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הנדון  :בקשה להצטרף כעותרים לעתירה  2382/20לשכת יועצי המס בישראל  -ראש הממשלה ואח'
ח.נ,.
לשכת שמאי מקרקעין בישראל (ע.ר )58-001-073-4 .מונה למעלה מ –  1,300חברים ומהווה הארגון
היציג של שמאי המקרקעין בישראל.
כמו כן חברה הלשכה במועצה הבינלאומית לשמאות (.)IVSC
שמאי המקרקעין נמנים על המקצועות המובילים בענף הבניה המהווה הקטר של המשק ,תוך שפעילותם
השוטפת המלאה מהווה כלי עזר מרכזי והכרחי לענף ולעוסקים בו.
בתוספת לתקנות לשעת חירום לדוגמא מופיעים מספר מגזרים ותחומי פעילות אשר להם תוצרי שמאות
המקרקעין ,כמוה כ"אוויר לנשימה" ואלו הם:
– בנקאות.
• מגזר פיננסי
– עבודות ניהול ,תכנון ופיתוח ,תחזוקה והפעלה של תשתיות תחבורה.
• תחבורה
– יועצים ומעריכי תלות לקביעת רמת הסיעוד.
• המוסד לביטוח לאומי
– שירותי ניהול ופיקוח על הבניה.
• תומך בינוי ותשתיות
• שירותי מדידה ומכוני בקרה כמשמעותם לפי חוק התכנון והבניה (התשכ"ה.)1965,
– ייצוג נישומים מול רשות המיסים.
• מיסוי
– שירותי תמיכה  -אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך
• כללי
המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת זו
ושל בנק ישראל.
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שמאיות ושמאי המקרקעין מתנהלים בתקופה מאתגרת זו במאמץ רב על מנת לסייע למערכות המשק בכלל
ולמערכות הנ"ל בפרט לתפקד כהלכתן ,אולם הקושי הכלכלי שנוצר כתוצאה מהמצב השורר כיום ,הביא
לפגיעה בציבור העצמאיים ובעלי העסקים הקטנים – פגיעה אשר ללא ספק תתגלגל גם אל פתחם של
השכירים העובדים אצל אותם עצמאיים ,כך שבעצם מדובר בפגיעה במשק כולו.
כדי לצמצם הפגיעה ,הוחלט בוועד הלשכה להצטרף לעתירה האמורה ,תוך תקווה כי החלת מנגנון של
דמי אבטלה לעצמאיים ולבעלי שליטה בח ברות מעטים בדיוק באופן הניתן לציבור העובדים השכירים,
יסייע למשק ולו במעט.
יפוי כח חתום יועבר אלייך בימים הקרובים.

בשם חברות הלשכה וחבריה ,אאחל הצלחה רבה ויום עצמאות שמח!

בתקווה לימים טובים ובריאים יותר,
חיים מסילתי
יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל

עותק :מזכירות הלשכה.
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