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לכבוד
חה"כ אורי אריאל
שר הבינוי והשיכו

הנדו :תעריפי שומות מקרקעי למטרת משכנתא
נכבדי,
ברצוני לבר על בחירת לתפקיד שר הבינוי והשיכו ולאחל ל הצלחה רבה בתפקיד החדש.
אי ספק כי בעת הזאת ,ימלאו ידי בעשייה מבורכת לטובת כלל הציבור בישראל ,כשלשכת שמאי
המקרקעי רואה עצמה עומדת לרשות במת סיוע ותמיכה מקצועית ,ככל שיידרש.
אני מתכבד לצר" את מכתבו של מר טל אלדרוטי ,מנהל אג" שומת מקרקעי במשרד המשפטי $והשמאי
הממשלתי הראשי ,מיו 30 $באוגוסט  2012ומבקש לפנות אליי בעניי שבנדו כלהל:
כידוע ענ" שמאות המקרקעי בישראל עבר בשני $האחרונות מהפיכה של ממש ,בי היתר בתחו $הרגולציה,
מה שהביא לר" מקצועי הגבוה הנדרש כיו $בכל שומת מקרקעי ומנגד ,תערי" שכר הטרחה הבסיסי
לשומות עבור "זכאי ,"$שנקבע על ידי משרד הבינוי והשיכו ,לא השתנה ועומד כיו $על ס  ( 269.%כולל
מע"מ.
ממכתבו של מר אלדרוטי עולה כי תערי" זה ,שלא עודכ שני $רבות ,הינו בלתי סביר ואינו תוא $את רמת
השומות הנדרשת כיו ,$ה מבחינת האחריות המוטלת וה מבחינת תשומות העבודה הנדרשות לצור הכנת
שומה למשכנתא.
מר אלדרוטי קובע כי תעריפי $אלו אינ $מאפשרי $עריכת עבודה מקצועית ,מאלצי $עריכת שומות חלקיות
וחושפי $ה את ה"זכאי" וה את שמאי המקרקעי ,עור השומה ,לסיכוני $ולנזקי $כלכליי.$
חשוב לציי כי ,פורמט "השומה המקוצרת" שהתגבש במהל השני $בעידוד משרד הבינוי והשיכו ,אינו
עולה בקנה אחד ע $הוראות הדי ,ואינו נות מענה מספק לאיכות המקצועית הנדרשת ,לרמת הסיכו
והרגישות המאפייני $את הנכסי $הנישומי $ומטרת השומה.
ככל הידוע לי ,איגוד הבנקי $מכיר בצור בהעלאת הרמה המקצועית והרחבת היק" הבדיקות בשומות,
עליה מתבסס ענ" הבנקאות וכ ,תומ בהעלאת שכר הטרחה בגי הכנת )לזכאי $ולכאלה שאינ $זכאי,($
א ממתי למשרד הבינוי והשיכו שיתק תחילה את העוול המשווע בנושא תערי" הזכאי.$
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המלצת השמאי הממשלתי הראשי למשרד הבינוי והשיכו הינה ,בהתא $למכתב הרצ"ב ,גיבוש פורמט של
"שומה בסיסית" לגבי נכסי $סטנדרטיי $ובעלי רמת סיכו נמוכה יחסית )דירות מגורי $בבית משות"
בבנייה רוויה שאינ בקומת הקרקע או בקומת הגג(.

תערי" ה"שומה הבסיסית" יהא לפחות כתערי" הבסיסי בטבלת שכ"ט של "מאגר השמאי $למשרדי
ממשלה" ,דהיינו  ( 650בתוספת מע"מ )וכפי שנמסר לי ,ככל הנראה ג $סכו $בסיסי זה יועלה בקרוב על
ידי החשכ"ל( .

לאור האמור לעיל ,אשמח לקיי $עימ פגישה לקידו $הנושא בנדו ולקידו $נושאי $נוספי $העומדי $על
סדר היו.$
כמוב ,שהנני עומד לרשות בכל עת ובכל שאלה שתתעורר.

בכבוד רב,

אוהד דנוס
יו"ר לשכת שמאי מקרקעי בישראל
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