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 ,מר חיים מסילתי לכבוד:

 ,יו"ר לשכת השמאים 
  לשכת שמאי המקרקעין בישראל 

 
 א.נ.,

 
 סמכות ועד הלשכה לקבל החלטות בנושא גביית חובות עבר של חברי פרשנות התקנון לעניין  הנדון:

 הלשכה
 18/07/2017ימוכין: מכתבך מיום ס

 
 

 ום רב,חיים של
 

ד ופרוטוקול וע 18/07/2017)פנייתך בנדון מיום בהתאם לפנייתך בנדון העברתי את פנייתך והמסמכים הנלווים 
 לחברי בית הדין.(  73הלשכה מס' 

 
באמצעות דיון את ההיום החלטתי לקיים חשיבות הנושא ו, הקרובהלאור לוח הזמנים הקצר, ישיבת הועד 

 חברי בית הדין בנושא הנדון.ל כעם  הדואר האלקטרוני והטלפון
 

 :רקע כללי

( בהערכות הלשכה לגיוס חברים חדשים וותיקים. אחד 73דן בישיבתו האחרונה )פרוטוקול מס' ועד הלשכה 
הנושאים שעלו במסגרת זו הוא עניין חובות העבר של שמאים שהיו בעבר חברים בלשכה ונושא החובות מהווה 

 .בלשכה ברים מחדשח םלהיות חזרהמכשלה בדרך עבורם 
 

בדיון הועלו מספר הצעות שנדונו ובין היתר הוצע להקטין את החובות בשיעור כזה או אחר והוחלט להקים 
 ועדת שניים שתבחן ותסווג את החובות ותגיש הצעה מסודרת לדיון בפני ועד הלשכה.

 
בתקנון  14.6מסילתי לסעיף ז'נט אמיר את שימת ליבו של היו"ר חיים  חברהבסיום הדיון הסבה חברת הועד ה

 נות להקטין את חוב החברים בצורה זו או אחרת. להלן נוסח הסעיף:    וסייהלשכה המהווה לדבריה מכשלה לנ
 

 
 

יו"ר הלשכה החבר חיים מסילתי, פנה לבית הדין על מנת לקבל את פרשנותו לסוגיה שעלתה בנושא הנדון, 
בסמכות הועד לדון ולקבל החלטות  יש, על פי תקנון הלשכה, קרי, האם במצב העניינים כפי שתואר לעיל

 .בנושא הקטנת חובות העבר של חברים לשעבר של הלשכה
 

 , בסמכות בית הדיןבית הדין לתקנות 10, סעיף 31/03/2015בהתאם לתקנון הלשכה, נוסח משולב מעודכן ליום 
 לדון בפרשנות לתקנון הלשכה.
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 :החלטה

, קיימתי שיחה , קראו את תקנון הלשכה73פרוטוקול ישיבת ועד הלשכה ייתך, בלאחר שהחברים עיינו בפנ
 החלטה פה אחד כדלקמן:ההתקבלה  שלחו תגובה במייל ו/או בסמס,בנוסף חלקם  ,עדוטלפונית עם חברי הו

 

 – החליט בנושא הקטנת חובות העבר של חברי הלשכה לשעברהסמכות ל .1

"הוועד הינו המוסד המנהל את כל ענייני הלשכה לתקנות הלשכה  33.1.1סעיף קטן בהתאם ל .1.1
ומוקנות לו כל סמכויות הלשכה וכל סמכות שלא יוחדה עפ"י חוק העמותות למוסד אחר של 

  .הלשכה"

 

 לתקנות הלשכה: 18 -ו 17 פיםבהתאם לסעי .1.2

 

 
 

, ברוב קולות, לבחון את נושא חובות החברים )מיסי שבסמכות חברי הועדמסעיפים אלו עולה 
חבר, דמי רישום ( ולפעול בהתאם לשיקול דעתו כיצד לנהוג בחובות אלו מנימוקים שירשמו. 

בחובות החברים אלא מותיר בידי חשוב לציין שאין התקנון קובע מסמרות בנושא אופן הטיפול 
( חברים 3עדה מיוחדת של שלושה )הועד חופש פעולה ומאפשר לו לייחד סמכויות אלו לו

   שימנה. 

 

קבל לאור האמור לעיל, תקנות הלשכה מדברות בשם עצמן, הסמכות והחובה הבלעדית ל .1.3
   וועד הלשכה.היא של  חובות החבריםהחלטות בנושא גביית 

 

 

התפקידים  חיים מסילתי, חברי הועד ובעלי כלהחבר מברכים את היו"ר  בשם בית הדין אנובהזדמנות זו 
   מועילה לכלל חברי הלשכה.יה, מקצועית ויפעילות פור לעשנבחרו ו/או מונו, 

 
 

 בזאת באתי על החתום,       
 
 

 אלי כהן, שמאי מקרקעין         
 

 יו"ר בית הדין                 
 

 :)באמצעות דואר אלקטרוני( עותקים
 הגב' שוש גנון, מזכירת לשכת השמאים,

 ןחברי בית הדי

http://www.landvalue.org.il/
http://www.landvalue.org.il/
mailto:landvalu@netvision.net.il

