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ג.א.נ,.

הנדו :שכר השמאי המכריע
הודעתכ לציבור שמאי המקרקעי מיו 12.08.08
הנני להתייחס להודעתכ שבסימוכי כדלקמ:
.1

במהל הדיוני על הצ"ח סוכ בי משרד המשפטי )להל "המשרד"( לבי לשכת שמאי
המקרקעי )להל" :הלשכה"( על פניה משותפת לכלכל אשר יכי חוות דעת אובייקטיבית
בדבר התגמול הראוי לשמאי המכריע במתכונתו החדשה כפי שנקבעה בתיקו ) 84אז ( 83
לחוק התכנו והבניה.

.2

בעקבות סיכו דברי זה פנתה הלשכה לרשימת כלכלני אשר היו מקובלי על המשרד
ובחרה להתקשר ע הכלכל דוד בועז הממונה על אג' התקציבי לשעבר.

.3

נציגי הלשכה ערכו ישיבות עבודה רבות ע הכלכל והעמידו לרשותו כל מידע שנתבקש על
ידו.

.4

חוות דעתו של הכלכל )להל" :חוות הדעת"( הוגשה למשרד וללשכה במהל חודש מר(
 2007ורצופה לפנייה זאת.

.5

הלשכה סברה ,ועדיי סוברת ,כי המלצות חוות הדעת מתגמלות בחסר את אות שמאי
שיבחרו לסגור את משרד בפני לקוחותיה ,לוותר על מוניטי שצברו במש שני רבות,
להקדיש את עתיד המקצועי לטובת מיז שאי כל וודאות להצלחתו ולהיק' העבודה
שיופנה אליו .חובה לזכור כי אות שמאי שייבחרו לשמש כשמאי מכריעי נוטלי על
עצמ סיכו כלכלי בלתי מבוטל .רמת הסיכו זו חובה להביא לידי ביטוי בתגמול הצפוי.

.6

יתרה מכ ,חוות הדעת הכלכל אינה עדכנית ,ה בהיבט המקצועי  ,בכל הקשור לתוספת
העבודה המשמעותית הנדרשת לכל בירור היטל השבחה לאחר הלכת פמיני )1כאשר חוות
הדעת נערכה עדיי לא היה ברור מה ההשלכות של הילכת פמיני על היק' העבודה( ,וה
בהיבט הכלכלי ,לאור העלייה התלולה שחלה בתקופה האחרונה בדמי השכירות למשרדי,
משכורות עובדי ,ביטוחי בכלל וביטוח אחריות מקצועית בפרט ,פחת לרכב ועוד.
תשומת ליבכ לעובדה שהדו"ח חסר התייחסות לתשלו פוליסת ביטוח מקצועית
המתחייב מעבודת השמאי ומהווה מרכיב הוצאה משמעותי ,באי כל הגנה מפני תביעות
בחוק.
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.7

בנסיבות אלו ,תמוה שבשונה מקביעות חות הדעת ,שכר השמאי המכריע ייגזר מהיטל
ההשבחה ,במקו מגובה ההשבחה כפי שקבע הכלכל.
להזכירכ תפקיד השמאי המכריע להערי את גובה ההשבחה ולא את ההיטל ,המהווה
נגזרת חוקית מההשבחה והיא עשויה להשתנות בכל עת )לדוגמה בתמ"א  38היטל
ההשבחה עומד על  10%בלבד( וכ קיימי פטורי למיניה כקבוע להוראות התוספת
השלישית לחוק התו"ב.

.8

תשומת לבכ לכ שחוות הדעת הכלכל מבוססת על בדיקה רחבה ביותר ,חסרת תקדי
בהיקפה ,של איכויות וכמויות השומות המכריעות בשוק ,ניתוח מעמיק )ג א שמרני
לטעמנו( של ההוצאות הצפויות במשרדו של שמאי מכריע ,וכ ממצאי של ראיונות רבי
שנערכו ע הפעילי בתחו.

.9

העיסוק בנושא שכר השמאי המכריע מבוסס על סיכוני רבי ,ואי אנו יכולי לצפות את
היק' הצור בהכרעת שמאי מכריע במשטר החדש ,וכנגזרת מכ את ההכנסה הצפויה של
השמאי המכריעי .המשתנה הוודאי הוא היק' ההוצאות הצפויות והויתור שעושה כל
שמאי שיבחר לתפקיד.
יחד ע זאת ,אנו חולקי אינטרס משות' להצלחתו של המיז.

.10

חלק מהותי בהצלחה יהיה ביכולתנו לגרו לבכירי ולמנוסי שבי שמאי המקרקעי,
דווקא אות אלו שמנהלי משרדי משגשגי ומצליחי ,לוותר על הישגיה ועל הכנסה
בטוחה ולהציג מועמדות.
אנו רואי בכל אות שייבחרו לשמש כשמאי מכריעי ככאלה הלוקחי על עצמ
שליחות ציבורית.
כל פשרה במנגנו התגמול תתורג ישירות לפשרה באיכות המועמדי ,ומכא נובעת
עמדתנו לפיה אפילו נשגה באומדני ,נרוויח בשיעור קומת של השמאי שיבחרו.

.11

לאור כל האמור לעיל ,נוקיר תודה בא טבלאות התגמול של השמאי המכריע כנוסח
בתקנות שיוכנו לצור זה יהיו בהתאמה לאמור בחוות הדעת הכלכל ,אגב שיפור התגמול
בהתאמה לתמורות שחלו כמפורט בס'  6לעיל.

לרשותכ לכל הבהרה שתידרש

בכבוד רב,
ארז כה
יו"ר הלשכה

העתק
עו"ד שרית דנה
יו"ר מועצת שמאי המקרקעי

