסיעות, פגישות, דיוים, שיחות, 

    שכועים, כתיבת יירות עמדה ועוד ועוד. 

וקידומם האישי של כל  אי עושה את כל אלה באהבה, ממקום של תחושת שליחות וממחויבות עמוקה לקידום המקצוע

  חברות וחברי הלשכה.

אחד הושאים שעמלו עליהם רבות ברבעון האחרון, ושראה אור רק בשבוע באחרון, הוא בדיקת עומק של מדייות הפטורים 

    המקלה של מועצת שמאי המקרקעין.

    אויברסיטת אריאל היא רק מקרה אחד הטעון בדיקה מעמיקה.

כאשי מקצוע הדרשים להכשרה יסודית עד  ,והן במויטין המצויים שלו ן ברמת המקצועמתן פטורים ביד קלה פוגע ה

    לקבלת הרישיון המיוחל. 

עמלו קשות לקבלת הרישיון, ולא יעלה על הדעת שאחרים יקבלו אותו ללא מאמץ ראוי וללא עמידה בקריטריוים אותם 

    קבעה המועצה.

סדר יומה של המועצה, ומצאתי אוזן קשבת ותמיכה בלתי מסויגת מצד רבים העליתי את הושא במלוא עוצמתו וחריפותו ל

  מחבריה. 

וראוי שהדברים ייאמרו וייכתבו בצורה הברורה ביותר. בושא זה לא יהיו פשרות. או שכל תלמידי שמאות המקרקעין 

  ו שלא יהיו פטורים לאיש. בישראל ילמדו וייבחו באותה רמת קושי הדרשת לתפקוד מקצועי תקין בהמשך כשמאים, א

     תרון פחות מזה לא יתקבל ואו מוכים ללכת בעיין זה, את כל הדרך הדרשת.שום פ

    לא סכים להצפת המקצוע וכל שכן להצפתו על ידי מי שאיו מקצוען.

    הושא איו קשור למוסד לימודי כזה או אחר, ואין בכוותי להטיל דופי בשום מוסד או בתלמידיו.

    א הוא עקרוי ויטופל ברמה העקרוית.הוש

יו"ר הוועדה לעייי צעירים בלשכה,  -בהזדמות זאת ברצוי להביע תודה והערכה מיוחדים לחברו, אומיד (עודד) סולימי 

    על שהסב את תשומת לב הוועד לעיין והיווה הרוח החיה בקידום הטיפול בושא בצורה אחראית ומקיפה. 

     המסמכים והממצאים שהיוו את הבסיס העובדתי.ר ותבאיתי, שעות אין ספור הוא השקיע, בהדרכ

      לצורך העלאת הושא לשיח הציבורי דרשו עשרות רבות של שעות עבודה.

     ועד הלשכה ע"י מר סולימי, והוועד הטיל עלי לטפל בו ככל ויידרש. והושא עלה לדיון ב
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, הוא יסיוות חוזרים ושים של בעלי מקצוע אחרים, בעיקר עורכי דין, בו דו רק אמש בוועד ,ושא וסף ומטריד לא פחות

    לזב בגבולות המקצוע שלו וליטול מפרסתו.

זה קורה בוועדות ערר בהן לא ותים לשמאים להסביר את שומתם ולחתום על כתבי ערר, זה קורה במשרדי ממשלה 

    ות ההשגות בושאי מיהל והפקעות.ורשויות מקומיות, ועשה יסיון שזה גם יקרה בוועד

    ם שגם בעיין זה אי מתכוון להל מלחמת חורמה. כחיברצוי להבט

    ישא חן בעיי חבריו עורכי הדין, אך היא בפשו. ייתכן והדבר לא 

    .םובראשוה לעצמ לדאוג בראש יםחייבמקרקעין השמאי 

המגמה מו בשיתוף פעולה לכאורה, אך במקביל מקדמים את לא אתן לאיש לגזול מפרסתו, גם לא לאלה העובדים ע

  "המשפטיזציה של עולם השמאות". המדאיגה של

במקביל, הלשכה ממשיכה לטפל בושא הרפורמה המתהווה בחוק התכון והביה, תוך המשך הכה שקטה לקראת הפרקים 

  בחודשים ארוכים של עבודה. יים, בהם יוארו מלוא מקצועיותה והכוח אותו צברה הלשכההכלכל

  כמו כן, קיימו כסים מקצועיים והושמע דבריו בכל הכסים והאירועים המקצועיים הוספים שערכו בעת האחרוה.  

אם יש בכוותי להפסיק ולכהן בתפקיד יו"ר  ,בהתאם לתקון הלשכה, היה עליי להודיע עד שלושה חודשים לפי הבחירות

  הלשכה.

לא עשיתי זאת מאחר ויש בכוותי להעמיד עצמי לבחירה מחודשת, בתקווה לזכות שוב באמוכם ולהמשיך ולהצעיד את 

   בעוצמה, בחישות ובהרמויה.  - הלשכה קדימה 

  לרשותכם תמיד,

  יו"ר - אוהד דוס 
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