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  נ, א.ג.

  
  2013 �, התשע"דחוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעי�)תזכיר הנדו�: 

  
  

  שבנדו�, כדלקמ�:ני להתייחס לתזכיר יהר), "הלשכה"בש� לשכת שמאי המקרקעי� (להל�: 
  

מתוק# החלטה להסדיר בחקיקה ראשית את פעילות ועדת ההשגות, אשר הוקמה  ההחלטה הלשכה מברכת על 

  . ו של תחו� זההסדרתב חשיבות רבה קיימתוסבורה כי של מועצת מקרקעי ישראל,  1181

  

בשינויי� שיפורטו  )"החלטת המועצה"(להל�:  ,6.11.2013 מיו�, 1304מס'  האת החלטת המועצהלשכה מקבלת 

  :להל�

  

 על בה להכריע שלא בהשגה, המחוזי, הד� מנהל הלשכה או השמאי "החליט :השגה ראשונה �(ה)4סעי!  .1

מנהל  בידי ההשגה קבלת מיו� יו� 60 בתו* הדיו� יתקיי�, דיו� בה ולקיי� בלבד שבפניו החומר יסוד

בבקשה, או מיו� שנתקבלו המסמכי� והראיות הנוספי�, לפי המאוחר." המחוזי הד� הלשכה או השמאי

    

    הראשונה. ברירת המחדל בסעי# המוצע הינה שלא לקיי� דיו� בהשגה 

ובמידה ומנהל הלשכה או השמאי המחוזי אינו  ,הלשכה סבורה כי ראוי שברירת המחדל תהיה לקיי� דיו�

    בעניי�.  עמדת�מעוניי� לקיי� דיו�, שיפנה לצדדי� על מנת לקבל את 

  קיו� דיו� מגביר את השקיפות ומאפשר לצדדי� לוודא כי אכ� השמאי המחוזי מבי� את עמדת�. 

  

 :השגה בפני וועדת ההשגות �(ב) 5סעי!  .2

  : וה�, חברי� שלושה בת תהא ההשגות "ועדת

יו"ר מועצת שר המשפטי� בהסכמת  י"ע שלו�, שיתמנה משפט בית של שופט להיות הכשיר מדינה עובד .1

 ;הוועדה ראש  יושב יהיה והוא, מקרקעי ישראל

 מנהל כי לקבוע הראשי הממשלתי השמאי רשאי מיוחדות בנסיבות סגנו. או הראשי הממשלתי השמאי .2

 ;בוועדה כחבר מקומו את ימלא, לשכתו בתחו� אינו השומה נשוא שהנכס, לשכה

, והבניה התכנו� לחוק ג202 סעי# הוראות לפי המכריעי� השמאי� ברשימת כלול ששמו מקרקעי� שמאי .3

 ";השמאי� מועצת ר"יו י"ע יתמנה השמאי; 1965,ה"התשכ
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 נשוא שהנכס, לשכה מנהל כי לקבוע הראשי הממשלתי השמאי רשאי) בנסיבות מיוחדות 2(ב)(5על פי סעי# 

    . בוועדה כחבר מקומו את ימלא, לשכתו בתחו� אינו השומה

הלשכה סבורה כי הרכב ועדת ההשגות, כערכאה של השגה שנייה, ראוי שתידו� א* ורק בפני השמאי 

    הממשלתי הראשי או סגנו. 

מחזיר את ההשגה לרמה של השגה  נוסח הוראה זומנהל לשכה מחוזית, ד� בהשגה הראשונה ולפיכ* 

  ראשונה.

  

המגזר הפרטי,  ינציג יומאי מקרקעי� שיהששני  בנוס# עוד כלולוועדת ההשגות יהרכב בנוס#, מ� הראוי כי 

, בדומה לקבוע בוועדה , הארגו� היציג של שמאי המקרקעי� בישראלעל ידי לשכת שמאי מקרקעי� וצעויאשר 

    . לחוק התכנו� והבניה 84המייעצת שבתיקו� 

נושאי� יגביר את האמו� בוועדת ההשגות ויאיר בפני הוועדה  ,המגזר הפרטי ינציגכ ,מינוי שמאי מקרקעי�

מספק אשר לעיתי� עשויי� לחמוק מעיניו של מי שאינו עוסק בהערכות שווי מגוונות באופ� שבשגרה, ואינו 

      בחיי היו� יו�. ,לשוק הפרטישירות מקצועי 

  

"לא יתקבלו מסמכי� מאלה המפורטי� בנוהל כאמור לאחר חלו#  השגה בפני וועדת השגות: �(ה)5סעי!  .3

להל�, אלא באישור הועדה. לא המציא המשיג לידי הוועדה את מסמכי� האמורי� המועד הקבוע בסעי# (ז) 

  במועד האמור או במועד שאישרה לו הוועדה, יראו את המשיג כאילו חזר בו מ� ההשגה.

לא יישמע צד במהל* דיו� אלא לעניי� טענות שהועלו במסמכי� שהגיש לוועדה כאמור בסעי# זה, אלא א� 

להעלות טענות שלא הועלו במסמכי� כאמור, ובלבד שניתנה לצד שכנגד הזדמנות התיר יושב ראש הועדה 

 לטעו� בעניי�."

  

    . ביותר הלי* ההשגה הינה להגיע לשומה הנכונה והצודקת מטרת

    קוד� לכ�.  נטענולפיכ*, הלשכה סבורה כי אי� מקו� לחסו� טענות, ג� כאלה אשר לא 

ה קשורה בסדרי הדי� ובדיני הראיות הנהוגי� בבתי המשפט, ועליה (י), אינ 5ועדת ההשגות, כאמור בסעי# ו

     .חלטה צודקת ומהירה בהשגהמועילה ביותר לקבלת הכלפעול בדר* הנראית לה 

מלוא המידע והמסמכי�  הראוי כי תקבע את החלטתה הא� לשנות את השומה, כאשר בידי ,לפיכ*

  . הרלוונטיי�
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גורמי� ה ,בהלי* ההשגה הראשונה ובהלי* ההשגה בפני ועדת ההשגותהקובעי� כי  � (טז)�5) וח(4 סעיפי' .4

רשאי� לקבל את ההשגה או לדחותה, כולה או מקצתה, להורות על עריכת שומה לקבל החלטה,  המוסמכי�

  או להקטי� את השומה.  להגדיל חדשה, וכ� רשאי�

  

תכוו� המחוקק ועל פיה, תתרחש משויה להביא לתוצאה אליה בוודאי לא ע"הגדלת השומה" ל האפשרות

לבצע את העסקה בשלה נערכה  המעונייני� המתקשרי� עלנמני� ה, של ציבור המשיגי�הרתעת יתר 

    . �חוסר וודאות בקרבלגרו� למצב של , והשומה

 או הבקשה ת סעיפי� אלו ולקבוע כי במקרי� בה� דינה של ההשגהיש לשנו, אנו סבורי� כי לפיכ*

     .שהרי לא נערכת שומה חליפית ,שהיא תכמו עליה משיגי� השומה דחות, תישארילה

  

  , בכל שאלה או הבהרה בעניי�.  לרשותכ' אנו עומדי'

  
  , כבוד רבב           

  
  

  אוהד דנוס           
  מקרקעי�יו"ר לשכת שמאי 

  
  
  
  
  

  יו"ר מועצת שמאי המקרקעי� –העתק: עו"ד עליזה ק� 
  השמאי הממשלתי הראשי  –מר טל אלדרוטי             


