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  ,.נ.ג

   עיריית בני ברק (קול קורא לקבלת שירותי שמאות לעניי& היטל השבחה : הנדו&
  

הריני לפנות , הארגו� היציג של שמאי המקרקעי�, ")הלשכה: "להל�(בש� לשכת שמאי המקרקעי� בישראל 

  : היות והתקבלה פניה על ידי חבר לשכתנו בעניי� שבנדו� כדלקמ�, אליכ�

  

קול קורא לקבלת שירותי שמאות ") העירייה: "להל�( בני ברק בימי� אלה מפורס� באתר של עיריית .1

 "). קול הקוראה: "להל�(לעניי� היטל השבחה 

בעל תואר "במסגרת התנאי� המקדימי� להגשת מועמדות בקול הקורא נקבע כי על השמאי המציע להיות  .2

אקדמי במשפטי� או בכלכלה או במנהל עסקי� שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה 

 "...גבוהה

או , ברצוני להבהיר כי מדובר בתנאי חריג ובדרישה שאי� בה כדי להעיד על ניסיונ� של השמאי� המציעי� .3

 . ת המצופהעל יכולת� לבצע את עבודת השמאות המתוארת בקול הקורא ברמה המקצועי

אשר מנועי� מלהגיש את , הלשכה רואה בתנאי זה תנאי מקפח כלפי ציבור נרחב של שמאי�, יתרה מכ� .4

 .  בקיאות� והתאמת� המקצועית לביצוע התפקיד, מועמדות� וזאת חר! ניסיונ� העשיר

וגשו לעירייה בימי� האחרוני� הובא לידיעת הלשכה כי תנאי זה אכ� הביא לדחיית פניות של שמאי� שה .5

וזאת על א! שהציגו לעירייה אישורי� לכ� שה� אוחזי� בתואר אקדמי אחר , במסגרת הקול הקורא

 .ממוסד מוכר

ורואה בכ� פגיעה בחופש העיסוק והפרנסה , הלשכה רואה בחומרה את הכללתו של תנאי זה בקול הקורא .6

 . של שמאי המקרקעי�

ולבחו� את הפניות , י זה מהקול הקורא המפורס� באתר העירייההנכ� נדרשי� להסיר לאלתר תנא, על כ� .7

 . שנעשו לעירייה על ידי השמאי� עד כה מבלי שתנאי זה מהווה שיקול בבחינת�

 .   ככל שיידרש הדבר, הנני לרשותכ� למת� כל הבהרה נוספת .8

 

  

            בברכה

  דני מור/                     ב                                                       

  ר ועדת רשויות תכנו&"יו, דני מור

  לשכת שמאי המקרקעי&

  .ר הלשכה" יו(חיי� מסילתי : י�עותק
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  .ש הלשכה"יועמ, ד אורי קידר"    עו           
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