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  201316.12.מיום  74פרוטוקול ישיבת ועד מס' 
  
  
  
  

  
  :כחו

  יו"ר הלשכה -אוהד דוס 

  מ"מ יו"ר הלשכה -חיים מסילתי 

  יו"ר ועד מחוז חיפה והצפון –פחס שפירא 

  מחוז ירושלים והדרוםיו"ר ועד  - דוד דדון

  חבר ועד -אריה קמיל 

  חבר ועד –עמיר סיון 

  חברת ועד-דליה עסיס

  חבר ועד –יוסף רייטן 

  חבר ועד -די מור

  חבר ועד - ערן שמעוי

  ועדת ביקורת תחבר -אשור ליהאמי

  יו"ר הועדה לעייי צעירים בלשכה  - אומיד סולימי

  יועצת משפטית ללשכה - עו"ד הילה שבתאי 

  מזכירת הלשכה -גון שוש 

  

   : התצלו

  חבר ועד, גזבר הלשכה –מוטי דיאמט 

  חבר ועד  -אלי כהן 

  חברת ועד–פזית בובליל 

  

  

  
  רשם ע"י עו"ד הילה שבתאי
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  תקציר הדיון והחלטה  הושא            

  דיווח יו"ר הועדות   .1
 בעקבות תלוות של חברי לשכה שתקבלו דיווח כי, כוןועדת רשויות תדי מור, יו"ר 

למספר פה , קבלת מידע תכוי, הזמה ועיון בתיקי בייןבושאים שוים כגון: 

יפו, ירושלים, אשדוד, שמעוים  -תל אביב וביהן לתכון ולביה ועדות מקומיות

    באתר הלשכה.  מעת לעת ובות הוועדות מפורסמיםמכתבי הפיה ותג וועדות וספות.

  

להקצות תקציב  בהמשך להחלטת ועד הלשכה דיווח כי ,"ר ועדת ביטוח, יודי מור

 מתקיימותלצורך קבלת ייעוץ בוגע לביטוח הבריאות של חברי הלשכה, בימים אלה 

 לצורך קבלת הצעות שכ"ט עבור ייעוץ, במסגרתו עם מספר יועצי ביטוח פגישות

  .המומלציםתתקבל חוות דעת אודות הביטוח הקיים והשיויים 

 ., כשתתקבלה ההצעותיוסיף ויעדכן בהמשך 

 2014דמי חבר   . 2

  ואישור תקציב

  שיוי.  כל יוותרו ללא 2014דמי חבר לשת הציע כי אוהד דוס, יו"ר הלשכה, 

קודמת כמו כן, מאחר וגזבר הלשכה לא וכח, לאשר חלק יחסי מתקציב שה 

  .2014פברואר -לחודשים יואר

  הועד קיים דיון. 

  .  אשר את שי הושאיםלפה אחד.  הוחלט:

  אויברסיטת אריאל  . 3
אוהד דוס, יו"ר הלשכה, ואומיד סולימי, יו"ר הועדה לעייי צעירים בלשכה,  

 בחית הסדרי הפטוריםבמכתב שעייו  דיווחו כי פו למועצת שמאי המקרקעין

קשו כי המועצה תעלה על סדר יטת אריאל, במסגרתו ביבאויברס ממבחי המועצה

של הגברת הפיקוח ולחילופין  , לרבות הקמת ועדת בדיקה בושאיומה את הסוגיה

   בהמשך.יוסיפו ויעדכו סיטה. על הבחיות באויבר המועצה

בוועדות  ייצוג שמאי  .4

  ערר

סולימי, יו"ר הועדה לעייי צעירים בלשכה,  ואומיד אוהד דוס, יו"ר הלשכה,

לא מאפשרים לשמאי מקרקעין  שבדיוי ועדת עררקיבלו פיות מחברי לשכה על כך 

ומהווים דבך  קביעת ערכי השומה, הדרושים לשם להתייחס לושאים משפטים

 בכתיבתה. 

 המשהלעו"ד ארץ קמיץ,  במכתב בעיין זה תפהכי הלשכה שכה הציע יו"ר הל

   ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי). 

 הועד קיים דיון בושא. 

 הוחלט: פה אחד. לקבל את הצעתו של יו"ר הלשכה.  

 -חוו"ד משפטית  . 5

גד משרד  עתירה

 הביוי והשיכון

 בושא גובה שכ"ט

  משכתאות לזכאים

יועצת לפייתה של עו"ד הילה שבתאי, כי בהמשך , דיווח אוהד דוס, יו"ר הלשכה

התקבלו שלוש למספר משרדי עורכי דין מובילים בתחום המהלי, משפטית ללשכה, 

ועבור ייצוג במידה  בוגע לסיכויי העתירה חוו"ד ראשויתמתן עבור  הצעות שכ"ט

  ה. יוחלט על הגשתו

  בחן את שלושת ההצעות שתקבלו.  הלשכה ועדו

  .את הצעת עו"ד אילן בומבך קבללפה אחד.  הוחלט: 
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הצעת שיתוף פעולה   . 6

  עם אתר מידרג

לשלב   , המעוייתפייה של חברת מידרג דיווח כי קיבל ,יו"ר הלשכהאוהד דוס, 

, המדרג בעלי מקצוע בתחומים מידרגאתר במאגר השמאים ב את חברי הלשכה

  .שוים

 הועד קיים דיון בושא. 

 הוחלט: פה אחד. שלא לקבל את ההצעה. 

אלקטרוית חתימה   . 7

  מאובטחת

דיווח כי בהמשך לפייתה של עו"ד הילה שבתאי, יועצת  ,יו"ר הלשכהאוהד דוס, 

: שלהלן מחירההצעות  תקבלו שלושמשפטית ללשכה,   

  מע"מדולר +  Arx- 180חברת  .1

המחיר מותה  -שה שייה, + מע"מ₪ 600 -שה ראשוה -Mplחברת  .2

  . שמאים לשירות 100 מיימום בהרשמה של

₪  399-מע"מ, שה שייה ואילך+ ₪  449 -שה ראשוה - Personalחברת  .3

  . + מע"מ

 webממשק ללת איה כוהאחרות,  , ביגוד לשתי ההצעותPersonalחברת הצעת 

 ומכל מחשב אלא רק יסלולארמכל מכשיר  בתוכה אין אפשרות להשתמשלפיכך ו

  במחשב הספציפי בו מותקת התוכה. 

בשירות וולטרי, אשר מדובר , 5.8.2013להחלטת ועד הלשכה מיום בהתאם יודגש כי 

 מוזל.  יהיו מעוייים בכך, בתעריףר שאיסופק לחברי הלשכה 

 הועד קיים דיון בושא. 

הוחלט: פה אחד. לקבל את ההצעה הראשוה, זאת עקב עדיפות לממשק בתצורת 

יכולת להתחייב האי  ועקב מכל מכשיר סלולרי ו/או מחשבהמאפשר שימוש  ,ען

   . בשה השייה להתקשרות שמאים 100להרשמת מיימום של 

  תכת קל שבח  . 8
תכה לחישוב הצעה לרכישת שירותי תכת קל שבח, קיבל , אוהד דוס, יו"ר הלשכה

לחוק מיסוי מקרקעין.  76ן פותחה לאור תיקואשר  מס שבח  

על מת לתת מעה  התוכה פותחהבשל מורכבות הוראות החוק בתקופת המעבר, 

בבדיקת הזכאות לפטורים, מלאים או  וליועציהםבעיקר למוכרי דירות מגורים 

.שיחול חלקיים ובחישוב מס השבח  

 הועד קיים דיון. 

 הוחלט: הלשכה תקצה לטובת קבלת השירות האמור עד 20,000 ₪ + מ.ע.מ. לשה. 
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  מחקר דלפי  . 9
הציג מספר הודה לעורכים ולמשתתפים במחקר, אך אוהד דוס, יו"ר הלשכה, 

.שיטת המחקרבשתגלעו  סוגיות בעייתיות  

שי משתתפים שאים חברי , בתהליך העדר אוימיות המשתתפים –בין הבעיות 

והדרישה במחקרי דלפי למשתתפים  (לא מקובל)  לשכה, קיומה של "קב' ביקורת"

."ברי סמכא"  

יו"ר הלשכה, חיים מסילתי, כי קבוצת הביקורת  בדיון שקיים הוועד הסביר מ"מ

תשובות  ,הוקמה משום גילם השמאי הצעיר יחסית של המשתתפים ושבכל מקרה

. הובאו בחשבון בתוצאות הסופיותשים לא  5 -פחות משיתו על ידי שמאים בוותק 

 כמו כן, שהשאלות חלקו בין קבוצות שמאים.

הוחלט: להשיב את ממצאי המחקר, שכרגע לא יתן להגדירו כמחקר דלפי, לוועדה 

תוך  ,מחקר דלפיהגדרת שתבחן כיצד, אם בכלל, יתן להתאים את המחקר ל

.התייעצות עם מומחים מקרב חברי הלשכה בושא  

  . 46לאשר את פרוטוקול מס'  הוחלט:  46פרוטוקול מס' . 10

  
  : הקרובהישיבת הועד 

  

  , במשרדי הלשכה00:16, בשעה י, יום ש2014 ליואר 13
  

  הישיבות הבאות:
  

  16:00בימי שני בלשכה בשעה 

 

  2014 פברוארל 17

  

  2014 מרץל 10

  

  2014 אפרילל 7

  

  2014 מאיל 28

  

  2014 יוניל 9

  

  2014 יוליל 7

  

  2014 אוגוסטל 4

  

  2014 ספטמברל 8
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  2014 אוקטוברל 6

  

  2014 נובמברל 3

  

  2014 דצמברל 8


