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24.4.12  
  לכבוד

  ,סיגל לחמני' גב
  ל"באמצעות דוא                                                                                  זמורה –לתכנו� ובניה  המקומית ועדהה ר"יו
  ,.נ.ג

   זמורה � מאת הועדה המקומית לתכנו� ובניה תכנוני קבלת מידע  :הנדו�

הנני מתכבד לפנות בקשר ע , הארגו� היציג של שמאי מקרקעי� בישראל, בישראל בש לשכת שמאי מקרקעי�
    :י� שבנדו� כדלהל�יהענ
  

, "מסירת מידע תכנוני"שכותרתו ) 11576מספר ( 05.4.12נוהל חדש מיו בא לתשומת ליבנו הולאחרונה  .1
כנגד כנוני יימסר מעתה מידע ת כל, פי נוהל זה&על. יד) בי� עובדי הועדה המקומית זמורה&עלאשר הופ% 

כ� פנייתנו &על. או מזכירת הועדה/באמצעות מהנדס הועדה ו בכתב בלבד והמידע יינת� תשלו  אגרה
    .05.4.12ב הנוהל מיו  "רצ  .אליי)

   
גביית אגרה בעבור כל סוגי המידע בשילוב ע ההוראה . לעניי� גביית אגרה בגי� מת� מידע בכתב, ראשית .2

אשר יקשה עד מאוד על ציבור , עלולה ליצור מנגנו� מסורבל ויקר שלא לצור) למת� מידע בכתב בלבד
היות  ,לקבל מידע במקו ובזמ� אמת וכ� על עובדי הועדה, לרבות שמאי המקרקעי�, הפוני לוועדה

אשר לא תוכל , ופעמי רבות תידרשנה שאלות הבהרה נוספות והכוונה נוספת מטע עובדי הועדה
    . במצב דברי זה להתבצע באופ� יעיל

   
אי� . או מזכירת הועדה בלבד/מהנדס הועדה ו לעניי� החובה למסור מידע תכנוני בכתב ומטע, שנית .3

אול נית� להשיג מטרה זו מבלי לפגוע , ספק כי מת� מידע תכנוני מדויק ואחראי הינו מטרה חשובה
וני יצטרכו להמתי� ימי או הפאי� זה סביר כי . של הפוני לוועדה באינטרסי חשובי לא פחות

ה מיידי ללא צור) מקו שנשאלת שאלה פשוטה אשר יכולה לקבל מענ, תשובה בכתב שבועות למת�
השמאי נדרשי ללוחות זמני קצרי לצור) כי , למותר לציי� בהקשר זה. טי מיותרארוקרוול ביבסרב

אנו , כ�&על .הכנת חוות דעת לבנקי וגופי עסקיי ואינ יכולי להמתי� שבועות לקבלת המידע
 אינ מאפשרי מת� תשובה במקו ומצריכי תשובה שמבקשי לעשות אבחנה בי� מקרי מורכבי

    . ולות לזכות לתשובה במקולבי� שאלות נקודתיות אשר יכ, במועד מאוחר יותר בכתב
    
נבקש לקבוע לוח זמני קצר וסביר , שלא במקו ג לגבי מקרי המצריכי תשובה בכתב, זאת ועוד

שכ� אחרת לא יוכלו שמאי המקרקעי� , )ימי לכל היותר 7( שלא יעלה על ימי ספורי ממועד הפניה
       . ה נדרשילעמוד בלוחות הזמני לה

 
וללא גביית  לעשות אבחנה בי� מקרי בה יש לתת את התשובה באופ� מיידי נבקש  , יללאור האמור לע .4

 ע לוח זמני קצר וסבירוקביש ל לגביה –מצבי שאינ מאפשרי מת� תשובה במקו  לבי�אגרה 
    .משאביככל שאינ מחייבי הקצאת , וללא אגרה בציד בהולמת� תש

 
   .אשמח לעמוד לרשות) בנושא זה .5

  
  בכבוד רב                                                                           

  ר ועדת רשויות תכנו�"יו, דני מור                      
  לשכת שמאי מקרקעי� בישראל                                                                            

  ר הלשכה"יו, אוהד דנוסמר   :העתק
  יועצת משפטית ללשכה  –ד "עו, גלינה טלנקר' גב             


