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להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ בעמידר  פומבימסגרת מכרז הנדון: 
 923-9000-194שמספרו 

 4.7.2019, מכתבך מיום 30.6.2019מיום  יסימוכין: מכתב

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

 כדלקמן:  ,על ידי חברי לשכתנונוספות תקבלו פניות נהיות ושנית בעניין שבנדון לעיל, ב

 ."(המכרזשבנדון )להלן: " המסגרת "( את מכרזעמידר)להלן: " חברת עמידרפרסמה  27.6.2019ום יבכאמור,  .1

עמדתך צלנו א נתקבלה, ואכן 30.6.2019השגות חברי לשכת מקרקעין בישראל ביום  שוהוגעל מכרז זה 

  ."(מכתב התשובה)להלן: " 4.7.2019במכתב מיום 

אשר  ותדריש מספר, וביניהם גם לעמוד בכולם ציעיםאשר על המתנאי סף מספר נקבעו במסגרת המכרז  .2

 :, הכל יפורט להלן כפי שנדרש במכרזהבהרהדרושות 

מס'  מסמך מס"ד

 הסעיף

 פירוט השאלה או ההבהרה

 –' 2נספח  .1

נוסח אישור 

קיום 

 ביטוחים 

, א'.1

 ב'.1

סכום כיסוי אחריות כלפי צד שלישי לטובת עמידר  .א',1סעיף מסגרת תנאי ב .א

.ב', כאשר במסגרת ביטוח חבות 1כך לעניין תנאי סעיף  .₪ 1,000,000הינו 

 ₪ 20,000,000לתובע ולמקרה וסכום של  ₪ 6,000,000מעבידים נקבע סך של 

 היאפוליסה בהיקף זה משמעותה הישירה של במצטבר לתקופת הביטוח. 

, אשר ספק אם שמאים רבים אשר נמצאים במאגר לא מבוטלתהוצאה כלכלית 

השמאים הממשלתי יכולים לעמוד בו. אף במכתב התשובה הבעת את עמדתך 

הינו מחזור כספי מינימאלי ביותר, אולם ₪  200,000לפיה מחזור כספי של 

מונים מסכום זה כאשר  גדולות מספרהדרישות הכספיות העולות מן המכרז 

לעניין כיסוי אחריות כלפי צד שלישי, סעיף  הנ"ל. מצרפים את הוצאות הביטוח

האחריות הצולבת אשר נטען שיהיה בו איננו מבטיח כי הכיסוי יכלול אף את 

, אך בוודאי יכול להבטיח כי השמאי המציע את מועמדותו במסגרת המכרז

 .במידה ועמידר תרצה תוכל להתנער מאחריות נזיקית ולהטילה על אותו שמאי

, הוצאות ביטוח חבות מעבידים מטיל נטל כבד אף יותר, וזאת לצד הוצאה זו

למרות שהביטוח נועד לכסות אחריות אשר תוטל על עמידר ועובדיה, ובכל זאת 

הדרישה העולה מהתנאים אשר קבעתם היא כי דווקא השמאי המציע יישא 

    לבדו בעול כלכלי זה. 
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המציע ו/או השמאי הינו בעל סף קובע כי "תנאי נו 3.1.4סעיף במסגרת  .ב 3.1.4.2 נוהל המכרז .2

אחד משלושת  3.1.4.2בסעיף  כאשר "התחומים הבאים: 3התמחות, בכל 

על אף שככל הנראה הכוונה " ."ביצוע שומות במגזר הערבי התנאים הוא

העומדת מאחורי תנאי זה היא לעמוד על נגישות מקצועית למגזר הערבי, ייתכן 

שומות במגזר זה מסיבות אשר אינן תלויות ובפועל שמאים רבים לא ביצעו 

אשר  רוחבבעיות תכנון ובעיה קיימות בנייה במגזר הערבי בכידוע, בהם כלל. 

אינן מתמצות בדוגמאות בודדות, ועל כן אינן מאפשרות מראש להכניס 

תחשיבי שמאות של נכסים רבים בה. כמו כן, ריכוזו של המגזר באזורים 

לית, גורמים לכך שייתכן ומקום מגוריו של שמאי צפופים ותחומים סקטוריא

 אשר נתן שירותיו באזורים רבים אך שאינם משתייכים למגזר הערבי, יאלצו

לבחור בין השקעת משאבים רבים לשם עבודה יציגה אשר לא משקפת  אותו

אף לא ברור מניסוח קצר זה מה  ובין ויתור על כניסה למכרז. מקצועיותואת 

ייחשב לשומה ב"מגזר הערבי", בין אם עסקינן בערים עם אוכלוסיות מעורבות 

     של יהודים וערבים ובין אם עסקינן בתוואי של עיר, כפר או מועצה אזורית.  

 

 

הנוספת שנועדה  מכאן פנייתיו כחלק מתנאי הסף של המכרז ם אלושל תנאי םקביעתלטעמינו אין מקום ל .3

, לא יודרו קצועיות אשר הינן אינטרס משותף לשמאי המקרקעין וכן לכםלדאוג כי לצד עמידה בדרישות המ

 .   רגליהם של אנשי מקצוע ראויים אשר ייתנו שירות מיטבי לעמידר ובכך לציבור כולו

ציבור בו באופן  נוו/או יתוק ולעיל יוסרדכך שתנאי הסף כרז, תקן את תנאי הסף של המל מתבקשיםהנכם  .4

 שמאי המקרקעין לא ייפגע. 

 אשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בתיקון תנאי המכרז ובכל עניין נוסף בעתיד.  .5
 

 בברכה          

 

 יו"ר ועדת רשויות תכנון, דני מור

 שמאי המקרקעיןלשכת 

 

 יו"ר הלשכה. –חיים מסילתי  עותקים:

 עו"ד אורי קידר, יועמ"ש הלשכה.
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