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           09/11/2017 
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 ,מר חיים מסילתי לכבוד:

 ,יו"ר לשכת השמאים 
  לשכת שמאי המקרקעין בישראל 

 
 א.נ.,

 
 פניתך לעניין פרשנות תוצאות הצבעת ועד הלשכה לבחירת יקיר הלשכה הנדון:

 01/11/2017פנייתך מיום ימוכין: ס
 
 

 חיים שלום רב,
 

בחנתי את  30/10/2017 -מיום ה 03/2017החלטת בי"ד מס' בי"ד בהמשך וברוח ו סימוכיןב בהתאם לפנייתך
 י:ולהלן החלטת שאוהנ
 

 :רקע כללי

היו שני  .בנושא בחירת יקיר הלשכההתכנס והצביע  01/11/2017בתאריך תו האחרונה בישיבועד הלשכה 
  מועמדים לקבלת התואר.

 
 אות ההצבעה היו כדלקמן:תוצחברי הועד השתתפו בהצבעה.  15כל 
 חברים נמנעו. 4חברים הצביעו בעד,  11

  נבחרו שני המועמדים שהועמדו להצבעה.
 

 השאלה שעלתה האם תוצאות ההצבעה עומדות בתנאי תקנון הלשכה לרוב הדרוש לבחירת יקיר הלשכה.
 בתקנון הלשכה מצויין כדלקמן: פים הבאיםבסעי

 

 

 
 

מחברי הועד הנוכחים בישיבה. במקרה הנדון  3/4את הפרשנות שדרוש רוב של בנושא הרוב הדרוש בי"ד קיבל 
 סוגיה זו לא עלתה לדיון מאחר וכל חברי הועד היו נוכחים בהצבעה.
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 חברים נוכחים עומדת בתנאי של 15חברים מתוך  11האם תוצאת בחירה של במקרה הנדון השאלה שנשאלת 
 מחברי הועד. 3/4לפחות 

 
הינו  3/4מחברי הועד או לחילופין התנאי לעמידה בתנאי  73.34%ית תוצאות הבחירה משקפות מבחינה מתמט

 חברי ועד. 11.25
 

 :השיקולים להחלטה

הנושא שעמד להצבעה, בחירת יקירי הלשכה, הינו נושא רגיש מאוד מאחר ומדובר, קודם כל, בכבודם  -
 של הנבחרים, וכן בכבוד הלשכה וכבוד חברי הועד הבוחרים.

 

אף לא חבר אחד חברים נמנעו. כלומר  4 -חברים הצביעו בעד ו 11 -ש הבחינת תוצאות ההצבעה מור -
אני שמח שהחברים שנמנעו השתתפו בהצבעה ולא בחרו לא  שהתנגד לבחירת המועמדים שנבחרו.

ת, ואת הנושא שעמד לדיון. יחד עם זא , תפקידםלהופיע להצבעה, יש בכך בכדי לכבד את הלשכה
אין הבדל מבחינת התוצאה לגבי עצם הבחירה במועמדים בכך שהנמנעים השתתפו  ה תכליתיתמבחינ

בהצבעה או לא היו נוכחים בעת ההצבעה. ההשלכה להשתתפותם בהצבעה מבחינת התוצאה היא 
 הצורך בנחיצות בי"ד לבחון את תוצאות ההצבעה לאור תקנון הלשכה.

 

רים במהח 3/4מספר חברי הלשכה הנדרש לקיום הרוב הקבוע בתקנון,  גביתוצאות ההצבעה לבהפער  -
  .1.66%חבר! או  0.25הינו פער קטן וזניח של המצביעים, 

 

 .היחברכלל תפקוד הלשכה ומוסדותיה לטובת ב פגיעה תמניע -

 

 :החלטה

ירת אני מאשר שרוב זה הינו הרוב הדרוש לבחבהתחשב בנושא ההחלטה במיוחד ולאור השיקולים הנ"ל 

 .יקירי הלשכה

 
יבחן לגופו . כל נושא בעתיד אין בהחלטה זו בכדי להשפיע על פרשנות המונח "לפחות" בסוגיות שיעלו

 ונסיבותיו.
 

 את המועמדים הראויים שנבחרו.  שם חברי בי"דבהזדמנות זו אני מברך ב
 
 

 באתי על החתום,בשם בית הדין        
 
 

 אלי כהן, שמאי מקרקעין         
 

 יו"ר בית הדין                 
 :)באמצעות דואר אלקטרוני( עותקים

 הגב' שוש גנון, מזכירת לשכת השמאים,
 חברי בית הדין
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