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דבורה ,לימור ,שירלי ואמיר היקרים ,משפחה יקרה,
היום הלשכה מציית את יום השה ללכתו של חברו היקר יוסי פישלר ז"ל,
בערב הוקרה לזכרו והעקת תואר יקיר הלשכה למשפחתו.
ואי מבקש לפתוח בהתצלות.
מאז לכתו אי מצר מאד על כך ,שתתי למראהו המרץ ולרוחו הצעירה
להטעות אותי.
טעיתי לחשוב שעוד יגיע הזמן לכבדו כראוי והה היום ,או מעיקים את
תואר יקיר הלשכה לכם ולא לו ,כפי שהיה צריך להיות.
לא היה ראוי ממו לתואר זה וחבל שלא זכה לו בחייו.
יוסי זכרו לברכה היה איש יקר ,איש ערכי ,איש משפחה ואיש בעל הישגים
ועשייה גדולה.
את החלל הגדול שפער בלבכם דבר לא ימלא ,אך בתקווה שתמצאו חמה
בדבריי ,דעו כי בעולמו או ,העולם של שמאי המקרקעין ,עשייתו וחותמו
לא הלכו עמו.
בכל שומת מקרקעין אותה עורכים היום ויערכו בעתיד שמאים ושמאיות,
צעירים ובוגרים ,יש ויהיו לא מעט מחוכמתו ודעתו.
את החלל שוצר בעולם השמאות טרח במשך עשרות שים למלא עוד בחייו,
אם באמצעות שמירת הלשכה וקידומה המקצועי ואם באמצעות מעורבות
פעילה וכתיבה בפועל של תקי השמאות שילוו את המקצוע ,כך דמה ,מעתה
ועד עולם.
יוסי זכרו לברכה היה איש יקר ,אשר דאג שדעתו תישמע.
מקצועיותו טולת פשרות .לא אחת הייתי זוכה לשיחת טלפון ממו ,שתמיד
לוותה לאחר מכן בהודעת דואר אליה צורף מאמר חשוב שהתפרסם בחו"ל,
גילוי דעת אירופאי או אמריקאי ועוד.
המקצוע היה חשוב לו והוא היה חשוב ביותר למקצוע.
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משפחה יקרה ,חשוב לי בעת הזאת לציין בפיכם כי אתם ממשיכים להיות
חלק ממשפחה גדולה יותר ,זו של שמאי המקרקעין ,רצויים ואהודים תהיו
תמיד.
בטוחי כי אמיר שיבדל"א ,חבר הלשכה ,ימשיך את דרכו של אביו ויביא
גאווה וכבוד למקצוע ,לצד המשך העשייה בתחום וכי השם פישלר ימשיך
להוות מותג וערובה לביטחון העוסקים בשוק הדל"ן.
אין או פרדים בערב זה ,זוהי תחילתה של דרך חדשה שכפתה עליכם
ועליו בטרם עת ואו משיך לעמוד לצדכם ,ככל שתחפצו.
יהי זכרו ברוך.
אוהד דוס  -יו"ר הלשכה
בשם חברות וחברי לשכת שמאי מקרקעין בישראל
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