
 

 3מתוך  1עמוד 

 

 
 שם הקורס : שמאות רכוש ונזקי חקלאות

  
 מר רונן סולומוןה: מרצ

 
 שיעורים פרונטאליים והתנסות פרקטיתסוג קורס: 

 

  ש"ש 3: היקף שעות

 

 מפגשים  13 : קורסמשך ה

 

     05.12.2019-29.08.2019:  קורסה מועדי

 

   :הקורסמטרות 

וידע בביצוע הערכות שווי לנזקי דירות, בתי קורס שמאי רכוש ונזקי חקלאות יקנה לבוגריו כלים 

עסק, תכולת דירה, מפעלים ומכונות, מטלטלין וכן הערכות מחיר למטרות מימוש מהיר, פירוק 

שותפויות ומכירה בהתאם לשווי שוק ממוכר מרצון לקונה מרצון. הקורס יקנה לשמאי ידע בניהול 

ה עם בעלי מקצועות משיקים שעיקרם האירועים ובביצוע ניתוח המקרים וכן ביצוע אינטגרצי

 מסלקי תביעות בחברות הביטוח, חוקרי אש, חברות לשיקום מבנים, עו"ד, מהנדסים ועוד.

 
  מרכיבי הציון הסופי:

 

 מהציון הסופי 15% –בוחן אמצע קורס  ✓

 מהציון הסופי 15% – עבודת שטח ✓

 מהציון הסופי 30% – עבודת גמר ✓

 מהציון הסופי 40% –מבחן מסכם  ✓

o  80 –להסמכה סופי ציון משוקלל. 

  

 .ללא חומר עזר : שיטות בחינה

 

 קורס.שטח ובמהלך ה: כתיבת דו"חות שומה בהתאם לנלמד ב שיטות העבודה
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 פירוט הסילבוס

 הערות תכני לימוד שעות תאריך מס"ד

פירוט מטרות הקורס, מבוא,  18:00-21:00 29.08.2019  .1

נלמדים, תפקיד הנושאים ה

השמאי, תחומים נוספים 

 תחוםהשמאות,  םבעול

 הביטוח )הקדמה(

 אתיקה מקצועית

 חוק חוזה אחיד 05.09.2019  .2

 חוק החוזים

 חוק הביטוח

כולל פוליסות 

 תקניות לדירה

 ובתי עסק
3.  12.09.2019 

זקי מים, נזקי אש, נזקי נ 19.09.2019  .4

פריצה וגניבה, הערכות 

תחקור  ,פריטי רכוש

המקרה, סיבת הנזק 

, התאמה ותוצאותיו

 .לפוליסת הביטוח

דוגמאות כולל הצגת 

 לכתיבת דו"ח שמאי

 מרצי חוץ : 26.09.2019  .5

איתור ושיקום ל חברות

 נזקים,

 חוקר שריפות,

 ,מחירון דקל

 מהנדס נזקים

יתכנו שינויים 

 בלוחות הזמנים

לשמאי, ומדידה כלי עבודה  03.10.2019  .6

יעוד ושימושים, צילומים 

מקצועיים ותיעוד, שיקולים 

בכתיבת דו"חות שומה, 

סייבר, הצגת ביטוח נזקי 

 מקרי בוחן, מערכת אומדן

 נא לשים לב

כי בתאריכים 

 הבאים 

10.10.2019 

17.10.2019 

לא יתקיימו 

 שיעורים

נזקי חקלאות, הערכת נזקי  24.10.2019  .7

אגרונומים, שריפות  גידול, 

 והפסדי יצור, מס רכוש
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 הערות תכני לימוד שעות תאריך מס"ד

תדריך לכתיבת חוו"ד,                         18:00-21:00 31.10.2019  .8

רה על , חזאמצע קורסבוחן 

החומרים משיעורים 

 קודמים

 

 תדריך כולל 

 לעבודת גמר

מקצועית, ביטוח חבות  07.11.2019  .9

לעולם  שיווק ופרסום, כניסה

השמאים, מאמרים 

 מקצועיים

הקרנת סרטונים 

 )מקרי בוחן(

:               עבודה מול רשויות  14.11.2019  .10

שירותי כבאות בתי משפט, 

 , חברות ביטוחוהצלה

 

ראיית השלם 

במטרה להשיב מצב 

 לקדמותו

הגשת עבודת , מבחן מסכם 21.11.2019  .11

טיפים לתחילת הדרך, , גמר

, מעבר "עשה ואל תעשה"

 נוסף על מאמרים מקצועיים

כיס  חלוקת פנקס

 "צידה לדרך"

סיור באתר נזק, סקירת  28.11.2019  .12

חוקר שריפות, שילוב 

, השמאי בתהליך המקרה

 כתיבת דו"חות בשטח

שעות  –סדנת שטח 

מדויקות יפורסמו 

 במהלך הקורס

מילוי משובים, חלוקת  05.12.2019  .13

עבודות גמר, חלוקת תעודות  

ת וגמר, תמונות וברכות, שיח

 סיכום

 

 

  מתוקשב : אתר הקורס

 
 ביבליוגרפיה:

 

 חוקים רלוונטיים .1
 

 חוק החוזים, חוק חוזה אחיד, חוק הביטוח.
 

 פוליסות תקניות .1.1
 

 פוליסה לעסקים.פוליסת דירה, 

 


