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2.3.2014  
 ,חברותיי וחבריי היקרי�

  

ועיניו " אשכול פיס"מבנה  פני�אל בריצה מוכר ומכובד שועט , מאוד שמאי ותיק .21:01השעה  .27.2.14 �היו� 

          .אשר ינחו אותו באיזה חדר בדיוק ממוקמת הקלפי, תרות אחר חברי�

מונית בדר$ ה, בנוס#בשעתיי� ו ל"חוהוא מסביר לחבריו שטיסתו איחרה לצאת מ, תנועהובמתנש#  ,נוש�

             .נעל� במבואת הקלפיו...תנועה פקקיב נתקלה

משיב את נשימתו ופניו הבוגרות מלמדות על אכזבתו על כ$ , שעמדה בחו% בעבור שתי דקות הוא חוזר לחבורה

          .חורולא אפשרה לו להיכנס ולב, הקפידה ועדת הבחירות על הכללי� וזמ' הנעילה, שאפילו איתו

  .א$ הרווחתי חבר אמת לכל החיי�, ...שלי 504 � ה בוחראת ה איבדתיכ$ 

  

ממחיש בעיניי , לו הייתי עד בסיומו של יו� מעיי# במיוחד שנמש$ עוד שעות מאוחר יותר, זהומרגש סיפור קצר 

דמה שמצויי� שנ, מסירות ודייקנות, חברות �את הערכי� שהנחו אותי בשלוש השני� האחרונות , יותר מכל

     .שמאי המקרקעי' בכמויות נדיבות, אצלנו

                .וערבות הדדית אחדות, הפלגנותניסיונות דחיית , אלו ה' פניה האמיתיות של הלשכה

, שנוצרי�הרגעיי� מעבר להלי$ הדמוקרטי הראוי ולמרות המחלוקות והמחנות , בבחירות חיוביא� יש משהו 

  .על כל אי הנעימות הכרוכה במחלוקת בי' חברי� פילותאהוא שהתכונות הללו מ

  

    . הבחירות הסתיימו

ר הלשכה של "להיות יו אני ממשי$, שעות 7ולאחר הפסקה קצרה של  ,בי' א� הצבעת� עבורי ובי' א� לאו

   .כול�

שבחלק� , העומדי� על הפרק מתפנה כעת לטפל בבעיות ובנושאי� הבוערי�, וועד הלשכה החדש בראשותי

                  .ערכת הבחירות האחרונהעסקה מ

 ,של כל ענייני הלשכה 'לשמור על שקיפות וניהול תקי, אני חוזר על הבטחתי ומחויבותי מלפני שלוש שני�

  .הורווח הבנושאי פרנס, תו$ שיתו# מלא של כל חברות וחברי הלשכהובאמצעות וועד הלשכה 

  

    :ולפרק התודות

  

על ניהול ללא רבב  ,אמנו' ניזרי, חברי, ר ועדת הבחירות"רכה מקרב לב ליואני מבקש לייחד תודה והע, ראשית

, בחכמה, תו$ הקפדה על כל הכללי� והנהלי�, ללא משוא פני�, של הלי$ הבחירות בדרכו האופיינית כל כ$

    . ברגישות ובשקט

  .רגועה יחסית ותלטובת מערכת בחיר, אי' ספק כי רוחו השלווה השרתה על כולנו ומיתנה את עוצמת הלהבות
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שאינו אופייני כלל , 70% �על שיעור הצבעה מרשי� ביותר של כ, אני מבקש להודות לכלל החברות והחברי�

    . ועיקר לארגו' מקצועי

לשרת , ומעניק תמיכה וכוח לנבחרי הציבור החדשי�, הדבר מלמד על אהבתכ� ומחויבותכ� למקצוע ולעתידו

  .במסירות ובאמונה ,אתכ� באהבה

  

מכל , מאמיני� ואוהבי�, תומכי�, חברי� ,חברות, להודות לכל הפעילי� במערכת הבחירותג� אני מבקש 

    . בהגינות וביושר, ת� והציגו אותה בכנותעל שעמדו על דע, )וכבר פורקו(שנוצרו " המחנות"

 השני� שלוש במהל$ שנוכל  כדי ,לכולנו המציקי� הנושאי� לחידוד חשובה הייתה התגייסותכ�

  .ולטפל בה' לשביעות רצו' כולנו להתמקד הבאות

  

, רובל, על ניהול מערכת בחירות שהייתה, חיי� וד', מולי החברי� שהחליטו להתמודד אני מבקש להודות לשני

  .ומושיט ידי אליכ� לחידוש החברות ושיתו# הפעולה ,אני משאיר את העבר בעבר. עניינית וממוקדת

  

ולחבק  ,אני מבקש להודות מקרב לב לכל פעילי הלשכה היוצאי� על פועל� המבור$ בשלוש השני� האחרונות

  .על העבודה הרבה שעוד מצפה לנו, ולחזק את כל פעילי הלשכה הנכנסי�

  

בתקופת בחירות , תודה על מסירותכ' ללשכה ולחבריה � וליועצת המשפטית הילה, שוש ואלה, הלשכה לעובדות

מבלי להיגרר למערכת הבחירות ולמתרחש , ועל שהשכלת' לבצע את עבודתכ' על הצד הטוב ביותר ,לא פשוטה

  .בה

  

אב החוזר  ובה' קיבל, יל התבגרותלימודי� וגשל  י�שנ, על שלוש השני� האחרונות יילדישלושת לתודה ואהבה 

בי בכל התקופה  ותמכ, ובכל זאת, �הפחות קשוב לצרכי ,ממשי$ לעסוק בענייני הלשכהובסו# היו� הביתה 

    .שליבי מאמי' בו לי להמשי$ ולעשות את והאחרונה ללא סייג ואפשר

  

של ראשות הלשכה כמעט  הנושאת בנטל הכבד, אשתי אהובתי מיכל, ואחרונה ברשימה א$ תמיד ראשונה בחיי

עוזרת , תומכת, א$ בשו� שלב לא פקפקה בהצלחתי ותמיד אהבה ואוהבת, כבר שלוש שני� ויותר, כמוני

  .ומאמינה בי בכל מאודה

  

  .קיימנו והגיענו לזמ' הזה, על שהחיינו, לבורא עול� ותנוסי# תודה ותפילה מיוחד, ולסיו�

  

  .שרק היא תניב תוצאות, והאמיתית הקשה זרי� לעבודהמהיו� חו. בבחירות גמרנו לשחק  ,זהו חברי�

  .כל עמלכ� ומעשה ידיכ� וראו בי כתובת בכל דבר ועניי'בשאו ברכה 

  

  ר הלשכה"יו – אוהד דנוס, שלכ� 


