לשכת שמאי מקרקעי בישראל )ע"ר(
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18/12/12
לכבוד
מר עדנא עיסא
מהנדס העיר אריאל
באמצעות דוא"לhandasa@ariel.muni.il :
מכובדי,
הנדו :עיו וצילו תכניות הגשה מאושרות והיתרי בניה בתיקי בניי – עיריית אריאל
עדנא שלו רב,
בש לשכת שמאי מקרקעי בישראל ,הארגו היציג הגדול של שמאי מקרקעי בישראל ,הנני מתכבד לפנות אלי,
היות ולאחרונה ,קיבלנו מס' תלונות מאת חברי לשכתנו ,שעניינ נהלי עיו וצילו תכניות ותיקי בניי בעיריית
אריאל ,כדלהל;
 .1ראשית; אי שעות קבלה נפרדות לבעלי מקצוע ,לרבות שמאי מקרקעי ,דבר היוצר זמני המתנה ארוכי
של מספר שעות בכל פע .מיותר לציי כי ארכיב תיקי הבניי הינו צומת מרכזי בחשיבותו לשמאי
המקרקעי ,המחויבי לעמוד בלוחות זמני קצרי לצור הכנת שומותיה .עלכ ,אנו מציעי כי
תיבח האפשרות של הקצאת שעות קבלת קהל נפרדות לבעלי מקצוע )לרבות בתיאו מראש( ,בכפו!
לשיקוליכ ,כמוב.
 .2שנית; שמאי המבקשי קבלה עבור הוצאות צילו החומר שבתיק )המדובר ברוב המוחלט של
השמאי( ,נדרשי לגשת למחלקת הגבייה )הנמצאת בבניי אחר( לצור צילו החומר ,דבר המעכב
ומסרבל עוד יותר את תהלי צילו המידע .יש לציי ,כי א! הצור עצמו לגשת למחלקת הגביה ,מתגלה
רק בשלב שבו מבקשי את הקבלה .משכ ,שמאי שלא מודעי לנוהל נותרי פעמי רבות ללא קבלה
עבור הוצאותיה היות והדבר מתגלה לה בשלב מאוחר מידי .אנו מציעי כי תינת אפשרות לקבל ה
את המידע וה את הקבלה עבור הצילו במקו אחד ,עלמנת שלא להכביד על ציבור השמאי ,אשר
מהווי חלק משמעותי מקהל הפוני לוועדה.
 .3שלישית; מקו שבייפוי הכוח שבידי השמאי לא נרש במפורש כי הוא רשאי לצל את החומר ,נתקלי
פעמי רבות בסירוב הפקידי למסור את החומר לצילו ,וניתנת רק האפשרות לעיי בו .בעניי זה ,נציי
כי סעי!  2לחוק חופש המידע ,התשנ"ח   1998מגדיר "קבלת מידע"  לרבות עיו ,צפיה ,האזנה ,העתקה,

צילו ,קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דר אחרת בהתא לסוג המידע וצורת החזקתו;
מכא ,שאי לעשות הבחנה פורמאלית בי עיו /קבלה /צילו ,מה ג שייפוי הכוח שנדרש עלידי עיריית
אריאל איננו ייפוי כוח במובנו המשפטי .לפיכ ,נבקשכ שלא להכביד על קהל שמאי המקרקעי
ולקוחותיה בנושא נוסח ייפוי הכוח .לחילופי ,אנא פרסמו ייפוי כוח בנוסח אחיד באתר העירייה.
 .4הננו לרשות למת כל הבהרה נוספת.
בכבוד רב,
דני מור ,יו"ר ועדת רשויות תכנו
לשכת שמאי מקרקעי בישראל
העתק :מר אוהד דנוס ,יו"ר הלשכה.
גב' גלינה טלנקר ,עו"ד – יועצת משפטית ללשכה.
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