לשכת שמאי מקרקעין בישראל

חברי/ות הלשכה
השתלמות עדות מומחה
עם התקדמות העשייה בתחום שמאות המקרקעין אנו נדרשים מעת לעת להגיש חוות דעת של מומחה
לבתי המשפט כמומחים מטעם בתי המשפט במסגרת מינויים של בית המשפט או כמומחים מטעם אחד
הצדדים .בכדי לשפר את עבודתנו במסגרת זו ובכדי לשפר את מעמדנו המקצועי מול שופטי בתי המשפט
ומול עורכי הדין המייצגים והחוקרים ולאור בקשות החברים ארגנו שוב השתלמות "עדות מומחה"
בשיתוף פעולה של הלשכה עם מכללת עדיף .אנו רואים בהשתלמות זו נדבך חשוב בעבודתו של השמאי
ולכן כאשר בחנו את היקף הנושאים הרב בו יש לשם דגש ולאחר שלקחנו בחשבון את העלויות להקמת
ההשתלמות ,החלטנו ,במטרה להוזיל את עלויות ההשתלמות תוך מתן דגשים על האלמנטים החשובים
ביותר עם האספקטים השכיחים ביותר בהם אנו נתקלים בעבודותינו.
אנו מקווים כי ההשתלמות תהייה יעילה ומועילה לכל משתתפיה

"עדות מומחה"
השתלמות נערכת בשיתוף עם "מכללת עדיף" ,המכללה המובילה ללימודי ביטוח ,פיננסים ויזמות.
ההשתלמות הינה  8מפגשים פעם בשבוע ,בימי ב' בשבוע החל ממועד  8.7.2013צפויה בין השעות
 15:30-19:30בהתאם לסילבוס המצ"ב.
ההשתלמות תעסוק בנושאים :מיהו מומחה ,חוות דעת ,אופן התקשרות בין עד מומחה לצד להליך,
עד מומחה במקרקעין ,הליך הכנת חוות דעת  ,בוררות ,השלמות ,חוות דעת לבית משפט.
ייתכנו שינויים בלתי צפויים בהם נתבקש לשנות יום לימוד בנושא ,ובמקרה של ביטול מפגש נשתדל
להודיע מספר ימים מראש במייל למשתתפים) ,למעט מקרים חריגים שאינם תלויים במערכת(.

בסיום ההשתלמות תוענק תעודה לכל משתתף אשר לא יחסיר יותר מ20% -
משעות הלימוד.

ההשתלמות תתקיים אשכל הפיס "אהל שם" רוקח  118רמת – גן
 ניתן להחנות בסביבות האשכול חנייה חופשית ללא תשלום.
מחיר ההשתלמות:
לחבר לשכה שהסדיר חובותיו ללשכה ₪ 3,100 :
₪ 4,250
אורח:
₪ 4,750
שמאי מקרקעין שאינו חבר לשכה
במהלך ההשתלמות יעמוד לרשות המשתלמים שתייה קרה/חמה רץ ,וכיבוד )כלול במחיר( .
רישום:
המועד האחרון לרישום הינו  ,26.6.2013בסיס הרישום הינו "כל הקודם זוכה" מספר המקומות מוגבל
ולא יעבור על  25משתלמים ,יש למלא את טופס ההתחייבות ולשלוח תשלום )טופס התחייבות ללא
תשלום לא יהווה רישום( .רק תשלום בפועל מהווה רישום !!!

תשלומים:
חברים המשלמים את התחייבותם בהוראת הקבע בלשכה ,ניתן לשלם ב 4 -תשלומים שווים.
חברים המעוניינים לשלם בהמחאות ניתן לשלם ב 4 -תשלומים רצופים שווים.
חברים המעוניינים לשלם בכרטיס אשראי התשלום הינו מזומן בלבד.
ביטולים:
המועד האחרון לביטול הינו  ,27.6.2013מועד ביטול מעבר לתאריך חייב את המשתלם במלוא התשלום
או לחילופין ידאג למחליף במקומו הכולל תשלום .פתיחת ההשתלמות תלויה ב 25 -משתתפים.

בברכת חברים,

מוטי דיאמנט
גזבר הלשכה

לשכת שמאי מקרקעין בישראל )ע"ר(
Real Estate Appraisers Association in Israel

לכבוד -לשכת שמאי מקרקעין

באמצעות פקס03-5239419 -

אני מעוניין להירשם להשתלמות " :עדות מומחה ".
הריני מתחייב להרשם להשתלמות ולשלם במועד ההרשמה את התשלום.
שם משפחה ___________ :שם פרטי _______________ :נייד_____________ :
כתובת מייל________________________________________ :
קבלה יש להוציא לפקודת________________________________________ :

o

חבר לשכת שמאי מקרקעין

o

אורח

o

שמאי מקרקעין שאינו חבר לשכה

מצ"ב התשלום:

o

נא לחייב את הוראת הקבע אצלכם.

o

מצ"ב  4המחאות לפקודת לשכת שמאי מקרקעין בישראל.

o

נא לחייב אותי בכרטיס אשראי מספרו ______________________

o

תוקף ________ עד  3תשלומים.

חתימה:
בית המהנדס ,דיזנגוף  ,200ת.ד 2000 .תל -אביב  ,61019טל 03-5225969 ,03-5277642 .פקס03-5239419 .
P.O.BOX 2000, TEL-AVIV 61019 ISRAEL TEL. 03-5225969, 5277642 FAX. 03-523941
E-mail: landvalu@netvision.net.il
הלשכה באינטרנט WWW.LANDVALUE.ORG.IL

