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לכבוד
שמאי רכב חברי ענף רכב
איגוד השמאים

הנדון  :הזמנה לקחת חלק פעיל בפעילויות האיגוד השונות

ועד ענף רכב מבקש מחברי ענף הרכב לקחת חלק פעיל בפעילויות השונות של האיגוד ,לתרום מניסיונם
האישי לקידום וביסוס מעמד השמאי כשמאי עצמאי ,מקצועי ובלתי תלוי.
ועד הענף רואה חשיבות רבה בשילוב שמאים רבים בעשייה לחיזוק מעמדו של השמאי כשמאי מקצועי,
אובייקטיבי ועצמאי .אנו תקווה כי נצליח לשלב את הפונים בפעילויות השונות של האיגוד.

 .1כללי
המועמדים יהיו בעלי ותק מעשי בשמאות רכב ,בעלי ידע ,שליטה והבנה ב"הנחיות המקצועיות
לשמאים"" ,חוק הרישוי"" ,חוק סימון חלפים" וחוזר "שמאות רכב רכוש וצד ג' " .
על השמאים שיבחרו תחול החובה להשתתף בלפחות מחצית מהשתלמויות האיגוד בנושאים
מקצועיים ,זאת בנוסף להשתלמויות החובה.
השמאים המעוניינים יעבירו את פרטיהם האישיים כולל רשימת חברות ביטוח שהם נמנים כשמאי
חוץ  ,לשם מיונם למניעת ניגוד עניינים ביושבם לדיון בוועדות המקצועיות (סעיף  1להלן) )

 .2ועדות מקצועיות
מדובר בוועדות המונות בד"כ  3חברים שידונו במחלוקות מקצועיות המופנות לאיגוד ע"י בתי
המשפט ,מבטחות ,או גופים אחרים שמבקשים למצוא פתרון מקצועי ומהיר למחלוקות שמתגלעות
בשומות רכב.

מועמדים יהיו בעלי  5שנות ותק לפחות העומדים בדרישות המפורטים בסעיף  – 1כללי.

 .3ועדה מקצועית ארצית.
ועדה שמתכנסת מעת לעת ,עפ"י הצורך ודנה בנושאים וסוגיות עקרוניות הנוגעות לעבודתו
השוטפת של שמאי ומתעוררות בעקבות פסיקות ,חוזרים שונים המופצים ע"י רשויות ותמורות
בענף הרכב.
מועמדים יהיו בעלי  10שנות ותק לפחות העומדים בדרישות המפורטים בסעיף  – 1כללי.
חשוב! חברי הועדה המקצועית הארצית יוכלו לקחת חלק גם בוועדות המקצועיות (סעיף )2

 .4רצ"ב טופס פרטי שמאי ל"וועדות מקצועיות" ול"וועדה המקצועית הארצית".
 .5בימים אלה מונחת על שולחנו של ועד הענף בקשתו של משרד התחבורה לקבל רשימת מומלצים
לכהונה בוועדה המייעצת לשר בנוגע ליישום חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב .מומלצי
האיגוד יהיו מבין החברים הפעילים כיום במוסדות האיגוד השונים וכן מבין אותם חברים אשר
בעקבות קבלת פניה זו הביעו רצונם לקחת חלק בפעילות האיגוד באמצעות הגשת מועמדות
לחברות בוועדות השונות.

בברכת שיתוף פעולה מועיל ופורה,
ועד ענף רכב.

