
רכוששמאות 

המכללה המובילה למקצועות השמאות



:מהי שמאות רכוש

מטרת השמאי היא .  זכויות או מוניטין, שמאות רכוש הינה אומדן השווי הכספי של רכוש

בין  . של פריטים אלה עבור גורמים פרטיים או עסקייםהביטוחילהעריך את נזקם או ערכם 

,  חברות חקלאיות, העסקים השוכרים את שירותיו של שמאי הרכוש ניתן למנות חברות ביטוח

.כאשר בהמשך הדרך בוחרים שמאים לפעול כעצמאים, משרדים ועוד

,  מאפיינים אלה אחראים לכך שמקצוע שמאות הרכוש הינו בעל פוטנציאל הכנסה יציב וגבוה

העובדה כי שמאי הרכוש אינו  . לרוב חסין להשפעות שליליות מתופעות כמו מיתון כלכלי

נדרש לרישיון מציבה תנאי כניסה אטרקטיביים לתחום זה הם ומבדלת אותו ממקצועות  

.  חופשיים רבים אחרים



:תפקיד השמאי

בעיקר  , תפקידו של השמאי הוא להפיק חוות דעת הנוגעת לרכוש או לנסיבות האירוע

על השמאי לבדוק בדיקת את סיבת הנזק  . הצפה ועוד, פריצה, כתוצאה מנזקים כגון שריפה

.'וכונזק במזיד , רשלנות, לחקור כשלים כגון עבודה פגומה, (פריצה ועוד, קצר, פיצוץ מים)

ולהתאים את המקרה לפוליסת הביטוח ( ערך שיפוי/ערך כינון)על השמאי להעריך את הנזק 

עליו להעביר לחברות הביטוח וללקוח חוות דעת מפורטת ומלאה של נסיבות  . ולכיסויים

.המקרה

כן עליו לתת חוות -על, בנוסף מועסק השמאי כמגשר במחלוקות בין צדדים או מול שמאי נגדי

ואף להסתייע בחוות דעת מומחים בעת  , דעת אובייקטיבית ומקצועית בכל מקרה ואירוע

".משלים את התמונה"הצורך כ



:  מטרות הקורס 

.כללי האתיקה, אחריות וסמכות, ידיעת תפקיד השמאי•

.חוק החוזים וחוק חוזה הביטוח, חוזה אחיד-הבנת חוקים רלוונטיים •

.בדגש על התאמת המקרה לכיסוי, הבנת פוליסת ביטוח תקנית והרחבות•

.דרכי פעולה לביצוע הערכות נזק וכתיבת חוות דעת שמאית•

.ועוד" קט'ג", מערכת אומדן, מחירון דקל: שימוש בכלי עזר•

.מהנדסים, איתור נזקי מים, יחסי גומלין עם מומחים בתחומי חקירות אש•

.הקניית הידע הנדרש לעיסוק בתחומי שמאות הרכוש•



1' שיעור מס

הקורסמטרות•

נושאים נלמדים•

הכרות עם הסטודנטים•

תפקיד השמאי•

תחומים נוספים בעולמות•

השמאות

(הקדמה)עולם הביטוח •

אתיקה מקצועית  •

2' שיעור מס

חוק חוזה אחיד•

חוק החוזים•

חוק הביטוח•

העמקה מקצועית  •

3' שיעור מס

חזרה על חוקים  •

שיעור המשך לסעיפים  •

מרכזיים

למידת פוליסה תקנית  •

והרחבות ( קט'ג)

לפוליסת הביטוח



4' שיעור מס

תיאור מקרים ונזקים שכיחים•

, נזקי פריצה וגניבה, אש, מים)

(.הערכות פריטי רכוש

תחקור המקרה  •

סיבת הנזק ותוצאותיו  •

התאמה לפוליסת הביטוח •

הערכות מחיר•

חות"דוגמאות לכתיבת דו•

5' שיעור מס

: נציגי חברות רלוונטיות

איתור ושיקום נזקים  •

חוקר שריפות•

מחירון דקל•

שמאי חברת ביטוח  •

מהנדס נזקים  •

...   מכון התקנים ועוד•

6' שיעור מס

כלי עבודה לשמאי •

יעוד ושימושים•

שיקולים והחלטות בכתיבת  •

חות שומה"דו

צילומים ותיעוד  •

הצגת מקרי בוחן•

מערכת אומדן•



7' שיעור מס

נזקי חקלאות•

הערכת נזקי גידול•

אגרונומים •

שריפות  והפסדי יצור•

מס רכוש•

8' שיעור מס

ד"חוותדריך לכתיבת •

בוחן אמצע קורס•

חזרה על חומרי השיעורים •

הקודמים

תדריך לעבודת גמר•

9' שיעור מס

איגוד השמאים•

חבות מקצועית  ביטוח •

שיווק ופרסום •

כניסה לעולם השמאים •

מאמרים מקצועיים•

(מקרי בוחן)הקרנת סרטונים •



10' שיעור מס

עבודה מול רשויות•

,  ה"כב, מ"ביה)

( חברות ביטוח

ראיית השלם במטרה •

להשיב מצב לקדמותו  

11' שיעור מס

מבחן מסכם •

הגשת עבודת גמר•

–טיפים לתחילת הדרך •

"עשה ואל תעשה"

מעבר נוסף על •

מאמרים מקצועיים

-חלוקת פנקס כיס •

"צידה לדרך"

12' שיעור מס

סיור באתר נזק•

סקירת חוקר שריפות•

שילוב השמאי •

בתהליך המקרה  

חות בשטח"כתיבת דו•

13' שיעור מס

,  מילוי משובים•

,  חלוקת עבודות גמר•

,  חלוקת תעודות  גמר•

, תמונות וברכות•

.שיחת סיכום•



:  דרישות הסמכה

.לפחות80%-השתתפות בשיעורים •

(.ראשונה)ד"חווהשתתפות בסיור נזקים וכתיבת •

.60בציון –מעבר בוחן אמצע קורס •

.80בציון –מעבר מבחן סוף קורס •

(.סופית)כתיבת חוות דעת שמאית –עבודת גמר •

80: ציון משוקלל סופי להסמכה



:אודות הקורס

: מיקום

.מסלול פרונטלי במכללת אפיק ומסלול אונליין בכל רחבי הארץ

:  מפגשים

.  הכוללים גם התנסות פרקטית. פעם בשבוע, שעות3מפגשים בני 13הקורס יכלול 

:  מרצה

מרצה וחבר בארגון שמאי הרכוש ולשכת  הינורונן סולומון שמאי רכוש 

, בוגר תארים ראשון ושני במדעי המדינה ומשאבי אנוש, שמאי המקרקעין בישראל

הנדסאי תעשיה וניהול מטעם המרכז  , בר אילן' מנהל ומדיניות ציבורית מטעם אונ

.אלוף-ל בעל דרגת סגן"סולומון הינו  גמלאי צה. האוניברסיטאי אריאל ובוגר לימודי חקלאות



מכללת אפיק

רחובות, 19אלי הורוביץ ' רח

1-700-700-741: טלפון
https://www.afikil.co.il/

:ליצירת קשר

אודות אפיק
מכללת אפיק הינה מוסד הלימודים המוביל

מאז. בארץ למקצועות השמאות

הרחיבה המכללה את2008בשנת היווסדה

תחומי פעילותה וכיום היא מפעילה מערכי

כמו גם מערך שיעורי, לימוד בפריסה ארצית

.אונליין יחיד מסוגו

מטרת המכללה היא להוות מקום חינוך

והכשרה לחוד החנית של היזמים ואנשי

זאת באמצעות, המקצוע המובילים במשק

שיטת הלימודים הייחודית המשלבת תיאוריה

.לצד פרקטיקה יישומית

-20בעזרת צוות מרצים המונה למעלה מ 

,אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב שנים בתחומם

שמה המכללה דגש רב על עדכניות החומר

הנלמד בהתאם להתפתחויות בענפי המשק

ובכך מאפשרת שילוב מהיר של הסטודנטים

.בעולם העסקי

https://www.afikonline.co.il/<<להצטרפות למסלול שמאות רכוש לחץ כאן

https://www.afikil.co.il/
https://https://www.afikonline.co.il/
https://www.afikonline.co.il/product/%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%91%d7%a6%d7%a2-2020/

