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חברות וחברי לשכה יקרי,
כמידי שלושה חודשי ,אני שמח לשוב ולדווח לכ מחזית העשייה בלשכה ,על מקצת הנושאי בה עסקנו ,פעילי הוועדות
השונות ואני ,במהל הרבעו האחרו.
עיכוב החקיקה בנושא הרפורמה בתכנו ובניה ,פינה זמ רב לקידו יוזמות נוספות ,שכל מטרת הוא הצבת שמאי
המקרקעי בחזית העשייה הנדל"נית של מדינת ישראל.
אבל...אי אפשר בלי כמה משפטי על הרפורמה שכה דובר בה ושעתידה לוטה כרגע בערפל.
אני חייב להודות כי אינני שמח על העיכוב באישור החוק ,שמניעיו פוליטיי גרידא ואינ קשורי כלל ועיקר למטרת
החקיקה או לתוצאותיה.
בעוד שעל ישימותה של הרפורמה וסיכויי הצלחתה ניטש ויכוח בי מומחי שוני ואפילו בי הלשכה לחלק קט מחבריה,
הרי שבנושא מעמד השמאי בחוק המוצע ,והישגי נוספי כגו #:השבת הלי השומה המוסכמת בסכו מוגבל ,חזרה לשיטת
המקפצה ותארי קובע ליו העסקה ,הרוב המכריע של חברי הלשכה ואני בתוכ ,תמימי דעי בדבר היתרונות הברורי
שמציע החוק ביחס לאיכות עבודתנו ולמעמדנו המקצועי.
ע זאת ,העיכוב אפשר לנו לנסות ולשפר עמדות בנושאי עקרוניי נוספי ,שבראש ביטול הניסיו למחיקת הפוטנציאל
בקרקעות פנויות )למרות שג בנושא זה השיגה הלשכה דחייה של  7שני( ,כ שכנראה "כל עכבה לטובה".
באשר לנושאי הנוספי בה עסקנו יש בידי לעדכנכ כלהל:
ארגו ה – RICS #שיתו( פעולה המקנה לחברי לשכה המעונייני בכ להצטר( אל שורות הארגו ,תמורת תשלו ,מבלי
לעבור את מסכת המבחני הנהוגה על מנת להיכלל כחברי מ המניי בו.
בכ ,תגבר החשיפה של החבר/ה המצטר(/פת מול חברות בינלאומיות המעוניינות להשקיע בישראל וכ ,תאפשר לו לפעול
בחו"ל מטע חברות ישראליות.
ועדת הארכת ההתמחות – בהמש ליוזמה במועצת השמאי ,בשיתו( הועדה לענייני צעירי ,ועדת המשנה במועצה הגיעה
לשלב גיבוש המסקנות ,אשר יוצגו בפני המועצה בהקד.
אני מקווה שיהיו בשורות ג בנושא זה מאחר ואנו רואי בו ,נושא חשוב מאי כמותו וזאת ,במספר היבטי:
ראשית ,דרישתנו להעלאת תקופת ההתמחות לשנתיי הינה דרישה לגיטימית וצודקת הבאה להג בראש ובראשונה ,על
המתמחי הצעירי ועל הציבור וראוי ,ולו מטע זה לבדו ,לעגנה בחקיקה.
שנית ,בדר עקיפה ובמידה ויוסדר לשביעות רצוננו ,הוא א( ימנע את הסכנה שבהצפת המקצוע.
שלישית ,הוא יספק הגנה ותחרות הוגנת לשמאי צעירי ,בשנותיה הראשונות בתחו ,צעד נוס( המשק( את דאגתינו
הכנה והבנתנו כי עלינו לתת את הדגש ולשמור על חברותינו וחברינו הצעירי בלשכה.
בדיקות רכישה – ועד הלשכה הסמי צוות מתו חברי הועד אשר יפעל מול לשכת עורכי הדי בניסיו לחדש את ההסכ על
בסיס הוג והגיוני יותר מזה מנכרת בעבר ושאינו בתוק(.
יו עיו במגזר הערבי – התקיי בהצלחה בנצרת ונחל הצלחה רבה בקרב המשתתפי מאחר והצליח לשמור על איזו רצוי
בי מקצועיות לפוליטיקה.
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קידו יוזמה בנושא פינוי בינוי – מהל שניזו מול עיריית תל אביב ומטרתו לשי את הטיפול באזורי הביקוש בראש סדר
העדיפויות של מדינת ישראל ,כשתל אביב תעמוד בחוד החנית של העשייה בתחו זה.
כמו כ ,הצענו סל פתרונות מיידיי בתחו הדיור להשכרה ,לזוגות הצעירי ולסטודנטי.
היוזמה כבר הניבה פגישה מוצלחת ע רל"ש רוה"מ ,מר גיל שפר וצפויות פגישות נוספות ע שרי ממשלה וחברי כנסת
בנושא.
כנסי בלשכת עורכי הדי והתאחדות בוני האר – הלשכה יוצגה בכנסי שנערכו במהל חודש מאי.
המושב המעניי יותר היה במסגרת כנס התאחדות בוני האר* ,בהשתתפות חה"כ משה גפני ,אמנו כה ,כרמל שאמה הכה
ופאינה קירשנבאו ,בו הצענו פתרו לסוגיית מיצוי כושר ההשתכרות ,פתרו אותו קיבלו כל הנוכחי כמקובל ואפשרי.
כנסי הלשכה  התקיימו שניי ,כנס חור( מוצלח בי המלח וכנס שבועות מוצלח לא פחות באילת.
בנוס( ,הלשכה קיימה השתלמות מקצועית בקובה.
מחקר דלפי – ועד הלשכה הסמי צוות מתו חברי הועד אשר יפעל לרענו מחקר הדלפי שערכה הלשכה בעבר.
החברות והחברי מוזמני ליטול חלק ,להשתת( ולהשפיע.
שיתו חברי הלשכה בסקירות שוק הדיור – יוזמה ברוכה של השמאי הממשלתי הראשי ,המתבססת בי היתר על העלייה
החדה במעמד שמאי המקרקעי בקרב גורמי השלטו ובתקשורת ,זכתה למענה מלא מעט חברי לשכה.
אני קורא למתלבטי להצטר( למיז ,חשיבותו רבה ,ה לשמאי המקרקעי בכלל ,ה לכ במיצוב מעמדכ כבעלי מקצוע
מובילי וה לטובת הציבור בישראל.
תמ"א  – 38הלשכה חברה לאיגוד חברות תמ"א  38על מנת לקד נושאי שוני הקשורי ביישו התמ"א על תיקוניה
ובראש ,החלת פטור גור( ממס שבח בעסקאות תמ"א .38/2
בעניי זה פנינו ה למשרד המשפטי וה לרשות המיסי.
המחשבה המלווה את העיסוק בנושא בכלל היא שמעבר לעובדה שיש בתמ"א משו פתרו חלקי למצוקת הדיור באזורי
הביקוש ,החבירה לאיגוד חברות התמ"א תייצר בהכרח שימוש הול וגובר בנו בליווי העסקאות.

ולסיו ,נאחל לכ ,לבני משפחותיכ ולעובדיכ חופשת קי* מהנה וארוכה ככל האפשר ,נפגש
באירועי הלשכה השוני ובפתח של החגי.
שלכ,

אוהד דנוס
יו"ר הלשכה
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