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  !!שמאי מקרקעין בתקנות שעת חירום בעניין  פניה דחופההנדון :                  
  - )נגיף הקורונה החדש שמאי מקרקעין כנותני שירות הכלולים בתוספת לתקנות שעות חירום 

העובדים המעובדים ולתקנות שעות חירום )הגבלת מספר  2020הגבלת פעילות(, התש"ף, 

 . 22.3.2020תש"ף מיום  במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(

 

 עצה,ר המויו"כבוד 

 

 ת לתקנות המאוזכרות מעלה, מופיעים מספר מגזרים ותחומי פעילות ובכללם: ובתוספ

  .בנקאות –    מגזר פיננסי •

   .קה והפעלה של תשתיות תחבורהועבודות ניהול, תכנון ופיתוח, תחז  –   תחבורה •

   .יועצים ומעריכי תלות לקביעת רמת הסיעוד –  המוסד לביטוח לאומי •

 .שירותי ניהול ופיקוח על הבניה –   תומך בינוי ותשתיות •

 .(1965כמשמעותם לפי חוק התכנון והבניה )התשכ"ה, שירותי מדידה ומכוני בקרה •

 יצוג נישומים מול רשות המיסים. י –    מיסוי •

 אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך  -שירותי תמיכה –     כללי •

 המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת זו     

 ושל בנק ישראל.   

 

בתקופה מאתגרת זו במאמץ רב על מנת לסייע למערכות המשק בכלל   מתנהליםהמקרקעין    ות ושמאישמאי

 משק!פעילות המהווים למיטב הבנתינו גורם חיוני ל, וכהלכתן לתפקד ולמערכות הנ"ל בפרט

 . לא בא הדבר לידי ביטוייחד עם זאת ועל אף האמור, הרי שבפועל 

מתבקשים על ידי פקחים אף  שמאי מקרקעין מוצאים עצמם נעצרים על ידי המשטרה וחלקם  

 לסגור משרדיהם, חרף האמור בתקנות.

מצב זה לא רק שאינו הולם את התקנות כאמור, אלא אף מקשה מאד על פעילות השמאים 

 תמיכה ראויה במגזרים החיוניים דלעיל. שלא מאפשרפן ובא
, זאת כדי דבר חוקיות התנועה של שמאי המקרקעין בשטח אשר במסמך חוזרלואיל תאודה לכב' באם 

, לצלוח את הקשיים הפוקדים אותו בימים אלהולסייע למשק  ך  המקרקעין להמשי  ות ולשמאילאפשר לשמאי

 . ללא כל חשש ביורקרטיזאת 

 

 בכל שאלה / הבהרה! כב' לרשות יהננ

 בתקווה לימים טובים ובריאים יותר,

 חיים מסילתי                             

   יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל

  : מזכירות הלשכה.עותק
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