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  ,ועדות הלשכהופעילי , חברות וחברי ועד יקרי�

  

ולהכיר לכ� תודה בש� , החלטתי לייחד ולהפנות את דבריי בסיכו� שנת כהונתנו הראשונה אליכ�

    .בהחברות וחברי הלשכה על שנה שופעת עשייה והישגי� שעלינו רק להתגאות 

    .לפני שנה בדיוק יצאה הלשכה לדר� חדשה

חילקנו משימות ותפקידי� וכולנו הנחנו חלק מחיינו המקצועיי� , הצבנו לפנינו יעדי� ומטרות

    .לטובת כלל החברי� וקידו� המקצוע, והאישיי� בצד

� לאור� השנה, א� מה שהבחנתי, מה רבה תהיה העבודה וכמה זמ  תאר�, נדמה לי שאיש לא הערי

כשכיו� הגיעה העת לומר , הוא שאהבת המקצוע שעליו פרנסתנו והרוח ההתנדבותית ניצחו, שחלפה

  .מפעילותכ� עד כה ומהמש� הדר� שעוד צפויה, לכ� תודה גדולה ולהביע סיפוק ותקווה

אני חש חובה , קצרה היריעה מלהכיל את כל הפעולות והמאורעות מול� סייעת� להתמודד וע� זאת

יחד ע� כל חברות וחברי , על מנת שתוכלו להתרש�, � את עיקרי הדברי� וזאתלהביא בפניכ

    :מהיק" הפעילות ומעוצמתה, הלשכה

  

   :מהפני� החוצה

  

נטול פניות , ענייני,  עבודת מטה מסודרת בלוויית דיו  ממצה– הרפורמה בחוק התכנו  והבניה  $

    .וממוקד

 

    .ע� הלשכה נפגעו כהוא זהמבלי שיחסינו " הורד� "– הסכ� לשכת עורכי הדי  $

ה  ברמת המחוזות וה  , יחסינו ע� לשכת עורכי הדי  כיו� חזקי� וטובי� מאי פע�,  נהפו� הוא

    .ברמה הארצית

  

ג� , אישיי� ואני חייב להעיד,  בלשכה ואני מקיימי� קשרי� רציפי�הרפרנטי� – לשכות מקבילות $

, אדריכלי�, מודדי�, רואי חשבו , עורכי די , )בוני האר)( קבלני� –ע� לשכות מקבילות , מצויני�

    .  ב ועוד"לה
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כל התשבוחות למרגלית מור מנשה ולאלי , אתיופיה ועוד היד נטויה, קובה,  מרוקו– ל"קשרי חו $

    .לרחבי הכדור, אגמו  על הבאת בשורת שמאי המקרקעי  מישראל

בתשלו� אישי ומבחירה ( הלשכה אפשרות שתועמד לחבריב,  עדינה קופר בסיועיסקתעו, בנוס"

    .שבסיסו בלונדו , RICSלהצטר" לארגו  שמאי המקרקעי  העולמי ) כמוב 

 

הלשכה הולכת . בשנה החולפת, באופ  משמעותי,  חשיפה רבה ואיכותית יותר– הלשכה בתקשורת $

  . בכל נושא הקשור לענ" הבניה, ותופסת מקו� של כבוד כגו" המקצועי הראשו  במעלה

   

משרדי (על זרועותיה השונות ,  אני שמח לבשר כי היחסי� ע� הרשות המבצעת– ה בממשלההלשכ $

.תו� הערכה מקצועית הדדית, שוקמו והינ� יציבי� ומועילי�, )רשות המיסי�, המשפטי� והפני�

   

נהנית מקשרי� מקצועיי� ואישיי� מצויני� ע� כל גורמי ,  חזקה מאי פע�– הלשכה בכנסת $

   $בעניי  זה חשוב להודות ללוביסט הלשכה בכנסת  .  בבית המחוקקי�המפתח הרלוונטיי�

  .מסייעי� ללשכה רבות, שניסיונו והאהדה לה זוכה במסדרונות הכנסת, מר צחי סמייה

  

    :פני� לשכה

 

 הועדה הציבורית של חברי המועצה בעניי  פועלת וכבר – העלאת תקופת ההתמחות לשנתיי� $

    .ציבור וישיבת עבודה ראשונהקיימה הלי� של קבלת תגובות ה

  

עובדה ,  בוצע בהצלחה יתירה וזכה לתגובות של שביעות רצו  ממרבית החברי�– תו תק  ואיכות $

    .אשר תביא להמש� יישומו בעתיד

 

 עבודה נמרצת מול מרבית חברות הביטוח במהל� השנה האחרונה – ביטוח אחריות מקצועית $

    .טר� הניבה תוצאות פורצות דר�, �בעיקר עקב כמות השמאי� הפעילי, שלצערי
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ייצוג הלשכה בפני השמאי הממשלתי ,  עבודת מטה מקיפה וכ בוצעה – שומות למשכנתאות $

    .שלהחלטתו בעניי  אנו מחכי�, הראשי

 

במטרה להגביר את שיתו" הפעולה ג� ,   נערכו פגישות ע� שמאי הבנקי�$ רשימות שמאי הבנקי� $

    .מ� לא מופיע ברשימותשש, ע� שמאי� חברי לשכה

 

  .מהטע� הפשוט שכל הנושאי� נדוני� בוועד ומראש כמוב ,  פע� אחתהתכנסה – ועדת הנהלה $

 

 פעמי� עד כה לדו  בנושאי� 3התכנס .  כולל את כל יושבי הראש לשעבר– פורו� יושבי ראש $

הראש לשעבר הפורו� אינו גו" רשמי בלשכה א� מסייע בידי להביא את דעות יושבי .  אסטרטגיי�

    . בפני הועד, "כבר היה ש�"ונקודת המבט של מי ש

 

, הלכה למעשה,  הועדה עסקה בעיקר במת  מענה לפניות אזרחי� וסייעה– אתיקה מקצועית $

    .בהסדרת חילוקי דעות בי  שמאי� ולקוחותיה�

 

מויות  השתל, כנסי�, כולל ערבי עיו ,  הועדה פעלה באופ  הנמר) ביותר– מקצועיותהשתלמויות  $

    .ועוד היד נטויה

     

הועדה פועלת ללא ליאות לקיו� קורסי� .  התקיי� קורס שמאות נזקי� בחקלאות– קורסי� $

    .נוספי� לרווחת החברי�

 

,  שנה ללשכה70בסימ  חגיגות ,  הועדה כבר שוקדת על הכנס השנתי הבא– כנס שנתיועדת  $

    .במהל� חודש נובמבר" ד  אילת"שיתקיי� ג� השנה במלו  

 

בכל מקו� בו החברי� נתקלי� ,  הועדה ניחנה בפעילות ערה בשנה האחרונה– רשויות מקומיות $

כשלאחרונה הצטר" לצוות כסיוע , ש ללשכה"הפעילות בסיוע היועמ. בבעיות מול השלטו  המקומי

    .שהתנדב לעניי  בשמחה וללא תמורה, ד איל  שרקו " עו$חיצוני 
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    . הועדה יזמה ומקדמת מספר נושאי� בתחומה– דירקטריוני�/יישו� התקינה החשבונאית $

 

   . ללשכה הצטרפו בשנה האחרונה מספר לא מבוטל של חברי�– ועדת סניפי� וחברי� חדשי� $

 

שתי החלטות חשובות בענייני צעירי� .  הוקמה ופועלת מכוח החלטת הועד– ועדה לענייני צעירי� $

) יובא לאישור באסיפה הכללית הקרובה(קנו  הלשכה בנושא הזכות להיבחר תיקו  ת: שקודמו

    ). שני�5 שנות ותק במקו� 3(ושינוי נוהל מינוי שמאי באמצעות הלשכה 

נזכיר את מבצע הטיסות המוזלות שארגנה לכנס השנתי באילת ואת המעקב אחר יישו� , בנוס"

    .� שנער� בימי� אלההחלטות ועדת טרכטנברג בנושא הפשרת קרקעות למגורי

 

 יושבי ראש המחוזות פעלו למע  ארגו  אירועי� מקצועיי� וחברתיי� במסגרת – מחוזות הלשכה $

    .שמרבית� נחלו הצלחה רבה, המחוז

 

    .  פעלה בנמרצות והפיקה שני בטאוני�– מערכת מקרקעי  וערכ� $

    . ללשכה כבר בהכנה70 $הבטאו  החגיגי לשנת ה

 

 ליוותה בעיקר את הרפורמה בחוק התכנו  והבניה א� ג� הצעות חוק  הועדה– ועדת החקיקה $

    .   נוספות שיש לה  נגיעה לעבודת שמאי המקרקעי 

 

 הועדה שקדה על שינויי התקנו  שיובאו לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה – ועדת תקנו  $

    .בסו" חודש זה

 

    .של מזכירת הלשכהבסיועה ,  הועדה פועלת כל העת– מינויי� מטע� הלשכה $
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 הוועדה קיימה מספר ישיבות ופעלה במהל� השנה האחרונה להשגת מבצעי� שוני� – רווחת החבר $

    .לטובת ולרווחת החברי�

תחילתה של מסורת אליה נשוב , נזכיר את מסיבת הקי) המוצלחת שנערכה בנמל תל אביב, בנוס"

    .ג� השנה

 

הביא לחשיפה משמעותית ומחודשת , הושק השנה אתר הלשכה החדש ש– אינטרנט ומחשוב $

.למקצוע שמאות המקרקעי  ומשמש כבר ככלי עבודה חשוב בחייה� המקצועיי� של חברי� רבי�

   

בקרוב יו� עיו  בו . שתיי� מה  בנוכחותי,  הועדה קיימה מספר פגישות–שמאי המגזר הערבי  $

    .הערבימתעתדי� לדו  לראשונה בסוגיות שמאיות האופייניות למגזר 

 

רענו  החוברת הותיקה שהפיקה הלשכה בעבר , הראשו .  מקודמי� שניי� במקביל– מחקרי דלפי $

    .ייחודי וחדשני לסוגיות שמאיות אופייניות במגזר הערבי, בנושא והשני

 

מלווה את פעולות הוועד ומסייעת לחברי הלשכה בסוגיות , "השמאו " עורכת –ש הלשכה "יועמ $

    .תנהלות� המקצועיתמשפטיות הקשורות בה

 

שיתו" הפעולה לו .  מסייעות ללא ליאות ומעורבות בכל הפעולות שהוזכרו לעיל– מזכירות הלשכה $

 .מוער� ביותר על ידי ותבוא עליה  הברכה על כ�, למרות עבודת  הרבה, אני זוכה מציד 

  

    .אני מתנצל מראש בפני העושי� במלאכה, מקווה שלא שכחתי דבר ובמידה וכ 
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    .  עומדת להיות שנה רווית סיכויי� וסיכוני�2012שנת 

  

למול ) ?(הגרעי  האיראני ובחירות, חוק תכנו  ובניה חדש,  מצוקת דיור גוברת$האתגרי� מבית  

פוליטיי� באזור ומשבר חוב עולמי העשוי להשפיע על המשק $ שינויי� גיאו–אתגרי� מחוצה לו 

  .שת אי וודאותממלאי� את האוויר בתחו, בישראל

  

על המש� , בשנה הקרובה, נמשי� אנו נחושי� בקידו� מטרות הלשכה תו� מת  דגש, ולמרות זאת

 ללשכה במגוו  אירועי� 70 $ציו  שנת ה, חיזוק מעמד הלשכה ושמאי המקרקעי  בקרב הציבור הרחב

ו  והבניה נקד� מער� השתלמויות וקורסי� לחוק התכנ, כולל קיו� ועידה שנתית ראשונה ללשכה

נתחיל בטיפול באישור שכר טרחה על בסיס הצלחה בשומות השבחה , במידה ויאושר, החדש

    . והפקעות ובביטול העברת תיקי הפקעה מהשוק הפרטי לועדת השגות197ובתביעות לפי סעי" 

   .לצד המש� קיו� פעילויות הלשכה השוטפות בה  כבר הורגלנו, כל זאת

  

    .שיכו כ� בנחישות ובאהבת עבודתכ� הציבוריתהמ, חברותיי וחבריי היקרי�

    .גאווה רבה, את� מסבי� לחבריכ� שמאי המקרקעי  ולי

   , תודה מקרב לב

  ,שלכ�

  

  אוהד דנוס

 ר הלשכה   "יו

  


