
          
  לשכת שמאי מקרקעין                         

  
  

7.6.2013
  

  
  ות הלשכה/חברי

  
  השתלמות אומדן נזקים בחקלאות                            

  
 מקרקעין שמאות שמאות.  אחד בתחומוכידוע ענף השמאות מחולק לשלושה חלקים עיקריים מובילים כל

   .שמאות הרכוש כוללת מספר ענפים בינהם תחום החקלאות  .רכב ושמאות הרכוש לסוגיה

  .החי והציוד הנלווה, הצומח, י החקלאות השונים ענפי הנזקים לומי עוסקת בכל תח"שמאות חקלאית"

, לכאורה). אינו מוסדר בחוק(טורי ענף שמאות החקלאית או ליתר דיוק שמאות הרכוש אינו סטאטו, כיום

הידע הנדרש משמאי בתחום הביטוח , מורכבות המקצוע, אולם. יכול אדם להיות שמאי גם ללא הכשרה

  . הם כאלה שלא יתאפשר לאדם לעסוק במקצוע ללא הכשרה מסודרת, ובתחום השמאות

ן לצורך העמקת הידע אנו חושבים כי קיימת בענף זה עבודה ייחודית המתאימה לשמאי המקרקעין וכ

נזקי , ירידות ערך, ואיכות חוות הדעת בשומות מקרקעין הכוללות נזקי חקלאות כדוגמאת שומות הפקעה

  .....חקלאות

  :הוחלט לקיים השתלמות תעודה מקצועית ומקיפה בנושא ולבקשות החברים   ,לאור זאת

  "אומדן נזקים בחקלאות"

  .פיננסים ויזמות, המכללה ללימודי ביטוח, "מכללת עדיף"השתלמות נערכת בשיתוף עם 

  צפויה בין השעות 17.7.2013בשבוע החל ממועד ' דבימי ,  מפגשים פעם בשבוע28 -ההשתלמות הינה כ

   .ב" בהתאם לסילבוס המצ15:30-19:30  

חממות , גידולי שדה, דגים, אובדן רווחים, מבוא לכלכלה חקלאית: ההשתלמות תעסוק בנושאים

חומרי , ציוד השקיה, גידולי נוי , ירקות, לול, מטעים , ענף רפת ובעלי חיים, תופרחים וירקו

  .) ב"בהתאם לסילבוס המצ(' וכו סדנה התנהגותית ,סיורים , ח שמאי"סדנא לכתיבת דו, הדברה

הנסיעה ) עלותם כלולה במחיר ההשתלמות( מרוכזים במסגרת ההשתלמות נקיים שני סיורים

לא ניתן לאסוף או , אביב- וחזור לתל–אביב - היציאה לסיור מתל(  משותפת באמצעות אוטובוס

פרטים מדויקים על . ( מטעם המכללה הומלוהסיור מלווה ב) להוריד את המשתלמים בדרך הנסיעה 

  ).כל סיור ימסרו במהלך ההשתלמות



נשתדל ובמקרה של ביטול מפגש , ייתכנו שינויים בלתי צפויים בהם נתבקש לשנות יום לימוד בנושא

  ).למעט מקרים חריגים שאינם תלויים במערכת(, להודיע מספר ימים מראש במייל למשתתפים

  . משעות הלימוד20% -בסיום ההשתלמות תוענק תעודה לכל משתתף אשר לא יחסיר יותר מ
  .מתבצעת בדיקת נוכחות לכל מפגש הכולל את ימי הסיורים

  
  גן - רמת118רוקח ' רח,  "אהל שם", תתקיים במרכז אשכול פיסההשתלמות 

  
   ללא תשלום בסביבות האשכול חנייה חופשית חנות הניתן ל.  

  
  

  :מחיר ההשתלמות
  

     ₪ 8,900:     לחבר לשכה שהסדיר חובותיו ללשכה 
  

  ₪    9,500                :אורח
  

  ₪   10,500        שמאי מקרקעין שאינו חבר לשכה   
  

     
  :רישום

  
   מספר המקומות מוגבל" כל הקודם זוכה"בסיס הרישום הינו , 1.7.2013המועד האחרון לרישום הינו 

 טופס התחייבות ללא(יש למלא את טופס ההתחייבות ולשלוח תשלום ,  משתלמים25ולא יעבור על 
  ). תשלום לא יהווה רישום

  
  

  :תשלומים
  

  . תשלומים שווים5 -ניתן לשלם ב, קבע בלשכהחברים המשלמים את התחייבותם בהוראת ה
   

  . תשלומים רצופים שווים5 -חברים המעוניינים לשלם בהמחאות ניתן לשלם  ב
  

  . תשלומים5חברים המעוניינים לשלם בכרטיס אשראי התשלום הינו 
  

  .__________תוקף _________________ כרטיס אשראי מספר 
  

  :ביטולים
  

  מועד ביטול מעבר לתאריך חייב את המשתלם במלוא התשלום, 2.7.2013נו המועד האחרון לביטול הי
 משתתפים או בעדכון 25 -פתיחת ההשתלמות תלויה ב. או לחילופין ידאג למחליף במקומו הכולל תשלום

  .עלותו למשתתף
  

  
  ,ברכת חבריםב
  

  
  אוהד דנוס              מוטי  דיאמנט
  הלשכהר "יו              גזבר הלשכה



  
  
  

  
  
  

03-5239419 -באמצעות פקס           לשכת שמאי מקרקעין-לכבוד
  

   . 17.7.23013"אומדן נזקים בחקלאות " : להשתלמותאני מעוניין להירשם 
  
  

  .ולשלם במועד ההרשמה את התשלוםהריני מתחייב להרשם להשתלמות 
  
  

  _____________: נייד _______________: שם פרטי___________   : שם משפחה
  
  

  ________________________________________: כתובת מייל
  
  

  ______________________________: קבלה יש להוציא לפקודת
  
  

oחבר לשכת שמאי מקרקעין

oאורח
  

oשמאי מקרקעין שאינו חבר לשכה  
  

   :ב התשלום"מצ
  

oנא לחייב את הוראת הקבע אצלכם.

oהמחאות לפקודת לשכת שמאי מקרקעין בישראל6ב "מצ .
  

o תוקף __________________נא לחייב אותי בכרטיס אשראי מספרו______  
   תשלומים4 -ב

   
  
  
  

          :  חתימה
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