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 תעריף שרותי שמאות
כללי:
תחולת התעריף המעודכן הינה מיום  10.01.110.ואילך.

יובהר ,כי התעריף יחול על התקשרויות חדשות בלבד ,אשר הוגשו מיום  10.01.110.ואילך ,ועל עדכון

התקשרויות אלו בלבד.
המחירים המצוינים בתעריף זה הינם ללא מע"מ וכפופים לשיערו המע"מ אשר ייקבע במועד התשלום

בפועל.
הצמדה :המחירים המפורטים בתעריף זה צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש יולי .110.

אין במפורט בתעריף זה כדי לגרוע מן המטלות  /השירותים הנדרשים מן הספק ,ואשר מצוינים

ומפורטים בהסכם המסגרת לרכישת שירותים ,על כל נספחיו.

 .0הקדמה:
 .0.0תעריףשמאיםמורכבמשלושהחלקים:
שכ"טבסיסי

תוספותלשכ"טבשלמורכבות

תוספותלשכ"טבשלסעיפיםאופציונאליים

 .0.1שכרהטרחההכוללנקבעעלידישכרטרחהבסיסילפרויקטהמחושבעלפיכמותיחידותהקניין,ותוספות
לשכרהטרחהבגיןמקדמיקושיובגיןסעיפיםאופציונאליים .
 .0..בסיס התעריף הינו על פי תעריף נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן
"החברה")ליועציםחיצוניים.
 .0.1החזרהוצאות
 להתקשרותעםהספקיתווסףהקצבנוסףבגיןהוצאותבגובהשל01%משכרהטרחההכולל. 
 תשלוםבגיןהוצאותאלוישולםבכפוףלהצגתחשבוניות\אישורים\קבלותכנדרשובכפוף
לאישורמנהלהפרויקטומנהלמחלקתשומה.
 .0.1אבנידרךלתשלום
 בעבודות קצרות מועד (עד חודשיים)  -יוגש החשבון ע"י שמאי בסוף העבודה כשהוא ערוך על בסיס
הסעיפיםבאומדן. 
 בעבורעבודותמתמשכות(מעללחודשיים):
אבני דרך לתשלום\ביצוע

שלב
אבן דרך
 0 התנעה  -קבלתהפרויקט 

אחוז מכלל העבודה
01%

 2

הכנה  -לימודהפרויקטוהכנתתוכניתהפקעותראשונית

11%

 3

תפיסה-עבודותשטח,סיוםהפרויקט,שוטף 

11%

 4

תשלומים -הסכמתהבעליםבמסגרתמשאומתן

01%
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אבני דרך לתשלום\ ביצוע (רשימה מפורטת)

-

עבודות הכנה

שלב על

תוצר

תכנון



אומדן
מפורט

שלבי עבודה

קבלת נתונים ראשוניים שמאי

עבודות הכנה ואיסוף
נתונים

שמאי/מתמחה

ביקור בשטח

שמאי

עריכת אומדן מפורט

שמאי

השתתפות בישיבה

שמאי

הקלדת נתונים לSAP

מתמחה

עבודות נוספות

שמאי/מתמחה

עריכת טיוטת שומה

שמאי

תפיסה
תשלום

טיוטת
שומה
פרטנית עבודות נוספות

שומה
סופית

הודעת
ת שלום

אבני דרך
מבצע העבודה
לביצוע

מתמחה

פגישות עם בעלי זכויות

שמאי

עריכת פרטיכלים

שמאי

השתתפות בישיבת
סטאטוס

שמאי

ניהול משא ומתן

שמאי

עריכת שומה סופית

שמאי

עבודות נוספות

מתמחה

הקלדת נתונים לSAP

מתמחה

הכנת הודעת תשלום

מתמחה

סה"כ

2.7%

אבני דרך
לתשלום

10%

2.7%
3.5%
9.4%
6.7%

40%

2.7%
2.7%
12.1%
2.0%
5.4%
2.7%
8.1%

40%

10.8%
16.2%
5.4%
2.7%

10%

4.0%
100.0%

100%




א .התשלוםיבוצעבהתאםלהתקדמותבפועלשלהשמאיבפרויקטולאחראישורמנהלהפרויקטשלהחשבון
שיוגשע"יהשמאי,התשלוםהמצטברלאיעלהעלהאחוזיםהמוצגיםלעילעבורשלביהפרויקטהשונים.
ב .החשבונותיוגשובחשבונותקלנדרייםומצטבריםעלבסיססעיפיביצוע,בסופושלכלחודשקלנדרי,בעבור
העבודותשנעשובמהלךהחודש .
ג . החשבונותיפרטובצורהמרביתאתהעבודה,עםהתייחסותפרטניתלפרויקטולהיקףהעבודהעלכלשלב
בפרויקט.
ד .אישורשכ"טבעבורעבודותחריגותהינובסמכותמנהלאגף.
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 .0.1ההתקשרות עם שמאים תעשה באופן הבא:
בשלבא'תבוצעהתקשרותעםהספקלפיניתוחשכרטרחהבהתאםלכמויותהידועותבמועדהגשת
הבקשהבתחילתהפרויקטעל011%שלהיקףהעבודה.
שלבב'אינוהכרחיויתבצערקבמידהויהיהצורךבעדכוןשכ"טעקבשינויכמויות,ותוספותבגין
מקדמיקושיוסעיפיםחריגים.



 .0.1במקרה של הפסקת עבודת שמאי לאחר שביצע שלב או מספר שלבים בפרויקט ,שכרו ישולם לו
במלואובעבורהשלביםשביצעבלבד.לאישולםשוםפיצוינוסף.

 .0.1במידהויוחלטלקייםפעילויותשלאתומחרובמחירון(הכוונההינהלפעילויותבמצביקיצוןאשרלא
נכללובמחירון),תהיההחברהרשאיתלהפעילאתהשמאיםעלפיתעריףשעתיליועציםחיצונייםשל
החברה,כפישמפורסםמעתלעתבאתרהאינטרנטשלהחברה.

 .1תעריף:



 .1.0שכרטרחהבסיסי:
ככלשכמותהחלקותלליוויתהיהגבוההיותרתינתןהנחהלכמותבהתאםלפונקציההבאה:

 p  x * 8542  1087 .5 * ln( x)
כאשר :
P=תעריףלתשלום,X=מספרחלקות 


בכלמקרהשכ"טליחידתקנייןלאיפחתמ–4,2,1₪ .

 .1.1תוספותבגיןמורכבותומקדמיקושי:

עבודותאלהיבוצעורקלאחרשהתקבלאישורשלמנהל/תמחלקתשומה:
מס'

תיאור

שכ"ט בש"ח

הערות והבהרות

חלקיות הטיפול
הדרוש בפינוי
(באחוזים)


 0

בית
פינוי
מגורים 

 0,421

לכלחלקהבהישנומבנהמגורים,תינתן
תוספתלשכ"טבסךהנקובבתוספתלשכ"ט
בהתאםלחלקיותהטיפול 

2

פינויעסק

0,431 

לכלחלקהבהישנועסק,תינתןתוספת
לשכ"טבסךהנקובבתוספתלשכ"טבהתאם
לחלקיותהטיפול 



3

ריבויבעלי 

404 ₪

תינתןתוספתלריבויבעליזכויותכאשר
מספרבעליהזכויותגדולמפי3ממספר
החלקותבציר.התוספתתינתןלכלבעל
זכויותנוסף 



4

מספרחלקות
מורכבות

0,001 ₪

לכלחלקהמורכבת,תתווסףהתוספתלשכ"ט
בהתאםלחלקיותהטיפול 

0

טיפול
בתביעות

עלפיכמותהתביעותולפיגובההתביעה 
עלפיתעריף
תביעות(נספחג')
בניכויהנחהבשיעור
 31%

זכויות*







* במקרה זה – אם קיימים בחלקה מחוברים לא שיגרתיים ,או זכויות משפטיות ו\ או זכויות תכנוניות מסובכות.
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 .1..תוספותבגיןסעיפיםאופציונאליים:
מס'

מקדם

שיטה

תוספת לשכ"ט
לפיכמותהחלקות 

 0

הכנתאומדןראשוני 

עלפיתעריףאומדןראשוני 
(נספחא') 

2

הכנתאומדןמפורט

 p  x * 2,746  363 .6 * ln( x) עלפיכמותהחלקות.ככלשכמותהחלקות
גדולהיותרתינתןהנחתכמותלפיהנוסחהבטור
P=תעריףלתשלום 
תוספתלשכ"ט .
X=מספרחלקות 

3

הכנתשומה

עלפיתעריףשומות 
(נספחב') 

לפיכמותהשומות 

4

רישוםפרוטוקולים

220 ₪

לכלרישוםפרוטוקולנוסףתינתןתוספתבסכום
הנקובבעמודהתוספתלשכ"ט .

0

הכנתהודעתדרישה

070 ₪

לכלהכנתהודעתדרישהנוספתתינתןתוספת
בסכוםהנקובבעמודהתוספתלשכ"ט 

4

הקלדתנתוניםלSAP-

001₪ 

לכלהקלדתנתוניםבSAPנוספתתינתןתוספת
בסכוםהנקובבעמודהתוספתלשכ"ט 
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נספח א'  -תוספת שכ"ט עבור הכנת אומדן ראשוני

תיאור
סד'
תעריףבסיס 

לאומדןראשוני 

נוסחא

 p  x * 1311  197 .5 * ln( x)

הערות והבהרות
כאשר :
P=תעריףלתשלום 
X=מספרחלקות 
מינימוםלחלקהבודדת240₪ 
מינימוםלתשלום2,744₪ 

נספח ב'  -תוספת שכ"ט עבור הכנת שומות 

מחיר בסיסי:
תיאור
סד'
תעריףבסיס 

להכנתשומות 

הערות והבהרות

נוסחא

 p  S * 647 .27  4,479 .86 * ln( S ) כאשר :
P=תעריףלתשלום 
S=מספרשומות 
מינימוםלשומהבודדת2,240₪ 

מקדמי קושי:
סד
 0

2

מקדם
מספרמבנימגורים 

מספרעסקים

תוספת לשכ"ט
3,401₪ 

3,404₪ 

שיטה
עבורכלמבנהמגוריםהקשורבשומה(יתכנומקרים
שלמספרמבנימגוריםבשומהאחת)תתווסף
התוספתלשכ"טלפימספרמבניהמגורים 
עבורכלעסקהקשורלתביעה(יתכנומקריםשל
מספרעסקיםבתביעהאחת)תתווסףהתוספת
לשכ"טלפימספרהעסקים 
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נספח ג'  -תוספת שכ"ט עבור טיפול בתביעות 

התעריףהינוטיפולבתביעותפיצוייםותביעותלירידתערך.

מחיר בסיס לתביעות:
תיאור
מספר תביעות
קטןמ-0 

הערות והבהרות

נוסחא

כאשר :
 p  S *16,042
P=תעריףלתשלום 
S=מספרתביעות 


 p  S * 16,041 .13  2,028 .03 * ln( S ) כאשר :
מספרתביעות
שווהאוגדולמ 0
P=תעריףלתשלום 
S=מספרתביעות 
מינימוםשכ"טלתביעהלאירדמ,,043₪ 

תוספת והפחתות:
תוספותלפרויקטבהתאםלגובההתביעה:
תוספת לשכ"ט
2,111ש"ח 

גובה התביעה
011,111₪-0,111,111ש"ח 
0,111,111₪-2,111,111₪

4,111ש"ח 

2,111,111₪-0,111,111 ₪

0,111ש"ח 

0,111,111₪-01,111,111ש"ח 

03,111ש"ח 

מעלל-01,111,111 ₪

07,011ש"ח 

שיטה
התוספתתינתןעלפימספרהתביעותבכל
מדרגהכפולהתוספתהרשומהבעמודה
תוספתלשכ"ט 
(כלתביעהנמדדתבפניעצמה.לאסכימה
שלהתביעות) 


אבני דרך לתשלום ואבני דרך לביצוע:
 .0כאשרהשמאיהמטפלבתביעותהינוהשמאיאשרליווהאתהפרויקט,תינתןהנחהבשיעור31%משכרהטרחה
הכולל(שכרטרחהבסיסי+תוספתבגיןגובהתביעה).
 .1החשבונותיוגשובאופןמצטברובכלחשבוןיצוינואלושומותהגיעולאבןהדרך.
 ..מנהלהפרויקטיכוללאשרחשבוןבינייםבתנאיםהבאים:
 ...0חשבוןהבינייםיוגשבתדירותשללפחותחודשיים.
 ...1החשבוןישקףאתהיקףהעבודהשבוצעהמיוםהשלמתאבןהדרךהקודמת.
 ....בכלמקרההיקףחשבוןהבינייםלאיעלהעלהיקףאבןהדרךשלאשולמה.
שלב

אחוז מכלל העבודה

מסמךחוותדעת 

 41%

פס"ד 

 41%
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