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מכובדיי ,עו"ד שרית דנה – המשנה ליוע המשפטי לממשלה ויו"ר מועצת שמאי המקרקעי
עו"ד רועי בר ,המרצה שלנו הערב ומבכירי עורכי הדי בתחו הנדל" בישראל
חברי מועצה ,מזכיר המועצה – שלמה מרלה היקר ,אילנית ,עובדי מזכירות המועצה ,שמאיות ושמאי חדשי ,קהל
נכבד.
לפני  16שני פחות יומיי בדיוק ,עמדתי אני נרגש כשמאי חדש ,בטקס חלוקת תעודות השמאי ,שנער #בעת ההיא
באוניברסיטת תל$אביב.
במבט לאחור אני יכול לומר לכ בביטחו רב כי בחרת נכו וטוב .בחרת במקצוע מעניי ומתוחכ ,אשר ילווה את
מרביתכ לאור #השני ויעניק לכ ,מלבד פרנסה וביטחו ,ג עניי רב ,סיפוק אישי ומקצועי וידע נרחב בתחו
הנדל" ,אותו תמצאו שימושי ג בחייכ הפרטיי ובתחומי עשייה נוספי.
אני בדעה כי טקס חלוקת התעודות הינו הזדמנות טובה ,אולי אחרונה ,להשיא לכ עצות .ייתכ שאת חלק כבר
שמעת ובכל זאת ,הדברי מקבלי משמעות אחרת כשנשמעי מאחיכ למקצוע ,א תרצו ,הבוגרי ובעלי הניסיו
המעשי בתחו.
ברוח דברי אלה ,ברצוני להציע לכ את עשרת הדיברות לשמאי המקרקעי:
הראשו – הקפידו על מחשבה סדורה – תוכלו למצוא כיו תקני ונהלי שלא היו קיימי בעבר אשר יסייעו בידיכ
לש כ.#
סיגול נהלי עבודה מסודרי ימנעו מכ טעויות וייטיבו את עבודתכ.
השני – היו סובלניי – אל תמהרו ,תנו לעבודה את זמ המחשבה והבדיקה הדרוש לה וזכרו כי החיפזו מהשט.
לעיתי השקעת זמ נוס& ולא ארו #תביא לתוצאה טובה משמעותית שתצא תחת ידכ.
השלישי – היו יסודיי – אל תוותרו על ביצוע כל הבדיקות הנדרשות .הלבטי בעניי זה רצוי שייפתרו תמיד בקריאה
או בדיקה נוספי ,ג א הדבר פחות משתל .ע הזמ תיווכחו שאי סיפוק גדול מניסיו לא מוצלח לעמת אתכ ע
עובדה או פסק די שכבר בדקת.
הרביעי – היוועצו בחברי למקצוע  $שימרו על חברכ השמאי וטפחו עימו יחסי חברות ועבודה .תלמדו לגלות כי
העבודה בצוות מפרה הרבה יותר מהניסיו לפתור בעיות לבד .דפוסי מחשבה שוני מביאי זוויות התמודדות חדשות
שיהפכו עבודתכ טובה יותר.
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החמישי – העלו הכל על הכתב .זכרו כי מה שלא נכתב חזקה שלא הובא בחשבו .שומה יסודית היא שומה ברורה
ומפורטת ,כזו המאפשרת ג לקורא הלא מקצועי להבי את המתואר בה ולהתרש מהידע המקצועי שלכ.
השישי – נהגו בכבוד בעמיתכ למקצוע  $אי ספק כי במהל #השני תיתקלו בדעות ובמחשבות שונות משלכ ,אשר
יביאו בהכרח לתוצאות שומה אחרות מאלה שאת הגעת אליה.
כבדו את דעתו של האחר ,התמודדו מולה בהגינות ובמקצועיות ואי ספק שכל הצדדי ירוויחו מכ.#
זכרו כי פגיעה בכבודו של שמאי חבר ,מהווה פגיעה בכלל ציבור העוסקי במקצוע ובתדמיתו הציבורית.
השביעי – נהגו בענווה ובצניעות – כי זוהי דרכו של השמאי.
אל תתנו לידע העצו שתצברו להקהות מחשבתכ.
זכרו כי תמיד יש עוד מה ללמוד והקפידו להמשי #ולהשתל בתחומי המקצוע השוני ,באשר המציאות הדינמית
מביאה בפנינו סוגיות חדשות ומורכבות כל העת.
השמיני – זכרו למי ניתנה הנבואה – ואל תתפתו לחזות את העתיד.
שמאי מקרקעי יכול להערי #את ההווה ובמגבלות מסוימות ג את העבר.
לצערי ,לא רכשנו את היכולת לחזות את העתיד.
ע זאת ,מאחר ואחת מהגדרות שווי הינה "היוו כל ההנאות העתידיות" ,כאשר את נדרשי לכ ,#הניחו הנחות עבודה
מבוססות והגיוניות ,שסביר שיובילו לתוצאה נכונה.
התשיעי – אל תקלו ראש בשכרכ – רק את ואנחנו יודעי ומכירי את מסלול ההכשרה הקשה שעברת.
תגמול ראוי הוא הבסיס לעבודה טובה ויסודית לה זכאי אזרחי המדינה.
את מהווי חוד החנית ,הטובי בטובי ודור העתיד של המקצוע.
אני יודע זאת ,כי כולכ עברת את הבחינה הסופית אותה אני ערכתי ,עכשיו חובת ההוכחה כלפי כולי עלמה מונחת
עליכ.
והעשירי ואחרו – היו חברי בלשכת שמאי המקרקעי ,שהיא הארגו היציג של שמאי המקרקעי בישראל.
החברות בלשכה מעניקה לכ במה להצגת דעתכ המקצועית ,מקור ראשי ומרכזי לרכישת ידע והעשרה מקצועית,
דואגת לאינטרסי שלכ בחקיקה ,פסיקה ומול הלקוחות ומהווה מקור חשוב לקשרי אישיי ומקצועיי בי חבריה.
מזל טוב לכ ,שמאיות ושמאי חדשי.
בש הלשכה ובשמי נאחל לכ הצלחה רבה ושגשוג בהמש #הדר.#
אוהד דנוס
יו"ר לשכת שמאי המקרקעי בישראל
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