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 2יוי2014 ,
לכבוד
מר אוהד עיי – שמאי מקרקעין
מהל אגף בכיר שמאות מקרקעין

במיילohadei@land.gov.il :

רשות מקרקעי ישראל

אדון כבד,

הדון :התבססות על טבלאות שומה -רשות מקרקעי ישראל )להלן" :הרשות"(
בשם לשכת שמאי המקרקעין בישראל )להלן" :הלשכה"( ,הארגון היציג של שמאי המקרקעין
בישראל ,הי מתכבד לפות אליכם בעיין שבדון ,כדלהלן:
 .1כידוע ,רשות מקרקעי ישראל והגת להשתמש בטבלאות שומה ,שמעצם הגדרתן יתן
ללמוד כי אופיין כוללי ,מבלי התייחסות פרטית לכל כס וכס.
 .2הלשכה סבורה כי במרבית המקרים שיטת ההתבססות על טבלאות שומה היה בעייתית,
איה מדויקת ויוצרת עיוותים וכי מן הראוי שבמקרים אלה ,תתבסס הרשות על שומות
פרטיות בלבד.
 .3שומה פרטית היה מדויקת יותר ומתייחסת לכס המקרקעין עצמו ולמאפיייו
הספציפיים והייחודיים ,דוגמת :וף ,קרבה למטרדים וכד' ,ואילו טבלאות השומה
מטבען ,משקפות רק שווי ממוצע ,ולא משקללות ומביאות בחשבון משתים וספים
שהים רלווטיים להערכת השווי.
 .4טבלאות שומה עלולות לגרום לעיוותים ,למצב של חוסר צדק ולבזבוז כספי ציבור.
במקרים רבים ,הרשות מעדיפה להסתמך על טבלאות שומה ממוצעות במקום על שומות
פרטיות ,בכדי לחסוך לכאורה כספי ציבור .ייתכן כי טבלאות אלו חוסכות תשומות
עבודה מן הרשות ושמאי הרשות ,אולם תוצאתן הישירה היה דווקא בזבוז כספי ציבור.
זאת למשל במקרה בו מחצית מהכסים שווים מעל הממוצע ומחציתם שווים מתחת
לממוצע .חוכר ,אשר כס המקרקעין שלו שווה מעל הממוצע ומקבל את שומת הרשות,
ישמח לגלות שהשווי הוערך בחסר ולכן ישמח לשלם את המחיר הדרש על פי הטבלה.
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-2לעומתו ,חוכר אשר שווי הכס שלו מוך מהממוצע לא יסכים לשלם על פי הטבלה וימצה
את הליכי ההשגה .מכאן יוצא שחוכרים אשר שווי כסיהם מוך מהממוצע ישלמו לפי
השווי האמיתי של הכס שלהם ,המוך ממחיר הטבלה ואילו חוכרים אשר השווי שלהם
גבוה ממחיר הטבלה יהו מן ההפקר וישלמו מחיר מוך מדי ,כפי הקבוע בטבלה
הממוצעת.
כתוצאה מכך ,תגרם פגיעה בהכסות הרשות מדמי היתר ובזבוז כספי ציבור )בצד
ההכסות(.
 .5לאור האמור ,בקשך לפעול לשיוי השיטה הוהגת כיום של טבלאות שומה ,או לחילופין
ולמצער ,לפעול לצמצום היקפה ,על מת למוע את הבעייתיות הוצרת כתוצאה
מהשימוש בה.
 .6הריי עומד לרשותך למתן כל הבהרה וספת ,ככל שיידרש הדבר.

בברכה,

אוהד דוס
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין
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