 6ליוני 2004
לכבוד,
מר אהוד אולמרט,
מ"מ ראש הממשלה ושר התמ"ת,
רח' בנק ישראל ,5
ירושלי
נכבדי,
הנדו  :גביית אגרה להגשת השגות על שומות ממ"י
הנני לפנות לכב' בעניי שבנדו כדלהל :
.1

בישיבת ועדת הכספי של הכנסת מיו  4.5.2004אושרה הטלת אגרה להשגות המוגשות ע"י
חוכרי בקרקעות בניהול ממ"י.

.2

אנו סבורי כי בדרישה זו יש משו פגיעה בזכויות החוכרי .

.3

במסגרת תפקידו כמנהל קרקעות הלאו  ,מופקד ממ"י על כלל ההליכי הנוגעי לקרקע ,ובי
היתר תכנו מקרקעי  ,מכירת ושיווק מקרקעי  ,פיקוח ,גביית תשלומי כגו דמי היתר ,דמי
היוו  ,דמי הסכמה וכיוצ"ב.

.4

בניהול הליכי אלו נדרשת השקעת משאבי
מתכנני  ,שמאי  ,מהנדסי  ,עורכי די וכו'.

שוני  ,ובה

ג

תשלו

לאנשי מקצוע כגו

שכר טרחת השמאי כמוהו כשכר טרחת עור די מהפרקליטות המייצג את ממ"י בהליכי
המתקיימי או לחילופי כמו שכר אדריכל המכי תכנית עבור המינהל ומייצג אותו מול
התנגדויות המוגשות ע"י חוכרי או אחרי .
.5

יש לראות בשרותי הניתני ע"י השמאי הממשלתי כחלק מעלויות התפעול והניהול של
מקרקעי המדינה ואי מקו לקבוע אגרה בגי שרותי אלו באופ מיוחד ,להבדיל משרותי
אחרי הניתני ע"י משרד המשפטי או אחרי .

.6

יתרה מכ  ,גביית אגרה למימו ערכאת הערעור רק מצדיקה את טענות הלשכה בדבר חוסר
השוויוניות שבניהול הליכי ההשגה על שומות ממ"י; תחת לברר את הערעור בפני גו או אד
בלתי תלוי תו השתתפות של שני הצדדי בעלות ההלי  ,כפי שראוי היה ,ההשגה על שומת
השמאי הממשלתי נערכת בפני השמאי הממשלתי.

הלשכה באינטרנט WWW.LANDVALUE.ORG.IL

E-mail: landvalu@netvision.net.il
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.7

בדברי מנהל ממ"י לפיה "סדרי גודל של  70%מהפעילות יוצאת לשמאי שזכו במכרז השמאי
הממשלתי ואנו מפעילי אות ישירות ,כאשר הערעור נעשה אצל שמאי ממשלתי .נעשית
הפרדה ,אנו היינו רוצי מאוד את המודל של ערעור בפני ועדה כמו שיש במס שבח" )פרוטוקול
הדיו בועדה( אי משו פתרו לניגודי הענייני ולהיעדר השוויוניות בבירור העררי :
ס'  3.4למכרז המדובר קובע כי "המציע שיבחר )להל הזוכה( יעבוד בכפו להוראות והנחיות
המקצועיות של השמאי הממשלתי הראשי) "...ההדגשה הוספה(
ור' ס' " :3.9השמאי הממשלתי הראשי רשאי להפסיק העסקתו של שמאי"...
ור' ס' " :3.15השמאי המבצע שומה יעביר העתק מכל שומה/עבודה שהכי )העתק מודפס +
קבצי ( לשמאי הממשלתי המחוזי"...
ור' ס' " :3.18השמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו יבצע מעקב ,בקרה ופיקוח אחר
העבודות המבוצעות ע"י הזוכי שברשימות )היקפי  ,איכות עבודה ,שומות ,עו"ד וכד'( ,הכל
לפי העניי ועל הקבל לשת פעולה אית ".
ברי כי במצב דברי זה הפרדה ,א בכלל ,אינה מתקיימת במישור המקצועי ,הוא לב ליבה של
ההשגה.
יצויי לעניי זה כי פניותינו ליועצת המשפטית של ממ"י ,עו"ד רחל זכאי נוימ  ,זכתה לתגובה
חיובית בעני ערכאת הערעור .ג נציגי המינהל מסכימי  ,כי קיי קושי בדיו אוביקטיבי
פתוח ושוויוני ,כאשר העור הפורמלי או המנחה המקצועי של השומה ,הוא ג הגו הד
בערעור.
למרות הסכמה זו ,טר גובש נוהל שונה לבירור העררי  ,וראוי כי כב' ינחה לייש
המבוקש במהירות המתבקשת.

.8

את

א לסכו האגרה שנקבע , 2,500 ,איננו רואי צידוקי  .השמאי הד בהשגה מקבל סכו של
) 500ראה דבריה של היועמ"ש לממ"י בפרוטוקול הדיו ( ,זאת בנוס לשכרו הרגיל הנובע
מניהול הדיו בשעות העבודה הרגילות .בס'  11לנספח ה' למכרז לעיל נקבע תשלו של 650
)לפני הנחה שנתנה ע"י הזוכי במכרז( בעבור "השתתפות בדיוני במסגרת הלי
השגה/ערעור" ,כלומר ,העלות המירבית של ממ"י בניהול הליכי ההשגה הינה כ . 1,000
יודגש לעניי זה כי המגיש השגה נושא ג בהוצאות עו"ד ושמאי המייצגי אותו בהלי  ,כ
שבמצטבר נדרש מגיש ההשגה לשל  ,מעבר להוצאותיו הממשיות ,את מלוא עלות ההשגה
בתוספת "קופו " שמ לקופת ממ"י.
ככל שמטרת האגרה היא לסנ את הרציניי שבי מגישי ההשגות כדבריה של יועמ"ש ממ"י
בפרוטוקול הדיו לפיה "אנו מעריכי שא המחיר יהיה משמעותי יותר ,הוא ינקז אלינו את
מי שבאמת רוצה לעשות עסקה .כשהוא יעשה עסקה ,נקזז את הסכו  ,כ שלכאורה ,מי
שרציני לא ייפגע ,".הרי שבעצ הצור בשכירת שירותיה של עו"ד ושמאי יש משו פתרו
טבעי לצור זה.
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.9

לאור האמור לעיל ,אנו סבורי כי ההחלטה שנתקבלה שגויה.

.10

נבקש לשקול קיו דיו מחודש בחיוב בגי האגרה ,ולחילופי להתנות את גביית האגרה
בקביעת ערכאת ערעור אובייקטיבית וציבורית תו שמירה על שוויוניות בחלוקת הוצאות קיו
ההלי .

בכבוד רב,
ר וירניק
יו"ר הלשכה

העתק
חברי ועדת הכספי של הכנסת
מר יעקב אפרתי מנהל מנהל מקרקעי ישראל
גב' רחל זכאי נוימ היועצת המשפטית לממ"י
מר יעקב אודיש השמאי הממשלתי הראשי
מר איל שרקו יו"ר ועדת קניי ומקרקעי  ,לשכת עוה"ד
מר ס אולפינר נשיא התאחדות הקבלני
מר מאיר מזרחי יוע משפטי ללשכה
חברי ועד הלשכה
מר זאב כה צוות ממ"י
יו"ר ועדת ביקורת

