
                                      

  

 16.6.13  

  ,חברות וחברי� יקרי�

  

    .בכל תחומי החיי�, מוצעות ושפע של רפורמות ישני�הקי� בפתח ועימו ממשלה חדשה ע� רעיונות 

חייבו , יחד ע� האינפלציה ביוזמות החקיקה, חילופי הגברא בקרב הותיקי�כנסת חדשי� ו ות/ריבוי חברי

כשמאי מקרקעי  ולציבור הרחב , חשובי� לנוהאותנו ברבעו  שחל� בערנות יתרה ובמיקוד גבוה בנושאי� 

  .בישראל

על מנת שלא לעורר , מקצועי ושקט וזאת, באופ  ענייני נערכתעיקר העבודה בנושאי� הרגישי� הללו 

    .אינטרס ומתו" מטרה לשמור על ערוצי הקשר פתוחי� להמש"בעלי גדות מטע� גופי� התנ

חיזקתי קשרי� , קיימתי לא מעט פגישות ומגעי� ע� גורמי הכנסת והממשלה הרלוונטיי�, במסגרת זו

    .מתו" מטרה להמשי" ולייצג את הלשכה ואת חבריה בהצלחה בהמש", ויצרתי חדשי� וזאתקיימי� 

נגנזה עד , והכוונה להמיר את היטל ההשבחה במשטר אגרות, יי  בסיפוק כי מאמצנו נשאו פריאני יכול לצ

    .   להודעה חדשה

מה שמבטיח עבודה רבה , הרפורמה בתכנו  ולבניה צפויה לעלות לקריאה ראשונה עד תו� מושב זה

    .יבהוהגנת הסב החוק לדיו  מקי� בועדת הפני�הצעת גיע תעת , ומלאה במושב הכנסת הבא

את הינה בא� לכלול בה , העוסקי� בהצעת החוקבמשרדי הממשלה , עיקר המחשבה וההתלבטות כיו�

  . א� לאו, הפרקי� הכלכליי�

ולת סעי� חוצמצו� ת עמדת הלשכה הייתה ונותרה כי למעט נושא ביטול הפוטנציאל בקרקע חקלאית

ה  לציבור אזרחי המדינה וה  לציבור , הינ� טובי� ומבורכי� ההשינויי� המוצעי� בפרקי� אליתר  , 197

    .איכות עבודת� המקצועית ורווחת� , שמאי המקרקעי 

  

  ...,ובנוס�

  

    . כ אורי אריאל"ח, נפגשתי פעמיי� ע� שר הבינוי והשיכו  החדש ברבעו� החול�

    . בהמש" י�הלשכה נשמעה באריכות וניכר רצו  אמיתי ללמוד ולייש� שינוי

א" הובטח לי שג� נושא זה נלמד  ,אפשר דיו  נקודתי בסוגיית שכר המשכנתאות פורו� הפגישה הרחב לא

  . וכי תיער" פגישה בעניי  בהקד�
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  . ועידות וכנסי� שנערכו בתל אביב ובאילת מספריוצגה הלשכה ב ברבעו� החול�

  

בו סוכ� על  ,דוד גולדברגח "ע� נשיא לשכת רו פגישה ,יוסי רייט  ואנוכיחברי , קיימנו ברבעו� החול�

   .בי  הלשכותהפעולה העמקת שיתו� 

  

שעל תרומתה להעלאת , ד שרית דנה"עו, ר מועצת שמאי המקרקעי  היוצאת"נו מיונפרד ברבעו� החול�

    .אי  חולק, במהל" שמונה שנות כהונתה, קר  המקצוע וקידומו בציבור

      .ד דנה הצלחה בהמש" דרכה המקצועית והאישית"נאחל לעו

לה הצלחה ג� ונאחל הממונה על המרש� במשרד המשפטי� , ד עליזה ק "עו, לתפקיד נכנסה במינוי זמני

  .רבה במילוי תפקידה

ג�  ,"אישי המצוי  עימה יימשמקצועי והק  לאחר מינויה וסוכ� כי שיתו� הפעולה ה' נפגשתי ע� הגב

  . ככל שיימש", הנוכחי מינויב

  

  ינובשיתו� וביוזמת חבר, "פסגות"סוכ� שיתו� פעולה ע� בית ההשקעות הגדול במדינה  ברבעו� החול�

ליווי , חסכונות פנסיוניי� ואחרי�בדמי הניהול לבמת  הטבות ניכרות לחברי הלשכה , רונובאנדרי כ� אה

 בלשכה בנושאי פנסיהייעודיות לעצמאי� ולשכירי� סדרת הרצאות , צמוד למי שיבקשמקצועי אישי 

  .וחסויות

    . ח"מיליארד ש 170 &בית ההשקעות מנהל סכו� בלתי נתפס של כ

 .ישרת היטב את ציבור החברות והחברי� בלשכה ואת עובדיה� והפעולה עימכי שיתו� ספק בליבי אי  

    

התקיי� יו� עיו  ייעודי לשמאי , ובאמצעות קשר שנוצר ע� המועצה לבניה ירוקה ברבעו� החול�

עימו  ,כ עמיר פר�"בשיתו� המשרד להגנת הסביבה בראשות השר ח   ,המקרקעי  בנושא בניה ירוקה

  .נפגשתי

הדרו� עסקי� באזור תושבי� והמתו" מטרה לחזק את ה, יי� באשקלו  על פי בקשתנויו� העיו  התק

  .הדרו� בלשכה ות/ולרווחת שמאי

    .יו� עיו  דומה ונוס� כבר מתוכנ  באזור המרכז
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סו� שנת לימודי� , בשמי ובש� ועד הלשכה, אבקש לנצל הזדמנות זו לאחל לכ� ולבני ביתכ�, ולסיו�

  .מוצלח וחופשת קי� מהנה ובטוחה

  

  ,שלכ�

  

  אוהד דנוס

    ר הלשכה"יו
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