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  ,יקרי� לשכה וחברי חברות

  
ככל , כשמגוו� יעדי הלשכה ומטרותיה רק הול� ומתרחב, חדשה ושנה החגי� תקופת של בפתחהממש  ואנו נוס� רבעו� חל�

  .שההצלחות נצברות

  
יתה רבה יה, כלשה� בכנסתמהותיי� למרות העדר האפשרות הממשית לקד� תיקוני חקיקה , ברבעו� האחרו�הפעילות 
  . ומגוונת

    . האר#אזוריג� א� לא באופ� שווה בכל , כולנו היינו עדי� לחזרת� של רבי� מרוכשי הדירות לשוק
  

, הלשכה צברה עוצמה תקשורתית רבה מהעובדה שחזתה מגמות ומהלכי� וחשפה את האמת התכנונית של המדינה ישראל
  .ג� כשלא היו הדברי� נוחי� או משרתי� את האינטרסי� של הציבור הרחב, כמו ג� תהליכי� כלכליי� צפויי� בפני הציבור
פעילות ברוכה וג� להוכיח לחלוק מחמאות כשמגיע על , ג� כשאינה נעימה, הבטחנו תמיד לשרת את הציבור ולומר אמת

    .� דבריהראחל הצהרות שאי� כשהדברי� אינ� מתקדמי� כמצופה או נסמכי� ע, כגו� רציני ומקצועי, ולהסביר
  .� מגווני�"עובדה זו לא נעלמה מעינ� של גורמי התקשורת השוני� וה� מציפי� אותנו בפניות לניתוחי� שוני� בנושאי נדל

אנו רואי� הצלחה רבה בכל פע� ששמה של לשכת שמאי המקרקעי� מוזכר , הנושא גוזל זמ� לא מבוטל א� חשוב מעי� כמוהו
    .תונות הכתובה והאלקטרוניתיבע
ועד לכנסת  משרד הבינוי והשיכו�ממשרד האוצר ו, ובדה זו א� לא נעלמה מעינ� של גופי השלטו� השוני� והרלוונטיי�ע

כשבחלק ,  אות� ה� רוצי� להוביל ליוזמות שונותשמי באשרשמי ולא רהחלו להתייע# עימנו באופ� ר, וג� ה�ישראל 
    . למפרע מאיתנו"רוח גבית"מהמקרי� ביקשו לקבל 

רוחנו א� , נית� לומר שאנו יותר ממסופקי� באשר לכברת הדר� שעשתה הלשכה בציבוריות הישראלית, לנוכח הדברי� הללו
  . ההישגי� שכבר הושגו ובשמירה על גבוה יותר� הלשכהקיימת עוד עבודה רבה בקידובוודאי כש, אינה שלווה

  
  :כלהל� לעדכנכ� בידי יש המקצועית פעילותנו בליבת המצויי� ולנושאי� בפנינו העומדי� לאתגרי� באשר

  
אשר אינה כוללת את הפרקי� , מצומצמתי ראש מינהל התכנו� יוזמת רפורמה כ נתבשרנו  & ובניה בתכנו� הרפורמה

    .הכלכליי� בשלב ראשו�
    .פ ולא בכתב"לא בע, הרפורמה טר� הוצגה לנו

תיקוני� הכרחיי� שיש לעשות בתוספת שולדרוש א� יש בדעתנו לבדוק , מוב� כי עמדתנו בעניי� לא יכולה להיקבע כעת
    .יוטמעו בכל תיקו� חקיקה שיגובש, י עמדת הלשכה"עפ, שיתיהשל
  
  

 ביחס למתווה ,�ציגי לשכת עורכי הדי� ואנו ממתיני� להחלטת הגופי� המוסמכי� אצלפגשנו ע� ננ – רכישה בדיקות
ללא קביעת תעריפי מינימו� וע� הנחה מובנית לטובת לקוחות אשר יגיעו ,  בנושאפעולההשיתו� חידוש , שהצענו ובמרכזו
       .מתערי� המשרד של כל אחד מאיתנו, מטע� עורכי הדי�
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    :החול� ברבעו� סקנוע בה, והענפה הנוספת הפעילות את, אגוז בקליפת, בפניכ� לפרט שמח אני, בנוס�

הכינה תק� שיפורס� בקרוב לציבור בנושא שומות , בראשותה של חברתנו גלית אציל לדור, של המועצההתקינה עדת ו &
לפנות , גרהשאינו עוסק בתחו� כדר� שבשבינינו ג� למי , חשוב מעי� כמותו מאחר ויקנה כלי�תק�  ה.בפרויקטי פינוי בינוי

 .נושא במקצועיות ובשפה אחידהולטפל ב

 תושביולטובת לטובת הפרויקטי� , 38א "לקידו� תכניות תמכיועצי� מקצועיי� במסגרת גופי� שוני�  השתלבותנו הכשמנ &
  .המדינה

  .2/38 א" באישור הפטור ממס שבח בעסקאות תממכריע חלק פעיל והנטלהלשכה  לציי� כי שובחבעניי� זה 

 נשיא (חברות בלשכות סניפי� ראש ויושבי מקבילות לשכות ראשי, ציבור אישי ע� עבודה שוטפות ישיבות בקיו� המשכנו &
 .)חברי כנסת ועוד, ראש לשכת עורכי הדי�, הקבלני� התאחדות והנהלת

 .בהיקפי� חסרי תקדי�, ל"באר# ובחו, השתלמויות והרצאות מקצועיות, כנסי�יימנו ק &

 . בשבוע שעברלרגל ראש השנהבהרמת הכוסית , ג�כ�  .יתה רבהיוההצלחה ה, כמידי שנה, את מסיבת הקי# השנתיתיימנו ק &

ללא תוספת ,  הואר� ושופר משמעותית,ממנו נהני� חברי הלשכה, "הראל"בהקולקטיבי למצב שבו ביטוח הבריאות באנו ה &
     .70% &של מעל לתשלו� תוספת  "הראל"על ידי שבו נדרשה התחלתי ממצב , תשלו� וזאת

 .עבודה נפלאה בכל תחומי פעילותו בוועד ,אגבעושה ה, דני מור, ר הוועדה "על כ� יועבר בנפרד על ידי יויווח ד

    . משכנתאותלשומות הפעלה מול הבנקי� בנושא  משכנתאותו בנקי� וועדת &
     . בעניי�,מר טל אלדרוטי, השבוע התקבל מכתב השמאי הממשלתי הראשי, בנוס�

 . וג� על כ� תצא הודעה נפרדת ומסודרתועבר לעיו� ולדיו� במוסדות הלשכה הרלוונטיי�המכתב ה

מחברות וחברי  דואח ת לכל אח"ביקור אלקטרוניכרטיס " –אותו תראו בקרוב , אישר חידוש נוס� באתר הלשכהוועד ה &
 על ידי מי שמעוניי� לקבל שירותי שמאות , ההתקשרות עימכ�שפר משמעותית את דר� קבלת פרטי לאשר אמור, הלשכה

 .מקרקעי�

 צמיחה, שגשוג שנת, ומבורכת מתוקה, טובה שנה ולעובדיכ� משפחותיכ� לבני, לכ� אחלא, ולסיו�
    .פריחהו

  ,בברכה                                                                                                                                           

    אוהד דנוס                                                                                                             
    ר הלשכה"יו                                                                                                           
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