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 0611 ו "תשכ( אתיקה מקצועית)מקרקעין השינוי תקנות שמאי הצעות ל :הנדון

 
: להלן) 6611 -ו"תשכ( אתיקה מקצועית)לקבל הערות בנוגע לתקנות שמאי המקרקעין לפניית המועצה במענה 

בתקנות  לשינויים הנדרשים ("הלשכה": להלן)כת שמאי המקרקעין לש התייחסות, ("תקנות האתיקה"

  : הינה כדלהלן האתיקה

 

של דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי , שלא בהסכמת הלקוח, גילוי" - (5)0סעיף  .0

זולת אם הוא חייב לגלותו על פי דין או , ירות המקצועי הניתן לאותו לקוחללקוח ויש לו קשר עניני לש

 ."או על פי היתר של מועצת השמאים, י תפקידו בשביל הלקוחושגילויו דרוש למיל

 

 "דבר"יש לצמצם את ההגדרה של , לידי הכללמרבית המידע גלוי  שבו הנוכחיבעידן הלשכה סבורה כי 

 .רלכלל הציבווגלוי בדבר אשר איננו זמין כך שיובהר כי המדובר אך ורק 

 

 

בלי להבחין , הכולל שכר טרחה והוצאות -לרבות הגשת חשבון  -דרישת תשלום מלקוח " - (1) 0סעיף  .7

 . "בין שכר לבין הוצאות

 

הינו כי הרווח הנוהג היות ו  - עודהיא איננה רלוונטית מפני ש תקנה זויש לבטל הלשכה סבורה כי 

. נוספות הכולל גם הוצאות "ריטיינר" טרחה אי המקרקעין מקבלים שכרשמבמרבית המקרים 

וזאת למעט במקרים בהם נקבע מראש שכר טרחה נקוב הכולל  את ההסתייגות  יש להוסיף, לחילופין

 .הוצאות
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  "למטה מן הסביר והמקובל במקצוע לגבי השירות שניתן, או קבלת שכר, קביעת שכר" – (2) 0סעיף  .3

 

 .ט נקבע בהסכם"גופים בהם שכוזאת למעט   שתתווסף הסיפאכך לעדכן לבטל או לחילופין יש 

 

וכן עומדת בניגוד למקובל בשוק למול המצב הקיים  ניתנת לאכיפה בלתי, תקנה זו איננה רלוונטית

המכונות )שכר הטרחה בגין חוות דעת המבוצעות עבור בנקים למשכנתאות שבו  בשוק המשכנתאות

 ךנמו והינ "(שומות מקוצרות"

  .מהמקובל בשוק 

  

 

ין שלגביו ניתן ילפי תוצאותיו של משפט הקשור בענ, או קבלת שכר, קביעת שכר" – (8) 0סעיף  .4

 " או לפי תוצאותיו של השירות המקצועי שניתן, השירות

 

גורם אצל בסופו של הליך וכרע ין שומות אשר עניינככל שהדבר מתייחס ל לבטל את הסעיףיש 

  .('וכד "ועדת השגות, "שמאי מכריע")אובייקטיבי 

 . חהובים לא פעם שכר טרחתם על בסיס הצלג( כגון עורכי דין)בעלי מקצועות חופשיים 

אשר לא ככל שהסעיף מתייחס לשומות ולכן " מומחה אובייקטיבי"נכון הדבר ששמאי מקרקעין הנו 

  . ראויהרי שהאיסור   - ובייקטיביאצל גורם א תגענה בסופו של יום לכדי הכרעה

 ו של יום על ידי גורם אובייקטיבי שומות אשר תיבחנה בסופבהם נערכות  ובמקריםיחד עם זאת 

 . הרי שיש לבטל האיסור( 'וכד י"השגות על שומות רמ ,שומות נגדיות בהיטל השבחה)

על מנת  זאת ,אובייקטיבישומות המוכרעות אצל גורם אף יוכן תקן שמאי ל -ככל שימצא לנכון 

והוא יהווה  ת מוכרעת אצל גורם שלישי נייטרליתידה להיועחוות הדעת כי השומה  וראשיובהר לק

 .ע באשר לאמור בהיפי המכרוהגורם הס

 

ללא , לאדם אחר, מקצועי ללקוחו ן שהוא נותן לגביו שירותיבעני, מתן שירות מקצועי" – (6)  0סעיף  .5

 "הסכמת לקוח

  

למעט אם חלפה שנה והלקוח אינו בעל  סייגאת ה את התקנה ולהוסיף יש לעדכןהלשכה סבורה כי 

 .הנכס

 

לקוח אשר מקבל שירות מקצועי לגבי נכס מסוים שהוא מתעניין ברכישתו זכאי עד  הטעם לכך הינו כי

לאחר מכן יוכל , (מעל לזמן סביר לביצוע עסקה)עדיות לגבי אותו הנכס לשנה לאחר סיום השירות לבל

 .השמאי לייעץ ללקוחות אחרים לגבי אותו הנכס
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ואי נקיטת , 2למעט פרסומת מותרת כמפורט בתקנה , עשיית פרסומת לעצמו" – (03)  0סעיף  .1

 ."בידי אחרים, אמצעים סבירים למניעת פרסומת שאינה מותרת כאמור

 

כללים אלה הינם ארכאיים היות ו, הלשכה סבורה כי יש לשנות את הכללים הנוגעים לפרסומת מותרת

 . וזאת כפי שיובהר להלן ואינם תואמים את המציאות של עידן האינטרנט והרשתות החברתיות

אוי לפרסם את בנוסף אף ר. לא ניתן לאכוף איסורים אלו והרשתות החברתיות בעידן האינטרנט

הקים יחד עם זאת ראוי ל. מקצוע שמאות המקרקעין לטובת הציבור הכללי וציבור השמאים בפרט

זאת על מנת שהחשיפה לה יזכה המקצוע בזכות , מהות הפרסוםבאשר לכללים צוות אשר יקבע את ה

 .תהא חשיפה חיובית ומועילה למקצוע ולעוסקים בו, כלי המדיה השונים

 

 

שמות : פרטים אלה, (6)שמאי לא יכלול בפרסומת המותרת על פי פסקה " – (א) (7( )א) 7סעיף  .2

 "  בעבר ובהווה, או פרטים אחרים המאפשרים זיהוים של לקוחותיו, לקוחותיו

 

וזאת למעט גופים המכירים בשמאי לצורך עריכת   תקנה זו ולהוסיף יש לעדכןהלשכה סבורה כי 

 .שומות לאותו הגוף

 

הוא זכאי  ,םמסויגוף ל השמאים הנותנים שירותאם השמאי נמנה על רשימת  כי לכך הינו הסברה

ור חלא סביר כי אדם אשר רוצה לב. ףגוו לפרסם כי הוא נמנה על הרשימה ויכול לערוך שומה לאות

הכל בכפוף להסכמתו של השמאי , לא יוכל לדעת מיהם הגופים המקבלים שירות מאותו שמאי ,שמאי

 .לדבר

 

 יח שומה שנערך ביד"אלה הפרטים המהווים את המינימום הנדרש לדו"  -((01) 0תקנה )תוספת  .8

לרבות אפשרויות שינוי , ייווסף פירוט של אפשרויות השימוש בנכס: בהערכת מקרקעין -(6) :שמאי

 " תוספות בניה אפשריות וכיוצא באלה, השימוש בו

 

במקרים בהם קיימת בכך , וזאת בהתאם לתכניות בתוקף" : להוסיף את המשפט הבאלעדכן ויש 

 ."השפעה על שווי השוק של הנכס הנדון

 

אם יש לכך היתכנות ברמה התכנונית ב. שימוש שניתן לעשות בנכס כללא סביר כי על השמאי לציין 

 .ראוי לציין זאת בשומה או אז של הנכס "שווי השוק"ויש בכך השפעה על 
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הוסיפו הינו נושא הגבלת נושא אשר איננו מופיע בתקנות האתיקה והלשכה סבורה כי מן הראוי ל .6

הקובעות אחריות של שמאי מקרקעין גם כלפי משתמשים  ,המשפטנוכח פסיקות של בתי . האחריות

, ם ולצורך מסויםללקוח מסוישומת מקרקעין אשר נערכת כי  לקבועמוצע , ת המקרקעיןאחרים בשומ

 . תהא תקפה אך ורק לאותו הלקוח ולאותה המטרה והצורך

 
 

 .הלשכה עומדת לשירותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש
 

 
        

 

 ,בברכה

  

 ועדת האתיקה ר "סער פלד יו     

 וחברי הוועדה     

 


