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 1.5.2013                      ,לכבוד
  מר הראל לוקר

  ל משרד ראש הממשלה"מנכ
  

  ,נכבדי
  

גורמי� מסוימי� העלו בפני� טענות לפיה� השינויי� המוצעי� בפרקי� הכלכליי� בחוק כי , נודע לי לאחרונה
  .התכנו� והבנייה יביאו לעלייה במחירי הדירות בישראל

בפני� ובפני ממשלת ומציג , אינו יודע מה הוא סח ,וע� טענות כגו� אלהכל מי שט " אציי� ואדגיש כבר בתחילת דברי  
  .מצג שוואישראל 

  
    .זירוז וייעול הליכי התכנו� והבניה בישראל, בחוק הייתה ועודנה שינויי� המוצעי�כל מטרת ה

אולי בעיקר ו –וג� בה� , המוסדרי� בפרקי� הכלכליי�, פרטניי� מוב� כי להליכי� אלה קיימי� היבטי� כלכליי�
    .תו� שמירה על כללי השמאות והצדק הטבעי, וודאותראוי ליצור תנאי  –בה� 

השוק  ,וכל עוד אלה מתקיימי�, תנאי אי וודאותל מתייחס בזהירות� "ג� שוק הנדל, כמו כל מערכת כלכלית אחרת
    .ימשי� ויתמחר אות� על הצד המחמיר

חטיא יו בלתי ראוי, היה חסרי, יי� הנדרשי� בפרקי� הכלכליי�מבלי להתייחס לשינו, על כ�, תיקו� החוק הקיי�
    .על כל היבטיה� ,שינויי� המוצעי�את  מטרת ה

  
קרקעות לצרכי  לרכושנועד לאפשר לרשויות המקומיות לבצע עבודות פיתוח ותשתית ו, דוגמאל, היטל ההשבחה

    . י� הציבור לפרטבאת חלוקת העושר  האמור לשק%, וצודק זהו כלי כלכלי יעיל. ציבור
 �וצר מצב שרשויות מקומיות גובות היטלי השבחה בערכינ, �הקיי לאור הדי�ובמיוחד , בחוק בנוסחו הקיי�

בערכי� כספיי� היא  ,ההוצאה הציבורית שלמטרתה נועד היטל ההשבחהבעוד ש, )מדדל ע� הצמדות(היסטוריי� 
    .מועדהל הנכוני� ,ריאליי�

    . י�אזרח כלפירשויות וה�  כלפיה� , וות כלכלי חמוראי צדק חברתי זה גור� לעי
  .בתשלו�חלק הארי ל, שלא בצדק, הופ� לעיתי�כשמרכיב ההצמדה למדד , ופע� האחר" מרוויח"פע� זה 

ולאחר דיוני� , הבינו את העיוות הבלתי נסבל, ברפורמהחברי וועדת הכנסת המיוחדת שדנה בפרקי� הכלכליי� 
  .צעות לשינויי� הנדרשי� לש� תיקו� העיוותי�בשו היג ,ממושכי� מאוד

  
ולהקל , )�"להבדיל מיזמי נדל( דווקא לחלשי� מבי� האזרחי�סעיפי� שמטרת� לסייע , המוצעי� שינויי�בעוד 
  .לתשלו� היטל השבחה י�באות� מקרי� בה� נדרש ה�עלי
  

ויובאו  בהצעת החוק החדשהייכללו  כיסבור וממלי) לאדוני אני , המוצעי� תומכת הלשכה שינויי�בעוד שלא בכל ה
   .בפני הכנסתלדיו� מעמיק 

  . הארגו� היציג של שמאי המקרקעי� בישראל, תה ונותרה עמדת לשכת שמאי מקרקעי�יזו הי
לא חסר ו, חלקי ביותרהיה י ,פרקי� אלהאת השינויי� המוצעי� בכלול ג� ישלא , שינוי בחוק התכנו� והבנייהכל 

  .הפחתת מחירי הדיור בישראל "קוני� שהיא בראש ובראשונה יסייע בהשגת מטרת התי
  

   .להציג� בפני� בכל דר� שתמצא לנכו�אשמח , ככל ועמדת הלשכה טעונה הבהרות נוספות
  
   

  ,בכבוד רב                  
  
  
  
  
  אוהד דנוס                   
  ר לשכת שמאי מקרקעי� בישראל"יו                        
  
  
  

      .ממשלתי הראשיהשמאי ה, מר טל אלדרוטי: העתק


