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    ,יי וחבריי היקרים לי עד מאודחברות

  

    בשתי מערכות בחירות. להן בחרתי ,אלה, המסכמים שש שות כהוהאחרוים אי רגש לכתוב לכם דברים 

    בכל החזיתות. והיו אלה שים מאתגרות 

כשעף הדל"ן תופס כותרות מרכזיות עד לעצם ימים אלה והן בחזית הפים לשכתית, כשפעלו רבות  ,הן בחזית הציבורית

    ומרצות לשיפור פי המקצוע, מעמדו, מיצובו, מקצועיותו והחשוב מכל, פרסת ורווחת החברות והחברים.

ראיתי לגד עייי מספר מוקדי פעילות עיקריים, והשתדלתי ככל יכולתי להשקיע בהם  ,2011עם תחילת כהותי, אי שם בשת 

     :עד היום ,את מרצי ויכולותיי

  

    .הדרשל כעם הממשלה ולסייע לה כבשיתוף השתדלתי ככל יכולתי לפעול  -הממשלה 

הוא בראש ובראשוה טוב לציבור הישראלי אך הוא מסייע גם  ,עיןהבתי כי כל דבר חקיקה בו כללים שמאי המקרק

    למקצוע השמאות ולעוסקים בו.

    הרלווטיים לעייו. ,וזיהיתי את מוקדי הכוח המיעים "פגישות עם שרים"לא יסיתי להתהדר ב

רה היריעה צשקוספים וושאים רבים  קרקע חקלאיתתקן , 38תמ"א/פיוי ביוי,  י השמאות בתחומים כגוןדמו ושאוכך ק

    מלהכיל.

  

פוליטי עם מפלגה כזו או אחרת.  זיהויעל אי  הקפדהתוך  ,קשרים מעולים עם חברי הכסת מכל קצוות הבית וצרו - הכסת 

    שיפריע על רקע אישי או אידיאולוגי. השושאים חשובים לו יקודמו, מבלי שיהיה מ בטחוכך ה

 "פרטית"או  "עצמאית". אין בכסת מקום לקידום חקיקה שומימלטוב  ידום ושאים בעלי סיכויהשקעתי זמן רק בק

מעולם לא צלחו ולעולם לא יצלחו. רק עבודה עם הממשלה  ,בושאים הקשורים בו ובעף הדל"ן. יוזמות אלה, ככל שהיו

     .מקובל עליי יומובן אוהקואליציה מביאה הישגים. כל היתר זו במקרה הטוב, זריית חול בעייכם. עיין שכ

  

בציבוריות הישראלית.  המקרקעין לשכת שמאיבשיוי פיה של  ראיתי חשיבות כהותי תחילתעם  - יות הישראליתהציבור

אלא ארגון דימי עם אמירות חברתיות חרצות בתחומי  בדלת אמותיו, סגורה לא עוד גוף מקצועי משעמם ואפרורי

בשיוי. שמאי המקרקעין מצאים בחזית העשייה הדל"ית במדית ישראל מקצועיותו. ראה לי שבעיין זה כולו חשים 

  .הישראלי וחלקים רחבים מהציבור , בקים, חברות ממשלתיות וציבוריותומקובלים על כולם, ממשלה, כסת

    בושא זה. אסטרטגיים עם כיסתי לתפקיד הוגדרו יעדי פעילות  -תקשורת 

ישמע. ולא משום העסקתו ים הדל"ן במדית ישראל וקולה של הלשכה לא יקרה משהו בתחויתכן וה שלא הי הראשי יעדה

    גם ביעד זה עמדו בהצלחה רבה.אציין כי אלא שהתקשורת עצמה תחפש את מה שיש ללשכה לומר.  ,של משרד יח"צ

     מוטלת בספק.יעילותו ומאוד  היקרשעלותו פרסום הוא מוצר 

    וטוב פי כמה.  גטי, זולי, איטלהכרה בדבר החיצות בשמאי המקרקעין מהווה שיווק יעיל

  בשיוי. שזו הייתה דרכי ואי מקווה שמרביתכם ח
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מתוך הכרה כי ככל ששמאי  ,, כשכל הושאים ה"ל ועדו לשרת בראש ובראשוה אתכםהיקרים חברותיי וחבריי - אתם 

המקרקעין ייתפסו את המקום הראוי להם בחברה הישראלית, בחיי המשק והכלכלה, כך ייהה הציבור הישראלי ויצמח עם 

    כולו.

    לכם דאגה אמיתית וכה, הן כלפי חוץ אך בעיקר כלפי פים. דאגו 

, שירותי פעולה, הכסים, ההשתלמויות, הלימודיםשיפרו את תפקוד מערכות הלשכה לטובתכם, שיפרו את מערך שיתופי ה

    וכל מה שיכולו ולעיתים גם את מה שהיה ראה כבלתי אפשרי. הלשכה

  

    רגוע.שלו ו כהותיאי מסיים את 

    הלשכה במצב מצוין וכל הכלים ערוכים היטב בפי בחרי הציבור החדשים.

   . לא תסתיים ועם זאת, איי משלה את עצמי. העבודה עודה רבה ולעולם

     קווה שימולאו לפחות חלק מהבטחות הבחירות שקיבלו, שאז מצבו יהיה טוב עוד יותר.תאי 

לגד עייהם את  ראשיתמלאכה הקדושה של עבודה ציבורית, יראו בפי השבבואם  ,אי מפציר בפי בחרי הציבור החדשים

    כולו.הטבועים באישיים איטרס כלל החברים וזאת, לפי איטרסים 

    כך הגתי אי וכך הגו מרבית פעילי הלשכה המסיימים כעת את תפקידם.

    הסכות הן רבות ואין מתמעטות. חשוב עוד לדעת כיאך 

    .מוכוחו עולה, כך גם עולה המוטיבציה אצל אלה המעוייים לצמצוככל 

    .פיםבלצערי לבעבע גם מ ולצמצם, להיטמע ולהתבולל החל ותשאיפוה

 ,שרכשו בעמל רב, יזע ודמעותוהמעמיק היזהרו חבריי מיוזמות "חדשיות", כאלה שיהפכו את הידע המקצועי הרב 

      דוגמת בייגלה או גביה. יםלמוצר

  בתחום, שאים מגיעים לקרסוליים המקצועיות שלכם.אחרים היזהרו מפי חיבור ושיוך מיותר למתווכים ולבעלי מקצוע 

רגוע. משיך להיותי אואם תעשו זאת, א  

  :שלא יתן בלעדיו ולפרק התודות

    ברצוי להודות לכל החברות והחברים אשר העמידו עצמם לבחירה בבחירות ביום חמישי הקרוב.

    עצמם לבחירה. עצם העמדתאאחל לכולם בהצלחה, רובם המכריע ראוי, טוב ואמיץ. אמיץ על שום 

    מצפוכם.אא כבדו אותם בוכחותכם והצביעו על פי צו 

  

    פעילי הלשכה, בשתי תקופות כהותי, על העזרה, הסיוע והרצון הטוב להם זכיתי בכל עת.כל עוד ברצוי להודות ל

    , שעמדו לי לעזר בכל עיין שעלה.היועהמ"ש ואלה בראייב - מזכירת הלשכה, עו"ד הילה רובין  -לשוש גון תודה רבה 

על פעילותו הגלויה והסמויה המבורכת וליועצי התקשורת של  חי סמיהצ - תודה מיוחדת ללוביסט הלשכה בכסת ישראל

העוסקים בקידום הלשכה, דואגים לתדמיתה ושוברים שיאים בעיין זה,  - רון צור, אמיר אמי ובמיוחד שי לוטן - הלשכה 

    בכל פעם מחדש.

  

מד לרשותי כגזבר וחבר למעלה מעשור וע , השומר על הכסף של כולו, מזהמוטי דיאמטחברו  -תודה ואהבה לגזבר הלשכה 

    בכל עת.
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    על שסייעו בידי תמיד ובאופן המיטבי, איש איש על פי יכולתו, כישוריו וכישרוותיו. -תודה למועמדים לראשות הלשכה 

    החפיפה ולאחריה, בשיתוף פעולה מלא ולטובת כולו. אי מתחייב לעמוד לרשות מי שייבחר, בתקופת

  

, הרוח החיה יעודד סולימ- אומיד, בשלוש השים האחרוות ויו"ר ועדת צעירים והכס השתילממלא מקומי תודה רבה 

    החברים.והצעירה בשתי תקופות כהותי, על העשייה הרבה, הפעלתות האין סופית וההישגים שהביא, ללשכה ולכלל 

  

, על ההבה, התמיכה והגיבוי, לאורך השים כמו גם הסיוע שמאי מקרקעין -כהן  -דוס תודה לשותפיי ועובדי משרדי, 

    האישי והמקצועי להם זכיתי תמיד.

  

תית לציבור השמאים ועל העובדה , על דאגתו הכה והאמהשמאי הממשלתי הראשי -אלדרוטי  טל, היקר תודה לחברי

   , המריא מקצוע שמאות המקרקעין לגבהים חדשים.בייווהחברות שיתוף הפעולה המדהים בזכות ש

  

, חוכמתו , שעל אף סגוו המחוספס, על אהבתו למקצוע ולחברי הלשכהיקי פרימו, היקר ואחי אישית למטור שליתודה 

    בפיכם.רק היום יתן יהיה לחשוף מקצתה, אי יכול להעיד עוד , שיום אחד ופעילותו לרווחת כלל השמאים ההרב

  

בחרתי, בציעות האופייית לו, בה , על שהעיק לי מעט מחוכמתו ותבותו, דאג לי ותמך בדרך יובל דוסתודה לאבי האהוב, 

    באהבה גדולה ומבלי להטיל ספק.

  

, שהקריבו שלא מרצום שעות משפחה רבות למען לשכת אישתי מיכל וילדיי שי, לירוי ושקדה, תודה למשפחתי היקר

    .ופרגון הבה ,באהבה רבהתמיד  עשו זאתשמאי המקרקעין ו

  

, על שאפשרתם לי לשרת אתכם בשש השים האחרוות ועל האמון חברותיי וחבריי היקרים, תודה לכםואחרוים חביבים 

    שלא אכזבתי ומעריך מאוד את התמיכה הרבה לה זכיתי.שתתם בי. מקווה 

    .וולפעול למע ותוגאווה רבה לייצג א כל העת ועד היוםליבי מלא אתם ציבור פלא, איכותי ביותר, צוע ומקצועי ו

    .כהותילשמור, גם לאחר שאסיים את ומשיך אי מבטיח להעל מקומו בחברה הישראלית ובחיי הכלכלה בארץ  

  ובאהבה והערכה רבים לכל אחת ואחד מכם, כת חבריםבבר

  תמיד,כשלכם ו

      יו"ר הלשכה - אוהד דוס 
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