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           22/03/2018 
 04/2018"ד/ב           

 
 ,מר חיים מסילתי לכבוד:

 ,יו"ר לשכת השמאים 
  לשכת שמאי המקרקעין בישראל 

 
 א.נ.,

 
 2018האסיפה הכללית,  תהתנהלות ועדת הביקורת לקראת ובעפרשנות התקנון לעניין  הנדון:

 18/03/2018ימוכין: מכתבך מיום ס
 
 

 שלום רב,מסילתי ם חייכבוד יו"ר הלשכה 
 

 לחברי בית הדין.שבסימוכין בהתאם לפנייתך בנדון העברתי את פנייתך 
 

ביה"ד בתאריך התכנס  ,חשיבות הנושאו, 28/03/2018 -מועד האסיפה הכללית בלאור לוח הזמנים הקצר, 
נות לתקנון לתקנות ביה"ד, דן בפרש 10מכח סעיף בשבתו כבית דין לענייני חוקה  ,בהרכב מלא 21/03/2018

 .בהתאם לשאלות שעלו בפנייתך נושא הנדוןוקיבל החלטות ב
 

 :רקע כללי

 .28/03/2018נקבע לתאריך  2018 לשנתועד הלשכה קבע שמועד האסיפה הכללית 
 .2017במסגרת האסיפה ועדת הבקורת אמורה להציג בפני האסיפה את דוח הביקורת שערכה לשנת 

במהלך החודשים האחרונים, התפטרות יו"ר הועדה מר רחמים שרם,  לאור השינויים שעברה ועדת הביקורת
, חוסר 2018השהיית מינוי המחליף והחלטתו להשעות עצמו מפעילות בועדה, בחירת יו"ר ועדה זמני בינואר 

 ח הביקורת ולהציגו לועד"להכין את דו הביקורת תשיתוף פעולה בין יתר שלושת חברי הועדה, לא הצליחה ועד
 :37.5בסעיף הקבועים בתקנון במועדים 
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בלוח הזמנים קורת לא עמדה יועדת הב ,מהמתואר לעיל עולה שלאור הנסיבות המיוחדות והאובייקטיבות
 הקבועים בתקנון הלשכה. לקראת האסיפה הכללית במטלותיהו
 

 :התבקשנו ע"י יו"ר הלשכה חיים מסילתי לקבל החלטה בשני נושאים

להמציא דו"ח ועדת ורת החברה דגנית גולני יצחקי, לפעול בדחיפות להנחות את יו"ר ועדת הביק .1
 ביקורת עד למועד האסיפה הכללית ולהציגו בפני חברי הלשכה.

 

  לתקנון למצב בו באסיפה הכללית ינכחו פחות משני חברי ועדת ביקורת. 27.5.2התייחסות לסעיף  .2
 
 עקב עצם חוקיות קיום האסיפה הכלליתלנושא פועל יוצא מבקשת כבוד יו"ר הלשכה, עולה הצורך להתייחס כ

 אי עמידת ועדת הביקורת בלוח הזמנים הקבוע בתקנון.  
 

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

 
 

 :ההחלט

קיימו דיון מעמיק בנושא ובהשלכותיו התקבלו , ראו את תקנון הלשכהעיינו בפנייתך, ק ביה"ד לאחר שחברי
 כדלקמן:ההחלטות 

 

 :חוקיות קיום האסיפה הכללית במועדה .1

מטלות ולוח הזמנים שעל ועדת הביקורת לעמוד בהן את בין היתר,  ,לתקנון קובע 37.5סעיף  .1.1
, שתוארו לעיל יותלקראת האסיפה הכללית. עובדתית הועדה מנסיבות מיוחדות ואובקיטיב

 ברקע להחלטה לא עמדה בלוחות הזמנים שנקבעו בתקנון.

 לתקנון נקבע שהאסיפה הכללית של הלשכה הינה הגוף העליון של הלשכה: 26.1בסעיף  .1.2

 

 
 

במקרה של אי קיום אחד  אין דימתוקף היות האסיפה הכללית הגוף העליון של הלשכה אזי  .1.3
ואי עמידה  ( 26.2.2.3) סעיף  ח ועדת הביקורת"וד, (לתקנון 26.2.2בסעיף  )מפורטים ממרכיביו

 בכדי להוות תנאי לקיום האסיפה וסיבה לביטולה., לוח הזמנים הקבוע בתקנוןב

יתרה מכך, ועד הלשכה הקודם קיבל החלטה שלא יקבע תקציב חדש ולא יציגו באסיפה הכללית  .1.4
את התקציב בהתאם , על מנת לאפשר לועד החדש שיבחר לקבוע 03/2017הבוחרת בחודש 

למטרות שיציב לעצמו. למיטב ידיעתנו להחלטה זו לא קם מתנגד אחד מבין חברי הלשכה, 
כמו כן חשיבות הצגת התקציב וההחלטה לא מנעה את התקיימות האסיפה הכללית הבוחרת. 

המשפיע באופן הכי משמעותי על פעילות הלשכה, אינה נופלת מחשיבות דו"ח ועדת הביקורת 
 אוד להתנהלות תקינה הלשכה(.)החשוב מ
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 נקבע כדלקמן: 26.2.1בסעיף  .1.5

 
   הגוף העליון והחשוב ביותר של הלשכהלהתכנסות המועצה במועדה חשיבות רבה מעצם היותה 

 .ןוניסיון למנוע זאת בעילות שונות עלול להוביל למחוזות שאין ביה"ד רוצה שהלשכה תגיע אליה

 

 :וב קולותהחליט בראור האמור לעיל ביה"ד ל .1.6

אין באי עמידת ועדת הבקורת בלוחות הזמנים הקבועים בתקנון בכדי לבטל את קיום האסיפה 
 הכללית במועדה.

 

 :כדלקמן חברי ביה"דמספר הסתייגויות של הערות ולהחלטה זו הוצגו  .1.7

 נבצר מנוכחות בדיון בנושא זה. הסתייגותי:  – כפיר גואטההחבר  .1.7.1

ניתן לשנות את מועדי הגשת הדוחות. המועדים קבועים בתקנון. יש לקיים את לא 
האסיפה הכללית כאסיפה מיוחדת במועדה ואת נושא ועדת הביקורת בהתאם לסעיף 

לאור האמור האסיפה הכללית  פה הכללית.ית בסמכות יו"ר האסיאסיפה נדח – 27.4
ח ועדת הביקורת ואסיפה "פה מיוחדת שתדון במתכונת מצומצמת ללא דוילאס ךתהפו

 מסכים שהאסיפה תתקיים תחת ההנחות שציין.  כללית תידחה.

  – פלץהחבר יאיר  .1.7.2

סבור שאין צורך בהחלטה מאחר ובמידה ולא תתקיים הצבעה חשאית אזי ברירת 
 החלטה.את ה אשרמהוא המחדל היא הצבעה רגילה. בסופו של דבר 

  – יעקב אשרהחבר  .1.7.3

ת הביקורת בלוחות הזמנים שהתקנון קבע לקראת האסיפה לדעתו לאור אי עמידת ועד
  .החלטהמתנגד להחלטה שהתבקשה מביה"ד מיותרת. ההכללית, הרי כל הדיון ו

לדעתו באסיפה הכללית אין לדון בנושא ועדת הביקורת אלא לקבוע אסיפה מיוחדת 
 במועד מאוחר יותר. 

  – ירון שטריתהחבר  .1.7.4

לא נוכל לתת פרשנות בניגוד  ות הזמנים בתקנוןמאחר וועדת הביקורת לא עמדה בלוח
ממליץ לקיים אסיפה נדחית במועד  .מובהק לתקנון ותיקון באמצעות ביה"ד לא אפשרי

אחר, איני רואה נזק בכך. אפשרי ורצוי לקיים אסיפה כללית מיוחדת לצורך הצבעה 
 .מתנגד להחלטה בעניין המשכנתאות ועניינים אחרים שעל הפרק. 

 

 :2018ועדת הביקורת לקראת ובעת האסיפה הכללית התנהלות  .2

, 5.5,  3.6ביה"ד שואב את סמכותו להורות ו/או להנחות את חברי ועדת הביקורת מכוח סעיפים  .2.1
 לתקנות בית הדין בתקנון הלשכה.  6.9

 

את יו"ר ועדת הבקורת לפעול לפי מיטב שיפוטה ולהמציא דו"ח ועדת ביקורת מנחה ביה"ד  .2.2
 דו"ח זה יכול שיהיה תמציתי אך מקיף ככל האפשר. ועד האסיפה הכללית.בדחיפות עד למ
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ליו"ר ועדת הביקורת, לאור המצב הפנימי בועדה ואי זמינות/יכולת של חברי ועדת  מורהביה"ד  .2.3
הביקורת הפעילים להגיע לאסיפה הכללית ובכך למנוע, במידת הצורך, אפשרות לערוך הצבעה 

. האיתור והמינוי יעשו בשיתוף חברי חברים נוספים לועדה 2למנות באופן מיידי חשאית, 
אין הסכמה לגבי המינויים, תהא  שעות מרגע קבלת החלטה זו 48ותוך הועדה הפעילים. במידה 

החברים, שתנאי לבחירתם היא  2יו"ר הועדה מוסמכת בלעדית למנות עפ"י מיטב שיפוטה את 
והנחייתם לגבי  28/3 -פה הכללית בהסכמה לפעילות עד סוף הקדנציה ולנוכחותם באסי

פעילות הועדה, מסקנותיה ומהות תפקידם באסיפה הכללית. כמו כן יובהר לאחד הנבחרים 
המוב רשהמינוי שלו זמני ותלוי בחזרת החבר אברהמוב לתפקוד בועדה. במידה והחבר אב

החבר הנדון ו במכתב שיופנה ליו"ר ועדת הביקורת, , יודיע על כךר לפעילות בועדהוחזהחליט ל
 יפסיק לאלתר את חברותו בה.

 

 של חבר ביה"ד:סתייגות אחת ה ההוצגהתקבלה ברוב קולות והחלטה זו  .2.4

 
 – שטריתהחבר ירון  .2.4.1

מאחר ולטעמו אין לביה"ד סמכות להורות את האמור לעיל ולא מההחלטה מסתייג 
 מתנגד להחלטה. התבקשנו לעשות זאת.

 
 
 

 
 תום,באתי על החבשם בית הדין        

 
 

 אלי כהן, שמאי מקרקעין         
 

 יו"ר בית הדין                 
 
 

 :)באמצעות דואר אלקטרוני( עותקים
 יו"ר לשכת השמאים מר חיים מסילתי.

 חברי ועדת הבקורת.
 הגב' שוש גנון, מזכירת לשכת השמאים,

 חברי בית הדין
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