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  סבא-ולעיריית כפר לתכנון ובנייהלוועדה המקומית  שמאותשירותי מתן ל 2019/7 מס' מכרז פומביהנדון: 
 

, הריני לפנות אליכם, הארגון היציג של שמאי המקרקעין, "(הלשכה)להלן: " מקרקעין בישראלבשם לשכת שמאי 

 בעניין שבנדון כדלקמן:  היות והתקבלו פניות על ידי חברי לשכתנו

אשר כ, "(המכרזהמכרז שבנדון )להלן: ""( את העירייה)להלן: " סבא-כפרפרסמה עיריית  2019 יוליבחודש  .1

במסגרת המכרז  .(פרטי המכרז)בהתאם ל 29.7.2019המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נקבע ליום 

ולוועדה המקומית לתכנון  לעירייה שמאות ספק שירותיהוזמנו שמאי מקרקעין להגיש הצעותיהם על מנת ל

 . יהובנ

, והכל כפי ותחריג ותדרישלשמאי המקרקעין, וביניהם גם  "מיוחדים"תנאי סף נקבעו במסגרת המכרז  .2

  שעולה מתנאי המכרז ואפרט כדלקמן.

שומות היטל השבחה לוועדה  15ערך על המציע להיות שמאי אשר ", בסעיף ג'על פי תנאי הסף הנמצא  .3

  " .ואילך 2017תושבים לפחות, משנת  70,000בעיר המונה מקומית 

אינו רב, מה שמקטין  70,000מספרן של הרשויות המקומיות במדינת ישראל אשר מספר תושביהן עולה על 

, עצם קביעת תנאי סף זה, מצמצמת את המספר ודוקאת אפשרותם של שמאים רבים לעמוד בתנאי המכרז. 

 . האפשרי של המציעים ממספר אלפים למספר עשרות

עורכים שומות היטל השבחה מטעם "המבקש" )דהיינו מנגד לשמאי רבים מקרקעין שמאי , הלכה למעשה

סיון י. הנהוועדה( ויש להם ניסיון רב בשומות היטל השבחה, שכן הם עובדים מול רשויות רבות יותר

ה מאל יםפחות םבוודאי אינ ודתם מכירים מספר רב של ועדות,אשר במהלך עב הוהמקצועיות של שמאים אל

גורמים בעלי ניסיון רב בשנים, היקף עבודה והיכרות עם רזי זה יוצר מצב כי תנאי סף  של שמאי וועדה.

    למכרז.המקצוע, אינם יכולים לגשת 

ועדת ערר לפיצויים והיטל בפני , קובע כי המציע "הינו שמאי שהופיע בסעיף ד'תנאי סף נוסף אשר נמצא  .4

מאחר ושמאים מספקים שירותי  ."ואילך 2017מקרים לפחות משנת  8-השבחה ו/או בפני שמאי מכריע ב

אשר  מהם , ייתכן ורביםואינם מתמקדים אך ורק בשירותים לרשות מוניציפאלית שמאות מסוגים שונים

ואף  2017פעמים משנת  8-רבות וכן פחות מ פעמים 2017הופיעו בפני ועדת ערר או שמאי מכריע קודם לשנת 

על כן, עולה החשש כי ביצעו שומות בהספק מירבי שלא במסגרת זו, לא יוכלו לעמוד בתנאי הסף של המכרז. 

רה דרמטית, מבלי לעמוד על מצמצם את מספר השמאים אשר ביכולתם להתקבל למכרז בצו זהתנאי סף  אף

 הדרישות המקצועיות עצמן אשר נדרשות משמאי העובד מול וועדה לתכנון ובנייה וכן העירייה עצמה. 
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 שמאי המקרקעין. מכאן פנייתי.   בפגיעה מהווה כחלק מתנאי הסף של המכרז  אלוביעת תנאי ק .5

יבטיח שו/או יתוקן באופן כזה  כך שתנאי הסף שלעיל יוסרל המכרז, תקן את תנאי הסף של מתבקשיםהנכם  .6

 כי ציבור שמאי המקרקעין לא ייפגע. 

 אשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בתיקון תנאי המכרז ובכל עניין נוסף בעתיד.  .7
 

 

 

 

           

 

 בברכה    

 

 יו"ר ועדת רשויות תכנון, דני מור

 המקרקעיןלשכת שמאי 
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 יו"ר הלשכה. –חיים מסילתי 

 עו"ד אורי קידר, יועמ"ש הלשכה.
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