
 
 
 

1 
 

 mail:-Elandvalu@netvision.net.ilWWW.LANDVALUE.ORG.ILבאינטרנט

 03-5239419פקס.  03-5225969, 03-5277642, טל. 61019אביב  -תל  2000, ת.ד. 200בית המהנדס, דיזנגוף 

P.O.BOX 2000, TEL-AVIV 61019 ISRAEL TEL. 03-5225969, 03-5277642 FAX. 03-5239419 

 
 שמאי מקרקעין בישראל )ע"ר(לשכת 

Real Estate Appraisers Association in Israel 

 

10.12.2018 
 טתשע" ,חנוכה ח' -ב' בטבת 

 יקרים, חברות וחברי לשכה

 
 .נוכיה על כל שמונת נרותיההחאת יק בית ישראל אמש הדל

כלי  להיותמשותפת שמחה מ יותר האין ראויו איש איש את חגובני העדות השונות חוגגים של השנה תקופה זו ב

 ישראלי.בור ההצי ו השונים שלת האחווה בין חלקיהעצמל

ך אורם של נרות החנוכה ימשיו תןי. מי יחג שמח לכל חברות וחברי הלשכהאנצל הזדמנות זו לאחל  -טרם ארחיב 

 השנה כולה. נו למשךלהאיר פועל

 

שמאי ות בציבור הכרה של מקבלי ההחלטה .מעשייםפירות  להניבלשמחתי  חלהה ת הרבה והמגוונתפעילוה

יים להיטיב הצפומספר מהלכים ל הביל, הולהקשיב לו ולהביא את דעתו בחשבון ישהמקרקעין כגוף מקצועי אשר 

 .עם הציבור

 

 להלן תמצית הדברים:

 

פירות  הלהתייעל הניב השאיפהכי של הנתונים הכספיים מבחינה ראשונית  גם השנה נראה - 2018כנס שנתי, אילת 

 .חיובית תוהכנס ייסגר ביתרה תקציבי

 אשר פעלו להצלחתו. יו"ר ועדת הכנס ולכל חברי ועדת הכנס -שאול רוזנברג  למר תודה

, אולם השנה פותברצי ם השניהזו הפע לכבד אותנו בנוכחותםממשיכים חברי כנסת ובכירים נוספים , ממשלהשרי 

 .מעותיותבשורות חשובות ומשבכירי הממשל שתי , הביאו רתקים והשיח הפורהראיונות הממעבר ל

עדת שרים ובקריאה וב ₪ 70,000אישור דבר ה"שומות המוסכמות" עד לגובה חיוב של  - שומות מוסכמות .1

 הוגש על ידי חבר הכנסת מיקי זוהרת הכנסת. מדובר על חוק חברתי ממדרגה ראשונה אשר ראשונה במליא

יואב קיש  שות ח"כעדת הפנים בראבו, אושר ועי פולקמן ואכרם חסוןרים מיכאל מלכיאלי, ח"כיחד עם ה

ית( חוק )לאחר קריאה שניה ושלישתיקון לעם רישום הבטוחני כי  ופו של יום אושר במליאה עצמה.ובס

הוגנת ות מתן אפשרהאדירה שיש ב חשיבותהיחד עם הציבור כולו להבין את כולנו , נוכל בספר החוקים

 אל מול הרשות.טעמו באמצעות שמאי מלהתדיין לאזרח הקטן 

מאז ואף  שונהלא , שנה 16 –לפני כ שנקבע תעריף ה. יקון עוול היסטוריבתמדובר  - "זכאים"תעריף שומות  .2

 אל יפרח מהחשב הכללימר אורארוכה לשינוי ותודות להסייעו לנו בדרך רבים . דד המחיריםהוצמד למלא 

שיווי משקל חדש לפיו צפוי  וספותנקודות נשינוי יחד עם ו תרלאלהתעריף עודכן  .וותעיהתיקון  באוצר יושם

 .התעריף המופחתנות מהיליוכל  וצודקים מיםמסוי שיעמוד בתנאים מירק 
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   (IVSCמועצת השמאות הבינלאומית ), מנכ"ל מר ניק טלבוטיקור ב

 .נלאומיתהביכ"ל מועצת השמאות מנ - לבוטמר ניק טהשנתי  התארח בכנס ,תיותיקלבשורות החקמעבר 

תמר אברהם החברים פעלם של דרך למועצה  נואת הצטרפותועד הלשכה מאז אישר סייעו בהובלת המהלך. רבים 

 נושא.במקצועית  התומכים דברת אולפינר ויוסף זרניצקי יםועד לחברשמרו על קשר רציף עם המועצה, ש ורון כהן

יאת האופן הנכון ים העולמיים ומצקנתוך למידת הת בינלאומיתשפה שמאית . דיבור בדים היסטורימדובר בתק

לשכת שמאי מקרקעין רפות בהצט מקצועיתרב, זאת מעבר ליוקרה העסקי אל בתוכו פוטנצי אצלנו גולםלשילובם 

  גוף עוצמתי זה.בישראל ל

 

 ועדת ביקורת

  בפעילות הלשכה.ותהיה נדבך חשוב  הביקורת הייתה

 !נחתורלכך ו חתרנולכך . את הדברים נכון וטוב יותר מאפשרת לבצע היא

 ה. ופי גברא בועדחיל האחרונים נעשובימים 

י ברק, קובי ביר חברים יוסה ביקורתת העד, מונו לו)שפרשו מרצונם( ( פנר ודורון לוייעקב )קוני במקום החברים

 ועודד האושנר.

  ם.למען הלשכה וחבריה ולברך את הנכנסיותרומתם ותם חברים היוצאים על פעיללדות מקרב לב ברצוני להו

מלאכת נאמנה את ד עם החברים הנכנסים תמשיך לבצע ר הועדה אשר בטוחני שיחיו" –תודה לגב' דגנית גולני יצחקי 

 .הביקורת

 

 . הכללנם וממרצם למען מרה התורמים מזדות לכל חבר וחבזו ההזמנות להו

 ברכה!יכם העל כך תבוא עלו הדבר אינו מובן מאליו

 

ובטוחני כי  להגיע שואפיםאנו  םאשר אליה פותנוסם יעדים . ישנתודה לאל על מה שהשגנוחברות וחברים, 

 חברות ו על הישגים נוספים עבורכםלדווח וב בקרנזכה בעזרת השם 

 רים.חברי לשכה יק

 

 לפנות אליי בכל עניין!אישית מוזמנים ראו עצמכם 

 

 ,שלכם

 חיים מסילתי

 יו״ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל

 054-3300559נייד : 
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