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 הנדון: נוסח מסמך שכותרתו "פרטים על רכוש והון החולה ו/או בן/ בת הזוג"

 
הנני , ("הלשכה: להלן) מאי המקרקעין בישראלהארגון היציג של ש, בשם לשכת שמאי המקרקעין בישראל

 :כדלהלן, לפנות אליך בעניין שבנדון מתכבד

 

על רכוש והון החולה פרטים " :אשר כותרתו הינה שכת הבריאות המחוזית חיפה מוציאה טופס פרטיםל .0

 . ב כנספח"המצ, "בת הזוג/ או בן/ו

 7הערכת שמאי או הערכת "לצרף , (כשאין בן זוג)מי שיש בבעלותו דירה נדרש  ,טופסמסגרת מילוי הב

 ". חוזה שכירות חודשית בפועל/ חודשי ד"מתווכים על שווי שכ

לא יעסוק אדם בשומת " :קובע, ("הסעיף": להלן) 7110 -א"תשס לחוק שמאי המקרקעין( א) 01סעיף  .7

 ."אלא אם כן הוא שמאי מקרקעין, מקרקעין דרך שירות לכל בשכר

היא הגנה על אינטרס , המייחד עריכת שומות לשמאי מקרקעין, הסעיףו של בבסיסהעומדת התכלית  .1

. השירותעל ידי הצבת מגבלות אמון וזהירות נוקשות בפני נותן , שאינו בעל השכלה שמאית, הלקוח

 . שמעתי ומוגבלים בדרכי התנהלותםו נתונים שמאי המקרקעין לפיקוח מלצרכים אל

ד מירה "עו, ליועצת המשפטית של משרד הבריאות ב"לשכת שמאי המקרקעין פנתה בעבר במכתב הרצ .4

 יפעל משרד הבריאות לנציגי הלשכה כי מסרבמסגרתו נ, הראל ואף נכחה בדיון בעניין הנוהל -היבנר

כך שהערכת שווי שכר הדירה תבוצע אך ורק בידי שמאי  ,יחד עם השמאי הממשלתי, לשינוי הנוהל

 אולם נוהל זה טרם שונה, (משרד המשפטים)י מועצת שמאי המקרקעין "ע, מקרקעין אשר הוסמך כדין

  . מאותם הדיונים בעניין נוהל זה חרף העובדה שעברו מספר שניםוזאת  עד היום

בקשך כי תנחה את הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות לפעול לאלתר לשינוי הנוסח נ, לאור האמור .5

מאי שכך שהערכת שווי שכר הדירה תבוצע אך ורק בידי  ,בהתאם להוראות סעיף החוק ,האמור

  . כדין וסמךאשר ה מקרקעין

 . ככל שיידרש הדבר, הנני לרשותך למתן כל הבהרה נוספת .6

 
 , בברכה  
 

 חיים מסילתי                          
 ר הלשכה"יו
 

 מזכירות הלשכה:  העתק
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