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           27/03/2018 
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 ,מר חיים מסילתי לכבוד:
 ,יו"ר לשכת השמאים 
  לשכת שמאי המקרקעין בישראל 

 
 א.נ.,

 
 בחרילשכה לבחור ולה רכות חבזניין בעפרשנות התקנון  הנדון:

 23/03/2018מיום  תלונתו של החבר ארגובו 23/03/18פנייתך מיום ימוכין: ס
 
 

 שלום רב,מסילתי חיים כבוד יו"ר הלשכה 
 

 .לחברי בית הדין שבסימוכיןהחבר ארגוב  תלונתאת העברתי את פנייתך ו
לכלל החברים, חשיבות הנושא ו, 28/03/2018 האסיפה הכלליתד מועד מפנייתך ועלאור לוח הזמנים הקצר, 

לתקנות ביה"ד, דן בפרשנות  10מכח סעיף בשבתו כבית דין לענייני חוקה  ,27/03/2018היום,  ד"ביה התכנס
נינו יין בעדיוהש, ילוןנלדווקא  ואהלשכה ול המתייחס לכלל חבריבאופן  נושא הנדוןב הקיבל החלטולתקנון 

  ד."ביהלתלונה של  יתברר בהליך רגיל
 .מלהשתתף שנבצר, למעט החבר ירון שטרית חברי בית הדיןכל עם  בנושא הנדוןדיון טלפוני תקיים ה
 

 :רקע כללי

 .28/03/2018נקבע לתאריך  2018 לשנתועד הלשכה קבע שמועד האסיפה הכללית 
 תנאיםפר סמבהכללית עם זכות הצבעה ובחירה באסיפה, צריכים לעמוד יפה סהרוצים להשתתף באחברים 

  .23בסעיף בתקנון הלשכה הקבועים 
 .בלשכהחברות  – 'בפרק גבתקנון תנאים אלו הם בנוסף לתנאים המפורטים 

בסעיף במועד הקצר מהמועד הקבוע בתקנון  הבוחרים רשם בפנקסנהנילון חבר הש ,החבר ארגוב עולהמתלונת 
 .הקרובה באסיפה הכלליתולבחור הצביע המאפשר לו ל ,23
 
 :הלשכה ודרך בחירתםמוסדות  –ו'  קבפרהמופיע  23סעיף מהתקנון מובא הלן ל
 

 
 

 :מבוקש

תוך התמקדות  מצומצםשהוגשה במובן לתלונה  ייחסתלה ,ןנדוהבמקרה  ,החליטלחוקה דין  תביבשבתו כד "ביה
והוא התנאי  ובבחירות הכלליות באסיפה הכללית זכות הצבעה ובחירהלחבר  המקנים הסף תנאימבאחד 

 לתקנון. 23סעיף לאור  להקניית זכות זו וןנקתב ועקבה עמידה בלוח הזמנים המינימליל
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 :ההחלט

קיימו דיון מעמיק  ,לעיל מבוקשהתמקדו בסוגיה כ, עיינו בפנייתך, קראו את תקנון הלשכה ביה"ד לאחר שחברי
 כדלקמן: ההחלט ההתקבל ,בנושא ובהשלכותיו

 

בפרק ג' לתקנון  ,ללשכהקבלת חבר  ולהליך מפורט לתנאיםומקיף באופן הלשכה מתייחס תקנון  .1
 .14עד  7יפים בסע

 

בזכות באופן ייחודי  23סעיף  דן ודרך בחירתם,הדן בבחירות למוסדות הלשכה ו' בפרק ן ובתקנ .2
 :זה מפורטים שני תנאי סףסעיף ב .באסיפה הכללית ובבחירות הכלליות הבחירהו צבעההה

 
 ( ההדגשה אינה במקור א.כ. ) "חודשים... (3)חבר בלשכה לא פחות משלושה הינו ... אשר " 2.1
לתקנון זה והסדיר  28 -ו 27שכה את דמי החבר כמפורט סעיפים .. ובתנאי שהחבר שילם לל" 2.2

 .""(המועד הקובע" :להלן )ללשכה ולמוסדותיה .....  חובותיוכל את 

 
   .לעיל 2.2ף יתנאי הסף המצויין בסעבד במושבו הנוכחי לא דן "ביה .3

 

בלוח הזמנים המינימלי הנדרש מתמקד ה לעיל 2.1בסעיף המתואר  הסףתנאי בנדרש לפרשנות ד "ביה .4
בחירות להיות חבר בלשכה על מנת לממש את זכות ההצבעה והבחירה באסיפה הכללית ובמחבר 

  הכלליות.

 3לפחות  של רצףדרוש לצורך העמידה בתנאי הסך הנדון לצורך ההבנה האם פרשנות נדרש לד "הבי
, טרם במהלך השניםבמצטבר היה  מספיק שהחבר לחלופין או ,החבר ללשכהרפות טחודשים מיום הצ

 .שים חבר בלשכהדוח 3לפחות  האסיפה הכללית והבחירות הכלליות,
 

 :כדלקמן פה אחדד החליט "ביה .5

 .י פניםתואינה משתמעת לשההבנה של תנאי הסף הינה ברורה וחדה 

בלשכה חבר ר החבשכך על מצביעה מדברת בלשון הווה וה "הינו"המילה המפתח בטכסט הינה מילת 
 . ולא במצטברברצף 
בחירות האו /טרם קיום האסיפה הכללית ו חודשים 3חות פשל ל ברצף שכהחבר להינו החבר  :כלומר

 .הכלליות
 

לחברות  קובעאזי התאריך ה 28/03/2018ריך מאחר והאסיפה הכללית מתכנסת בתא הנדוןבמקרה 
      .28/12/2017 -הפני ברות בלשכה לח הינובעל זכות הצבעה ובחירה  יהיהחבר בלשכה על מנת ש

 
 בזאת באתי על החתום,       

 
 

 אלי כהן, שמאי מקרקעין         
 

 יו"ר בית הדין                 
   

 :)באמצעות דואר אלקטרוני( עותקים
 הגב' שוש גנון, מזכירת לשכת השמאים,

 חברי בית הדין
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