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"ה כסלו תשע"חכ  תאריך:         בס"ד
 7112 בדצמבר 11            

 2017-753: מספרנו
 

 לכבוד:
 האגףשמאי 

 שמאי מאגר השמאים

 
 הנחיה בנושא תוכן שומה בשומות הנערכות על ידי שמאים הנדון: 

 מטעם השמאי הממשלתי הראשי
 

 כללי .1

 השמאי מטעם הנערכות( העניין לפי" שומה" או", שומות" להלן) שמאיות דעת חוות

 השמאי הנחיותו המנחים הקווים, השמאית התקינההדין,  פי על נערכות הממשלתי

 .הממשלתי

 .מיוחדים דגשים וכולל השמאית התקינה על מבוסס להלן האמור

 

 המטרה .2

 הממשלתי השמאי מטעם שמאים ידי על הנערכות, מקרקעין לשומות אחיד מפרט קביעת

 .קורא לכל יותר ובהירות למטרתן יותר מדויקות תהיינה שהשומות מנת על, הראשי

 

 ההנחיה שיטת .3

 .מיוחדים דגשים ניתנים לגביו בשומה פרק לכל התייחסות

 

 פרק לכל והדגשים השומה פרקי .4

 כללי .4.1

 אשר", השומה" פרק ובסופה, מטרתה מוגדרת בראשיתה אשר, חקר עבודת היא שומה

 השומה פרקי לפיכך. החקר מעבודת כתוצאה שעלו הממצאים כלל את ביטוי לידי מביא

 חוות של הסופית המסקנה את המהווה", השומה" לפרק השומה מטרת בין לקשור חייבים

 .הדעת

 השומה למטרת הקשורים העניינים את רק השמאי ידגיש השומה פרקי בכל, ככלל

 .מסקנתה על ומשפיעים
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 השומה מטרת .4.2

 .השומה של העיקרית היסוד אבן היא השומה מטרת

 .השומה למטרת לענות חייב, השומה בסוף הבא", השומה" פרק

 כשאין, להזמנה הסיבה מהות או) במקרקעין העסקה מהות את להבין חייב השמאי לפיכך

 .דעתו חוות נדרשת לה( עסקה

 הסיבה/ העסקה את להבין ניתן שלא שומה להכנת פניה/ שומה הזמנת שקיבל שמאי

 .מתאימה הבהרה לקבל השומה למזמין לפנות חייב להזמנה

 השמאי על, השני את אחד הבינו השומה מזמין והן השמאי שהן לוודא כדי, כזה במקרה

 לחלופות גם הצורך במידת) השומה למטרת ברור נוסח ל"בדוא השומה למזמין להחזיר

 .המזמין אישור את ולקבל, ההבהרה לאחר  אותה הבין שהוא כפי(, השומה

 

 .בלבד שורות מספר, תמציתית תהיה השומה מטרת

 אינה השומה דבר של ובסופו הבנה חוסר מאפיינת מסורבלת שומה מטרת רבות פעמים

 .הוזמנה שלשמה למטרה עונה

, הנכס זיהוי כדוגמת, בשומה אחרים לפרקים הקשורים עניינים השומה במטרת לציין אין

 '.וכדו המשפטיות הזכויות

 :שומה מטרת לנוסח דוגמא

 בהתאם שפרטיו להלן,, בנכס הבעלות זכות של השוק שווי את להעריךמטרת השומה 

 .החכירה חוזה פי על לזכויות

 

 מקרקעי רשות עבור כלל בדרך המבוצעות בשומות השומה חלופות – השומה חלופות

 לצורך נדרשות והן, השומה למטרת משנה מטרות למעשה מהוות(, י"רמ להלן) ישראל

 .השומה הוזמנה שלשמה המסויימת העסקה ביצוע

 .השומה מטרת בפרק תוצגנה הן, לשומה חלופות מספר מבקש השומה מזמין כאשר לפיכך

 פי על החלופות הן( י"רמ עבור הנערכות בשומות) העבודה שבהזמנת השומה שחלופות ככל

 .זה בפרק ככתבן שירשמו החלופות יהיו הן, י"ברמ שומה הזמנת נוהל

 

  הנכס וזיהוי המבקש וזהות בנכס הביקור מועד, לשומה הקובע המועד .4.3

 .השמאית לתקינה בהתאםיפורטו 

 

 והסביבה הנכס תיאור .4.4

 ואינם השומה למטרת קשורים שאינם בעניינים הקורא של הידע את להעשיר צורך אין
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 מאוד ירושלים העיר של העתיקה ההיסטוריה: לדוגמא. השומה מסקנת על משפיעים

 .השומה הוזמנה שלשמה למטרה מועילה אינה, המקרים ברוב, אך מעניינת

 

 המשפטי המצב .4.4

 . השומה למטרת הקשור המשפטי המצב יודגש

 או, הנכס הוחכר שלשמה המטרה ובכללה, החוזית הזכות סוג רבות פעמים: לדוגמא

 פירוט על לפסוח ואין לשומה מרכזי בסיס מהווים,  החוזה פי על המותרות הבניה זכויות

 .אלה זכויות

: לדוגמא) הנכס על החל המשפטי למצב רלוונטיות אין השומה מטרת ולאור ככל מאידך

 :הבא באופן זה בפרק השמאי זאת יציין(, למכרז בשומה

 תחת נערכה השומה. הנכס על החל המשפטי למצב רלוונטיות אין השומה מטרת לאור"

 ."ל"קק/ הפיתוח רשות/ ישראל מדינת של הינה שהבעלות ההנחה

 .מחדל ברירת יהווה ולא דעת שיקול לאחר ייעשה זה בנוסח השימוש

 

 התכנוני המצב .4.4

 למטרת הרלוונטיים הבניה רישוי ופרטי התכניות רשימת את רק יציג השמאי .4.4.1

 .השומה

 :הבא באופן, בטבלה תהיה המאושרות/   המופקדות התכניות רשימת הצגת .4.4.2

שם  מס"ד

 התכנית

תאריך פרסום 

ההפקדה )בתכנית 

 שטרם אושרה בלבד(

תאריך פרסום 

 למתן תוקף  אחרון

ילקוט מס' 

 פרסומים )י.פ(

 1712 1/1/7112  17125מק/ 1

 

 על" השמאי יציין, השומה למטרת קשורות שאינן תכניות חלות הנכס על כאשר .4.4.3

 ואינן השומה למטרת קשורות אינן לדעתי אשר נוספות תכניות חלות הנכס

 ."השומה מסקנת על משפיעות

 ההוראות ואת התכניות מטרות את רק יציין השמאי התכניות הוראות בפירוט .4.4.4

 . בלבד, השומה מסקנת על ומשפיעות השומה למטרת החשובות

 :הבא בנוסח הערה יוסיף השמאי כן כמו

 ."הדעת מחוות נפרד בלתי חלק מהווים זה בפרק המוזכרות התכניות מסמכי כל"

 שאינה ארוכה תכניות רשימת בפירוט הצורך את לחסוך נועד לעיל האמור .4.4.4

 מתקנוני שלמים קטעים בהעתקת הצורך את או/ו השומה למטרת רלוונטית

 .התכניות
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 התכנוני המצב סיכום .4.4.4

 רבות פעמים. התכנוני המצב סיכום הוא זה בפרק מאוד וחשוב משמעותי חלק

 השורה" מה ברור לא תכנוניים פרטים מרוב". היער את רואים לא עצים מרוב"

 '.וכדו תכנוניות מגבלות, במגרש הבניה וזכויות השימושים מהם", התחתונה

 בדרך התכנוני המצב את לסכם השמאי על" התכנוני המצב" פרק בסוף לפיכך

 .מסכמת בטבלה זאת לעשות מומלץ. ביותר והברורה הפשוטה

, הנשום בנכס הגלומות מנוצלות בלתי זכויות פירוט, בנכס בניה היתרי בדבר מידע .4.4.4

 הדברים ברוח יכתב זה מידע - השומה למטרת הרלוונטי אחר תכנוני מידע וכל

 .סיכום כולל לעיל האמורים

 

 השוואה עסקאות .4.4

 מקור את ויציין שומתו את ביסס עליהם השוואה לנתוני המתייחס פרק יוסיף השמאי

 (.הסימוכין) הנתונים

 .סיפור בצורת ולא ברורה בטבלה יוצגו ההשוואה נתוני

 גוש: הבאים מהנתונים אחד לפחות) העסקה מקום, העסקה תאריך את תכלול הטבלה

, הנישום לנכס התאמות, העסקה סכום, בעסקה הנכס סוג(, ומגרש תכנית, כתובת, וחלקה

 '( וכדו דונם, ר"מ – הנישום לנכס רלוונטית מידה ליחידת) הנישום לנכס מתואם שווי

 

 ושיקולים גורמים עקרונות .4.4

 חייב זה בפרק האמור, לפיכך. השמאי של החקר עבודת של יוצא פועל הינו זה פרק .4.4.1

 .הקודמים בפרקים שצויינו והעובדות הנתונים על מבוסס להיות

 בפרקים שהוצגו מהנתונים, הגיע אליהן והמסקנות השיקולים את יסביר השמאי .4.4.2

 .זו לשומה בהתייחס, לעיל

 .השומה גישת את בחר מדוע יסביר השמאי .4.4.3

 כולל, זה בפרק מתאים בהסבר מלווה להיות חייב התחשיבים בפרק שיובא עניין כל .4.4.4

 .בענף ומקובלים ידועים במקדמים מדובר ולא ככל, השונים למקדמים הבהרות

 .להשגה יותר חשופים ולפיכך מידי ברורים יהיו ההסברים שמא לחשוש מקום אין .4.4.4

 מה על שאין מתברר, לכל ומובנים מוסברים השיקולים כאשר דווקא לעיתים

 לא או... משהו מסתיר השמאי כאילו נראה עמומה השומה כאשר ודווקא. להשיג

 .מספיק מבוסס
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 תחשיבים .4.4

 שמאי שאינו מי אף, סביר קורא שכל כך וברורים מפורטים יהיו השומה תחשיבי .4.4.1

 מנתוני החל התחשיב השתלשלות מלוא ואת ביצועם אופן את יבין, מקרקעין

 השמאים עליהם האקסל גיליונות) חלופותיה בכל השומה לסכום ועד הבסיס

 .(השומה מסמך אל, שהם כפי, להעתקה מתאימים אינם כ"בדר עובדים

 .בלבד" ושיקולים גורמים עקרונות"ה פרק של יוצא פועל הינם השומה תחשיבי .4.4.2

 

  השומה .4.14

, חלופה לכל השומה מסקנת את יפרט זה פרק חלופות מספר כוללת השומה כאשר

 .בהתאמה

 

 "הנחה תחת שומה" – הערה .4.11

מתבקשים להעריך שווי תחת הנחת עבודה. במקרים כאלה יש לפעול על פעמים רבות אנו 

, בתקינה השמאית, ובכלל זה לצויין באופן ברור ובולט שמדובר בשומה תחת 1פי תקן 

  הנחה ולהסביר מהי אותה הנחה.

במטרת השומה נדרש בדרך כלל להעריך לדוגמא: על פי מדיניות רשות מקרקעי ישראל 

ריקה ופנויה גם אם קיים עליה מבנה, שמשפיע על שווי הזכויות כאת שווי הזכות בקרקע 

המוערכות. לפיכך במקרה כזה ירשם באופן בולט מתחת למטרת השומה וכן בפרק השומה 

רשות מקרקעי ישראל השומה מבוססת הנחה שהקרקע ריקה  מדיניותבהתאם לכי "

 ."יהופנו

 

 תוקף .4.12

 .הוצאתה מיום ההנחיה תוקף

 

 ,ה צ ל ח הב                    

 

 אוהד עיני                           

 השמאי הממשלתי הראשי      

 : העתק

 גב' מירי רימון, שמאית רשות מקרקעי ישראל

 אגף שומת מקרקעין - אתר האינטרנט
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