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  ,שלו� רב עדנא�
  עיריית אריאל – �בניי יתיקתכניות הגשה מאושרות והיתרי בניה בעיו� וצילו�  :הנדו�

  

אלי� מתכבד לפנות הנני , הארגו� היציג הגדול של שמאי מקרקעי� בישראל, בש� לשכת שמאי מקרקעי� בישראל
  :� שבנדו� כדלהל�יבקשר ע� העני

הגשה מאושרות הלי� העיו� והצילו� של תכניות כי ישנו קושי ב ,ידי חברי לשכה� עלהובא לתשומת ליבנו  .1
כוח� �או מיופי/ובעלי הנכס לרק  לפי הנחייתכ� הינהוזכות העיו� והצילו� היות , תיקי בני�והיתרי הבניה שב

 . הרשמיי�

 ;שמאי המקרקעי�עבור מהווה קושי משמעותי ביותר  זו הנחיה .2

פוטנציאלי רוכש מדובר ב, פעמי� רבות. בדיקת תיק הבניי� לא תמיד מיועדת עבור בעלי הנכס, ראשית  .2.1
אנו סבורי� כי כל עוד לא מדובר בעיו� . או בבדיקה מטע� הבנק כחלק מהלי� קבלת משכנתא

לאפשר גישה אל  ראוי, בעלי תוק# חוקי י� רשמיי�בהתכתבויות פנימיות בתיק הבניי� אלא במסמכ
 �"הנדלבשוק  תקינה התנהלותשומט את הבסיס תחת הדבר שכ� אחרת , תיק הבניי� הרלוונטי וצילומו

 .  בעירכ�

מני� השמאי� נדרשי� ללוחות זהרי ש, ג� במקרי� בה� שמאי מייצג לקוח שהינו בעל הנכס, שנית  .2.2
 די� יחד ע� הלקוח לעריכת ייפוי כוח�לעור� ידי פניה� ל ההלי� עלוסרבו, חוותהקצרי� לצור� הכנת 

ככל שאי�  .מה ג� שהדבר כרו� בעלות כספית ניכרת עבור הלקוח, מקשה מאוד על ביצוע העבודה במועד
ע יחד ע� להגי הלקוח לא תמיד יש באפשרותשכ� , הרי שמדובר בטרטור של הלקוח, ייפוי כוח בנמצא

פרק להמתי�  יכולי�אינ� המקרקעי�  שמאי, מאיד� .בכל פע� שיידרש לכ�, השמאי אל משרדי העירייה
, בחוק ובתקנות האתיקה, כלפי הלקוח, קיימת חובה, כאמור, שכ�, בסיסי זה לקבלת מידעזמ� ממוש� 

  .� שנקצבו לש� כ�וזאת במסגרת לוחות הזמני, לעיי� ולתעד בעבודת� מסמכי� המצויי� בתיקי בניי�

והיתרי הגשה מאושרות תכניות עיו� וצילו� של ההנחיה לאודה לטיפולכ� המסור בשינוי , לאור האמור לעיל .3
מנת לאפשר �על, יועמדו לרשות הציבור הרחב בכלל ושמאי המקרקעי� בפרט שהללוכ� , תיקי הבניי�הבניה ב

  . וצאות מיותרות וטרטור של התושבי�למע� מניעת הוכ�  ,לשמאי המקרקעי� לבצע עבודת� נאמנה
 

   .ככל שיידרש הדבר, הננו לרשות� למת� כל הבהרה נוספת .4
  
  

   ,בכבוד רב                                                                           

  ר ועדת רשויות תכנו�"יו, דני מור
  ללשכת שמאי מקרקעי� בישרא

  
  .הלשכה ר"יו, מר אוהד דנוס  :העתק

  יועצת משפטית ללשכה –ד "עו, גלינה טלנקר' גב             
  
  


