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חברות וחברי יקרי,
זו השנה השישית והאחרונה בה אני זוכה לבר אתכ בברכת שנה טובה ומוצלחת.
הנה כמעט מסתיימת לה תקופה ,ובעוד  5חודשי נפנה הוועד ואני את מקומנו ,לטובת הנהלה חדשה
שתורכב מחברות וחברי ,שרוח ההתנדבות זורמת בדמ וה נכוני להשקיע מזמנ וממרצ לטובת
כולנו ולקידו המקצוע היקר והחשוב שלנו.
הבחירות למוסדות ולראשות הלשכה יתקיימו ביו חמישי ,ה! .23.2.17
אסיפה כללית בוחרת )המאשררת את תוצאות הבחירות ושתשמש ל"סיבוב שני" במידת הצור( תתקיי
ביו חמישי ,ה!  ,23.3.17בתו  30הימי הקבועי בתקנו( הלשכה לקיומה.
בשנה החולפת ידעה הלשכה פעילות רבה ולצידה הצלחות לא מבוטלות.
אציי( בקליפת אגוז את העיקריות שבה(:
אושרו תקנות קרקע חקלאית

המחייבות הצגת שומת מקרקעי( בכל עסקה שעור משווק קרקעות

לציבור הרחב ,בקרקע שאינה זמינה לבניה.
אושרו כללי הפטור החדשי פטורי ספציפיי לבעלי תארי ספציפיי ,בדר לאקדמיזציה מלאה של
המקצוע .תודה לממלא מקומי ,אומיד סולימני ,על העלאת הנושא לסדר היו ולטיפול המסור והעיקש
לאור התהלי ולחברי המועצה שסייעו בעניי( )עדי צביקל ,דות( דרעי ורונ( וגנר(.
סדנת רמ"י מוצלחת התקיימה ביוזמת הוועדה לענייני צעירי ,שכבר שוקדת על על הסדנא הבאה בנושא
היטל השבחה.
קו ח לשוכרי הדירות הושק בפע השנייה בקי .+לטובת ציבור שוכרי הדירות בישראל ובשיתו ,וועד
שוכרי הדירות הארצי.
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שיתו פעולה ע מכו ייעו והכוו תעסוקתי ,לטובת חברי הלשכה הצעירי ועל מנת שלא יהיה חבר
לשכה אחד שלא מוצא משרה ראויה ומספקת.
פרויקט מנטורי הושק בפע השנייה לטובת אלה הנזקקי להדרכה וסיוע בהתנהלות המקצועית
והעסקית שלה בעול השמאות.
וכל זאת ,לצד פעילות שוטפת וקבועה של הלשכה בכל התחומי האחרי מער השתלמויות וכנסי
שוט באר ובחו"ל ,פעילויות לרווחת החבר ,אתר הלשכה ,טיפול בנושאי חקיקה בכנסת בנושאי
רלוונטיי ,שיתופי פעולה ע לשכות מקצועיות אחרות ,עבודה ע משרדי הממשלה וקיו פרופיל
תקשורתי גבוה בכל הקשור לענ הבנייה באר.
חברותיי וחבריי היקרי,
בימי אלה אנו מצויי בעיצומו של מאבק על יוקרתו של המקצוע ונחיצותו.
אי( זה מאבק שאנו בחרנו בו ואנו מנהלי אותו במקצועיות ,ללא משוא פני ומתו הבנה למצוקות
הממשלה ושר האוצר.
ע זאת ,לא את( לסטטיסטיקאי לנסות ולבצע את עבודתנו.
לא את( לאיש להטיל דופי בעבודת השמאי הממשלתי הראשי ,אפילו במרומז או לנסות ולהשתיק אותו
מלספק את האמת המקצועית שלו ,לטובת הציבור הישראלי.
היו זה הוא ,מחר זה אנחנו.
שא ,אחד לא יטעה .המאבק הזה הוא כנגד הניסיו( לכרס בגבולות המקצוע שלנו ולהעביר עבודת
שמאי חשובה לידי מי שאינו שמאי.
בהתנגדותנו למהל הזה אנו חייבי להיות מאוחדי.
אני שומע קולות רפי ,הקוראי להרכי( ראש ולהתקד קדימה.
זו אינה הדר! לא עניינית ,לא מקצועית ,לא חברית וג לא צופה פני עתיד.
מי שמשלה עצמו שבהרכנת ראש יגיע להישגי ,טועה טעות מרה.
אי( מקו להתלהמות א ג אי( מקו לוויתורי.
אני מאמי( שג בעניי( זה נעשה ונצליח.
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ולסיו ,ברוחו של הנשיא ה!  ,9שמעו( פרס ז"ל ,נסתכל על העתיד באופטימיות ואאחל לכולנו שתהיה
שנה נהדרת ,שנה של עשייה והצלחות ,שנה של בריאות ואושר ,שנה של פרנסה טובה ושלו ,עלינו ועל כל
אזרחי ישראל.
שלכ,
אוהד דנוס
יו"ר הלשכה
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