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

 

 (82.2.5פ החלטת ועד הלשכה מיום "ע) התיקונים המבוקשים בתקנון הלשכה

 

 מטרות העמותה .4

   

 :העמותה הינןשלשמן הוקמה מטרות ה 

 

 .י חוק שמאי מקרקעין"לארגן ולייצג את שמאי המקרקעין עפ 4.4 

, קצועיעל רמת מוסר המקצוע ולהגן על החופש המ, לשמור על ענייני מקצוע שמאות המקרקעין 4.4 

 .הכבוד והזכויות של חברי העמותה

, בפני כל גוף ורשות לרבות רשויות המדינה, לייצג את שמאי המקרקעין בכלל וחברי הלשכה בפרט 4.4 

רשויות ממלכתיות וגופים ומוסדות לאומיים ובינלאומיים וזאת במסגרת פעילות , רשויות עירוניות

 .לקידום מטרות הלשכה

בכל העניינים הנוגעים לפרקטיקה המקצועית של שמאות מקרקעין ולפרסם גילויי לקבוע כללי נוהג  4.4 

 .דעת וכללים מקצועיים במקצוע שמאות מקרקעין

לעמוד במגע , לטפל בכל השאלות והעניינים הנוגעים למקצוע שמאות המקרקעין ובקשר איתם 4.4 

וש מאיתם קבלת והתקנת להניעם ולדר, הדוק עם מוסדות החקיקה וגופים אחרים במדינת ישראל

חוקים ותקנות ושימוש באמצעים אחרים הדרושים לשם קידום ענייני מקצוע שמאות המקרקעין 

 .והשגת כל או איזה מהמטרות האחרות של העמותה

רשויות השלטון ובתי המשפט להיעזר במומחיות שמאי , המחוקקים, להגביר מודעות הציבור הרחב 4.4 

 .קים ובנושאים המצריכים שירותי שמאות מקרקעיןבחו, בעניינים -המקרקעין 

לשפר ולקדם את המקצוע בדרכים , לפתח, לעזור, לטפח יחסי חברות וכבוד בין חברי העמותה 4.4 

 .ובאמצעים המתאימים וליזום פעולות רווחה למען חברי העמותה

וועדות ממשלתיות ל, לשמש כארגון היציג של שמאי המקרקעין בישראל ולשלוח נציגים למוסדות 4.4 

 .וציבוריות בארץ או בחוץ לארץ

, לסדר ולנהל כינוסים, מועדונים וסמינריונים ולערוך, לקיים ולצייד ספריות, להחזיק, לייסד 4.4 

 .הרצאות והשתלמויות בקשר לענייני מקצוע שמאות המקרקעין,  דיונים, שיחות

 .מותהלייסד ולקיים מוסדות לשם עזרה הדדית בין חברי הע 4.44 

לפעול לאקדמיזציה של מקצוע שמאות המקרקעין ולגלות מעורבות בתהליכי למידת מקצוע  4.44 

 .שמאות המקרקעין והסמכת שמאי מקרקעין

להוציא עיתונות וספרות מקצועית ולתמוך בפרסום עבודות מדעיות במקצוע שמאות המקרקעין או  4.44 

לערוך ולהפיץ ביטאון , רי העמותה ובכלל זהבנושאים שונים הקשורים בו או המעניינים את חב

מקצועי שישמש במה לחילופי דעות ומאמרים מקצועיים של החברים ושל בעלי מקצועות בתחומים 

 .ל"קרובים ותרגומים מחו

 .לפעול בכל דרך אחרת שלא נאסרה בחוק 4.44 

 .לפקודת מס הכנסה( א4)4לשמש כארגון מקצועי על פי הוראות סעיף   4.44
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: הלשכה נתבקשה שהתקנון יכלול את המלל הבא. מקצועי רגוןכא קש לצורך קבלת אישורובהתיקון מ :רהסב

 ". לפקודת מס הכנסה( א4)4על פי סעיף  הגדרת מטרת הלשכה כארגון מקצועי"

 

דעות של שלושה רבעים לפחות רגיל של הנוכחים בדיוןי החלטה שתתקבל ברוב "עפ, הוועד יהיה מוסמך .2..

, בין הזכאי לפי התקנות להתקבל כחבר לשכה ובין אם לאו, לקבל כחבר כבוד ללשכה אדם כל שהוא, מחבריו

 .י הועד"וזאת בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע, רותיו או בפעולותיו למען קידום המקצועיאשר הצטיין בש

 

 .  המשנים את פני הלשכהלא צריך רוב מיוחד כמו בעניינים מהותיים , אות כבוד על פעילות התנדבותית :הסבר

 

 

 חובות חברי הלשכה 2..

 

 :חברי הלשכה חייבים 

 .לקיים את הוראות תקנון הלשכה ולבצע את החלטות מוסדותיה המוסמכים 44.4 

י כללי "כפי שאלו נקבעו בחוק שמאי מקרקעין ועפ( אתיקה מקצועית)י כללי התנהגות "לפעול עפ 44.4 

 .כפי שאלו יהיו מעת לעת, בלתי נפרד מתקנון זהההתנהגות המקצועית המהווים חלק 

 .לתת שירות מקצועי כמיטב המומחיות והמקצועיות 44.4 

 .י הלשכה"י תקנון שירותי שמאות מקרקעין שיקבעו ע"לפעול עפ 44.4 

כלפי  וכן ,הכל תוך שמירה על כבוד המקצוע והלשכה, כלפי חברים למקצועובכבוד לנהוג בהגינות  44.4 

 .כלפי לקוחותרשויות ו

 

 :י הוועד"מוסדות המתמנים ע 2.22..

 .וועדת הנהלה  44.4.4.4

 .וועדת הכספים  44.4.4.4

 .הוועדה המקצועית לכללי השמאות  44.4.4.4

 .וועדה לענייני אתיקה מקצועית  44.4.4.4

 .וועדה להשתלמויות מקצועיות  44.4.4.4

 . וועדת מינויים 44.4.4.4

 

 

 עדה המייעצתוהלשכה בונציגות  –' א .2.2..

בשל , או לכל תפקיד אחר אשר הועדה המייעצת דנה במינויו המועמד יהיה מנוע מלהציג מועמדותו כשמאי מכריע

 . נושא של ניגוד עניינים

 

נוספו תפקידים דומים ומקבילים לשמאי  ,תומועד תיקון התקנו לחוק התכנון והבניה 44מאז תיקון  :הסבר

נים מהותי בין הצוות הממליץ לבין המועמדים לתפקידים ירש עלול לגרום לניגוד ענימכריע ואי ציונם המפו

 .השונים
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  .הלשכה תעמיד לרשות וועדת הבחירות את כל הנדרש כדי לבצע את תפקידיה 52.25.

פ החלטת וועדת "ע מוחלף יכול להיות, באמצעות פתקי הצבעה, הקייםהבחירות על פי הנוהל הליך   44.4.4

 . ובלבד שההצבעה תחייב את המצביע להגיע לקלפי, אלקטרוניותבבחירות  תהבחירו

 

 

או באסיפה כללית בוחרת /בעלי תפקידים בלשכה וכן חברי מוסדות הטעונים בחירה בבחירות הכלליות ו 522.

או /או באסיפת סניף יכולים להיבחר לא יותר מאשר למספר תקופות כהונה רצופות בתפקיד ו/ו

 :ים להלןהנקוב, במוסד

 .שתי תקופות כהונה רצופות - ר הלשכה"יו 44.4.4

 .תקופות כהונה רצופות שתי - חבר וועד 44.4.4

 .תקופות כהונה רצופות שתי - וחברי וועדת הביקורת ר וועדת הביקורת"יו 44.4.4

 .תקופות כהונה רצופות שתי - ר בית הדין"יו 44.4.4

 .תקופות כהונה רצופות שתי - השמאים נציגי הלשכה למועצת 44.4.4

 .שתי תקופות כהונה רצופות -חברי הנהלת המוסד ליישוב סכסוכים  44.4.4

 .שתי תקופות כהונה ברציפות במסגרת אותה הועדה –השונות הלשכה  תחברים בוועדו      44.4.4

 

ופות ולמנוע ראוי לרענן השורות לאחר שתי קדנציות רצ –בדומה לחברי הועד ושאר הנבחרים בעמותה  :הסבר

אין באמור כדי לשלול מעבר של חבר המעוניין להמשיך לתרום לכהן בוועדה אחרת  ".חבר לנצח"תופעה של 

 . למשך זמן המגבלה לעיל

 

דיווח האסיפה הכללית הבוחרת על  פרסום תוצאות הבחירותידם מיד עם הנבחרים יחלו לכהן בתפק 528.

 . תוצאות הבחירות

 

 

 י הוועד"נים עמוסדות המתמ -' פרק ט

 

.42  

 :ימים ממועד בחירתו את הוועדות כלהלן (44)שלושים הוועד חייב למנות תוך  .42.

 

 .וועדת הנהלה 44.4.4

 .וועדת כספים וגזבר ללשכה 44.4.4

 .וועדה מקצועית לכללי השמאות 44.4.4

 .וועדה לענייני אתיקה מקצועית 44.4.4

 .וועדה להשתלמות מקצועית 44.4.4

 . וועדת מינויים      44.4.4
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 כוח אדםו וועדת הכספים .44
 
וועדת הכספים  .חברי הוועד ומגזבר הלשכה שניים או שלושהוועדת הכספים תהיה מורכבת מ 44.4 

 . תשמש גם כוועדת כוח אדם
 
ואולם זכויות חתימה בשם הלשכה בחשבונותיה יכללו  -גזבר הלשכה יכול שלא יהיה מחברי הוועד  44.4 

 .מחברי הוועד שנייםמקרה לפחות בכל 
 
תהיה אחראית בשם הוועד לניהול תקין של כל מערכת הספרים  וכוח אדם וועדת הכספים 44.4 

 . בהתאמה וכן תהא אחראית על ניהול כוח האדם בלשכה י כל דין"והחשבונות של הלשכה עפ
 

 ועדת מינויים' א.8

 . ברי הלשכהי הוועד מתוך כלל ח"ע ועדת מינויים תמונה 4.'א44

 .חברים וביניהם יושב הראש (4)שלושה הוועדה תכלול  4.'א44

 

 נכסי הלשכה .44

ולא ינתנו או כל חלוקת רווחים לא תעשה . נכסי הלשכה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרות הלשכה 

 .אלא אם כן הותר הדבר במפורש בתקנון זה .אסורה, בכל צורה שהיא, טובות הנאה לחברי הלשכה

 

את המלל  שהתקנון יכלול הלשכה נתבקשה .מקצועי ארגוןהתיקון מבוקש לצורך קבלת אישור כ :הסבר 

חלוקת רווחים או טובות , נכסי הלשכה והכנסותיו משמשים אך ורק למטרות הארגוןי קביעה כ: "הבא

 ."אסורה, בכל צורה שהיא ,הנאה בין החברים

 

 פירוק הלשכה .44

מכלל חברי הלשכה בעלי  (44%)שבעים וחמישה אחוזים וק מרצון ברוב של הלשכה רשאית להחליט על פיר 

 .זכות הצבעה באותה עת

החלטה על פירוק הלשכה תתקבל אך ורק באסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה תעמוד רק ההצעה  

 .לפירוק מרצון של הלשכה ומינוי מפרק

למדינת ( אם ישארו נכסים כאלה)הלשכה לאחר פירוק הלשכה ופירעון חובותיה במלואם יועברו נכסי  

כפי  כתרומה ללא זיכוי במס או לארגון מקצועי אחר/ו או למוסד ציבורי אחר בעל מטרות דומות/ישראל ו

 .י האסיפה הכללית המיוחדת ולא יחולקו בין חברי הלשכה"שיקבע ע

 

 :יס את המלל הבאהלשכה נתבקשה להכנ. מקצועי ארגוןהתיקון מבוקש לצורך קבלת אישור כ :הסבר 

 ".כתרומה ללא זיכוי במס יתרת הנכסים תועבר לארגון מקצועי אחר או למוסד ציבורי, במקרה של פירוק"
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 השינויים המוצעים בתקנות בית הדין

.25  

הרכב בית הדין בכל דיון , להלן 4.44כאמור בסעיף , ר בית הדין אחרת"אם לא קבע יו 4.4.4

כשאחד מהם ימונה על , ר בית הדין"י יו"דין אשר ימונו ע חברי בית (4) יהיה של שלושה

 "(.אב בית הדין" :להלן) ידו כאב בית הדין

 : הרכב בית הדין בערכאת הערעור יהיה כלהלן 4.4.4

 . מחברי בית הדין 4יכלול ההרכב שידון בערעור , התקיים הדיון הראשון בפני דיין יחיד  4.4.4.4

מתוכם , דיינים 4יכלול ההרכב אשר ידון בערעור , דיינים 4ן בפני התקיים הדיון הראשו  4.4.4.4

דיינים אשר השתתפו בהרכב הראשון ובלבד שאם ההחלטה בדיון הראשון לא  4

יכלול ההרכב שידון בערעור גם את מי שהיה בעל דעת המיעוט בהרכב , התקבלה פה אחד

 . הראשון שדן בתביעה

שונה לא יוכל לשבת  בערכאת הערעור כאשר ערכאת חבר בית הדין שישב בערכאה הרא 4.4.4

 .הערעור תדון באותו התיק בו ישב אותו חבר בערכאה הראשונה

 .  4.4.4.4עומד בסתירה לסעיף  4.4.4סעיף  :הסבר

 

 

 

 קביעת הרכב -הגשת תביעה  82

 

ביעה יכיל תיאור כתב הת. ר בית הדין"ר בית הדין במספר עותקים ובאופן שיורה יו"כל תביעה תוגש ליו 4.4

, כתב התביעה לבית הדין יעשה בכתב .באם נגרם, המעורבים בסכסוך והנזק שנגרם לתובע, מפורט של הסכסוך

 . תוך שהוא חתום בידי המתלונן

 

המוסד ליישוב סכסוכים של לשכת שמאי  תקנות להליכי בוררות במסגרתשינוים מוצעים ב

 המקרקעין בישראל

 

 :כללי .4

 

. ן שבהם או בעיקרם נדרשת מומחיותו של שמאי מקרקעין"ון בסכסוכים בכל תחומי הנדלהמוסד יד 4.4 

זאת להבדיל , י ועדת המינויים של הלשכה"ימונו ע ,שומת מקרקעין עריכתניינם עכל המינויים ש

 . במסגרתו ימונו בוררים או מגשרים בלבד, ממינויים של המוסד ליישוב סכסוכים

 

 

 


