
לשכת שמאי מקרקעין בישראל (ע״ר)

שרת האוצר לשעבר של סינגפור 
מונתה לחברה בדירקטוריון 

 IVSC
לי ווי ווא, שרת האוצר לשעבר של סינגפור, מונתה לחברה במועצת 

הנאמנים (הדירקטוריון) של IVSC, מועצת השמאות הבינלאומית. 

גב׳ לי היתה בזמנו האישה הראשונה שמונתה לשרה בממשלת 
סינגפור. 

בכירים לשעבר ממלאים שורת תפקידים בכירים במועצה הבינלאומית. 

למשל, יו״ר IVSC הוא אליסטייר דארלינג, שהיה שר האוצר הנחשב 

של בריטניה בזמן המשבר הפיננסי העולמי ב 2008. 

נקווה בעתיד לראות ייצוג של שרים ישראלים בדירקטוריון ושל שמאים 
בכירים בוועדות התקינה. כיום ישראל מיוצגת בוועדה המייעצת, שבה 

חברה השמאית הישראלית נחמה בוגין לצד יו״ר מועצת השמאים של 
ארה״ב ועשרה בכירים נוספים, כולל מסין, רוסיה ואוסטרליה. 

תגובות מחו״ל לפאנל הלשכה 
בנושא הקורונה 

תגובה של כריס ת׳ורן לכתבה בגלובס על פאנל לשכת השמאים 
בנושא הקורונה. תקציר הכתבה פורסם באנגלית. 

כריס היה המנהל הטכני של IVSC בשנים 2010 - 2015 ולפני כן יו״ר 
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התשואות בבריטניה 
עולות 

התשואות על נדל״ן מניב בבריטניה 
עלו בחודש האחרון ב 25 נקודות 

בסיס (0.25%), לרמה הגבוהה ביותר 
מאז אוקטובר 2013. זוהי העלייה 
החודשית המהירה ביותר מאז יולי 

2016. התשואה הממוצעת על נכסי 
פריים עומדת כיום על 5.31%, לפי 

סקר תשואות של Savills, חברת 
שירותי נדל״ן, ייעוץ ושמאות גדולה. 

הממשלה בבריטניה 
דחתה שוב את 

ההערכה מחדש של 
הארנונה 

ביקורת על הממשלה בבריטניה על 
שהחליטה שוב לדחות את ההערכה 

מחדש של הארנונה לעסקים עד 
לשנת 2022.  

הארנונה לעסקים באנגליה נגבית על 
ידי רשות המסים ונקבעת באמצעות 

טבלאות שווי שקובע השמאי 
הממשלתי אחת לחמש שנים (דומה 

למס הרכוש שהיה נהוג בישראל). 
ההערכה האחרונה היתה בשנת 

2015 וזו הפעם השנייה שדוחים את 
ההערכה מחדש.  

הטבלאות קובעות אזורי שווי בכל 
אנגליה בהן מוערכים דמי השכירות 
הפוטנציאליים. בכל אזור שווי ישנה 

חלוקה נוספת לפי גיל הנכס ולפי 
מצבו - משופץ או לא. הארנונה 

לעסקים נקבעת לפי שיעור מסויים 
(מכונה ׳מכפיל׳) מתוך דמי השכירות 

הפוטנציאליים. ניתן לערער על 
הארנונה שנקבעה באמצעות שמאות 

פרטנית. הערעור נדון בערכאה 
ראשונה בפני בתי הדין לארנונה 
ובערכאה שנייה בפני בית הדין 
המרכזי למקרקעין, שבו יושבים 

בהרכב שמאים מכריעים לצד עורכי 
דין. 
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לשכת שמאי מקרקעין בישראל (ע״ר)

ועדת התקינה לנדל״ן של IVSC. כיום הוא יועץ לממשלות ולפירמות 

שמאות בהטמעת תקני השמאות הבינלאומיים. 

כריס מסכים עם דבריו של פרופ׳ דני בן-שחר מאוניברסיטת תל אביב, 
שהשתתף בפאנל, לפיו אם נתוני ההשוואה היחידים הם מלפני משבר 

הקורונה, יש לבצע התאמה כלפי מעלה לשיעורי ההיוון. 

לשכת השמאים של הודו קיימה 
פאנל בזום בנושא התקינה 

הבינלאומית 
לשכת השמאים של הודו קיימה פאנל בזום בנושא התקינה 

הבינלאומית שבו נכחו 600 צופים. בפאנל השתתף בין היתר ניק 

טלבוט, מנכ״ל המועצה הבינלאומית IVSC, שהרצה בכנס הלשכה 

הלפני אחרון באילת בנובמבר 2018. וכן השתתף אלכס אהרונסון, 

המנהל הטכני של IVSC, שזכה לשבחים על הופעתו. 

ביום חמישי ה 4 ביוני תקיים הלשכה אירוע דומה בשיתוף מכון אלרוב 
באוניברסיטת תל אביב. גם באירוע הישראלי ישתתף אלכס אהרונסון. 
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בשנתיים האחרונות הכו, בעיקר בנכסי 
המסחר והתיירות, שלוש מגמות - 

המעבר למסחר מקוון, אי הוודאות סביב 
הברקזיט וכעת מגיפת הקורונה. סביר 
שהערכה מחדש כיום היתה מפחיתה 

משמעותית את הארנונה לעסקים. 

הממשלה מצידה טוענת שההחלטה 
לדחות את ההערכה מחדש תקנה 
לעסקים ׳יציבות׳. ממילא בחודשים 

הקרובים ניתן פטור מתשלום ארנונה 
לעסקים בשל משבר הקורונה. ואולם 

כאשר ישובו לגבות אותו הוא יתבסס על 
ערכי 2015, צמודים למדד. 
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