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  ,חברות וחברי� יקרי�

  

     .מציי� ועד הלשכה שנתיי� לפעילותו, הזה ממשיו� ב

רווחת שמאי לשכל כולה נועדה לתרו�  ,מבורכתהתנדבותית עשייה מרתקות של אלה שנתיי�  היו

    .המקרקעי� ולטובת הציבור בישראל

לטווח  חשיבה אסטרטגיתתו� ובאחריות ציבורית  ,במסירות רבה, קשות כקלות ,בכל החזיתות פעל הועד 

�  .בכלל � בישראל"ענ  הנדלבפרט ולי� המהותיי� לנו בנושא ,ארו

  

    . בסימ� בחירות עמדרבעו� האחרו� ה

הדורשי� התאמה , שהסתיימו בשינויי� לא מבוטלי� במפה הפוליטית ,בחירות לכנסת ישראל

    .א� ג� טומני� בחוב� סיכוי גדול לשיפור ושינוי, והסתגלות

תו� ארגו� וניהול מוקפדי� , למופת ההתנהלש, מומלצי הלשכה למועצת השמאי�בחירת , להבדילו

    .בדר� כלל באווירה טובה וחבריתו, בהתא� לתקנו�

  

מגמה של  י�ושקט י�אקטיביומניעה סיכול ביתה ימפעילותי האישית בחודשי� האחרוני� ה נכבדחלק 

    .באגרותהשבחה ההמיר את היטל ל ,במשרדי ממשלה שוני�בכירי� גורמי� הקיימת אצל 

    . לא יצלח )יש� –החדש(הרעיו�  , ככל ונית� להערי� היו�

זה ברצוני  עניי�וב ,סופית יגנזיואעמוד על המשמר כדי שהוא דרו� נאמנה שאמשי� להיות אני מבטיחכ� 

     .להיקטה והיעבדרכ� הש ,להודות לכל מי שסייעו לי

  

  ...,ס ובנו

, השופט יצחק כה�, כבוד נשיא בית המשפט המחוזי בנצרתוועדה בראשות ל ה הלשכהזומנ ברבעו� החול�

החיי�  יבכל תחומ, נוהל מינוי מומחי� לבתי המשפט לגבש, בית המשפט העליו�י נשיא "ה עתשמונ

    .שמאות המקרקעי�, ובכלל�

    &:היו כלהל�, בקליפת אגוז, הנושאי� שבחרתי להעלות בוועדה שבפניה הופעתי
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  שני� ומעלה כשיר לכה� כמומחה מטע� בית המשפט 3בעל ותק של  ת מקרקעי�/כל שמאי –וותק . 1

    ). שער� וועד הלשכה בנוהל מינוי המומחי� בלשכה בדומה לשינוי(     

  והתקינהרגולציה במקצוע בשני� האחרונות השינוי ברמת ההינו , כפי שהוסבר, הטע� לעמדה זו    

  החופשיי�מקצועות מרבית הב שאינה קיימתבמידה  ,תרמו להעלאת קרנו של המקצועאשר  ,השמאית    

    .אחרי�ה    

  "להיצמד" אי�להתמנות כמומחה ו ,לעיל יש לאפשר לכל מי שעומד בתנאי הס  הראשו� –אקראיות . 2

  .למומחה אחד קבוע    

  ,א� כי יתכ� יתרו� לשמאי מקומי, שמאי המקרקעי� מסוגלי� לערו� שומה בכל מקו� באר( –מיקו� . 3

    .בעיקר בנושא שכר הטרחה וחיסכו� בזמ�    

    . ב"לחוק התו 84לתערי  השמאי� המכריעי� בתיקו� הוועדה הופנתה  –תערי  . 4

    . '93סכ� על הרשויות המקומיות מינואר לתערי  המו, ובהתא� לשאלות שהופנו בעניי�, לחילופי�    

  אלא א� סבר בית המשפט שחרגו בהיקפ� ,ל"צע שייכללו בשכר הטרחה הנוה & בנושא שאלות הבהרה    

  היק  העבודה הנוספת בהתא� ל ,בית המשפט יקבע תשלו� נוס  על פי ראות עיניי ,ואז או בתוכנ�    

    .שנדרשה    

  בגי� כל הופעה בבית המשפט ולושראוי לשל�  הבעתי את עמדתנו, בנושא הופעות בבית המשפט    

  .בהגיעו לדיו� זמנומ השקיעהמומחה העובדה ש רק בשל    

  עבודתנו, נענתה בכ� שבשונה מבעלי מקצוע אחרי�" איטיי�"סנקציות על שמאי� הטלת שאלה בדבר . 5

  � איחורולכ� אי� אנו חושבי� שראוי להפעיל סנקציות בגי ,תלויה באיסו  מידע שחלקו אינו זמי� תמיד    

  .במסירת חוות הדעת לבית המשפט    

  א� מהווה תת תחו� במקצוע תהוסבר לוועדה כי נושא זה אינו מוסדר רגולטורי –שומה חקלאית . 6

  .בעלי הכשרה מתאימה ,מקרקעי� ות/וראוי שמינויי� בנושא יופנו א  לשמאיהמקרקעי� שמאות     

  הייתה שאי� מקו� לרשימות וכל, וצגה לוועדהכפי שה, עמדת הלשכה –רענו� רשימות המומחי� . 7

    .עולה על שלוש שני�הותק ת /בעלכשיר ובלבד שת לשכה /חבר ת/שמאי    

  חייב יהיה הנוהל שיאושר לכלול ג� הלי� רענו� הרשימה מעת, הוצע שבמידה וייקבע אחרת, ע� זאת    

  .יכלל בהעל מנת לאפשר למומחי� חדשי� ראויי� לה, לעת וזאת    

  הוצע לוועדה את סיוע הלשכה במינוי המומחי� לבתי המשפט באמצעות הלשכה ובהתא�, ולבסו . 8

    .  יוני והשקו  הקיי� בה כיו� למינוי מומחי�ולנוהל השו    
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    . התנהלו הבחירות למומלצי הלשכה למועצת השמאי�, כאמור ברבעו� החול�

לכהונה (עדי צביקל ו )לראשונה נבחר מועמד ממחוז חיפה והצפו�(דות� דרעי  בבחירות נבחרו החברי�

    . קיד�הצלחה רבה במילוי תפ ה�נאחל לשני .)נוספת

הציבור אשר שלח אות�  לשמור ולהג� על, לייצג בכבודיעשו ככל שביכולת� הנבחרי� אי� לי ספק ש

    .ועדוידי העל בעתיד ויסייעו בידי לקד� את מטרות ועמדות הלשכה כפי שגובשו ויגובשו  ,למשימה

אשר ניהל ביד רמה , בש� כלל חברי הלשכה לחבר אמנו� ניזרי, אבקש לנצל הזדמנות זו ולהודות מקרב לב

    .פזית בובליל, ר ועדת התקנו�"הלי� בחירות מרשי� וללא רבב כשלצידו מסייעת יוובנוע� הליכות 

נציגי ועדת הביקורת , אבקש להכיר תודה מיוחדת לכל אחת ואחד מהפעילי� בועדת הבחירות, כמו כ�

    .חיו� רחבוע�  טובהבאווירה , נ� וממרצ� להצלחת ההלי�מתרמו מזש ,ובית הדי�

מר( רב , חרי הציבור שלכ�בנ, מחממת את הלב ונוסכת בנו, רבותיי כול�, הירתמותכ� ומסירותכ�

    . להמש� עבודה קשה עבורכ�

  

  .לחיזוק מעמד הלשכה בחיי החברה והמשקכי� ואישי ציבור "נמשכו הפגישות ע� ח ברבעו� החול�

  

ר ועדת השתלמויות דליה "אותו יזמה יו, הסתיי� קורס מוצלח ביותר של שמאי� ומודדי� ברבעו� החול�

    . בהכנהכבר המחזור הבא הביקורות על הקורס מטע� משתתפיו היו מעולות ו. עסיס

  

וג� היא זכתה לתגובות ינוי בינוי ופ 38/א"ת תמוכה השתלמות עומק בנושא תכנינער ברבעו� החול�

    .מצוינות מטע� כל המשתתפי�

ל רק תחזק "ות הנויבעתיד והשתתפותכ� הערה בפעיל י התחדשות עירוניתהלשכה תמשי� בקידו� נושא

    .אותה ותסייע בהשגת המפנה ג� בתחו� זה

  

    .קהיצאה משלחת של הלשכה להודו ומשלחת נוספת תצא בקרוב לדרו� אמרי ברבעו� החול�
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בחיפוש דרכי� , דני מור, יתר ועדת ביטוח אחריות מקצוע"המשי� חברי הנמר( יו ברבעו� החול�

המבטחת את  "חידוש"דר� סוכנות , יצירתיות להקלה בנטל ביטוח האחריות המקצועית ויצר קשר

  .ע� מבטחי המשנה בלונדו�, מרבית עורכי הדי� בישראל

  

    .פה היועצת המשפטית של הלשכההוחל ברבעו� החול�

      .ה במילוי תפקידההצלח, עורכת הדי� הילה שבתאי, יועצת המשפטית החדשהנאחל ל

  

    .בסו  השבוע האחרו� התבשרנו על כינונה של ממשלה חדשה בישראל

    .מחירי הדירות והשכירות ,ממשלה אשר הבטיחה להביא שינוי בתחומי� רבי� ובראש� נושא הדיור

    .עצות ולסייע בדיוק בנושאי� חשובי� אלה וכ� נעשה השיאיודעי� כי אי� מתאימי� מאיתנו לאנו 

מקצועיות , בבהירות, אנו כבר ש� ונמשי� להביע את עמדותינו בנושאי� השוני�, חכה שיקראו לנולא נ

    .ונאמנות

  

חג חירות שמח , בשמי ובש� הוועד, אבקש לנצל הזדמנות זו ולאחל לכ� ולבני ביתכ� ולכל ע� ישראל

    .וכשר

  

  ,שלכ�

  

    ר הלשכה"יו – אוהד דנוס
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