
שירותי המשרד

שמאות מקרקעין ושומות נכסים מיוחדים
נכסים מיוחדים . 

דירות ובתי יוקרה . 
מגרשים . 

היטלי השבחה ושומה נגדית . 
קומבינציה ופינוי בינוי . 

ירידת ערך לנכסים . 
הפקעות ופיצויי הפקעה . 

נכסים מניבים, עסק חי, נכסי שימור, נכסים מורכבים ועוד . 
שמאות רכוש - שמאות הרכוש כוללת שומות מבנים ומיטלטלין,  . 
מכונות, ציוד, מלאים, תכולה וכל דבר ערך אחר, לצרכי הערכות 

אומדנים ושומת נזקים 
שמאות לנזקי ביטוח - למשרדנו ניסיון מצטבר בעריכת שומות  . 

ביטוח במשך למעלה מ-26 שנה. תחומי ההתמחות כוללים את כל 
נזקי הרכוש בהם נזקי אש, פריצה, שיטפון, מים והצפה, נזקי טבע, 

נזקי טרור, פעולות איבה ומלחמה. מומחה לנזקי רכוש, תביעות 
ביטוח וירידת ערך נכסים בעקבות נזקי אש ומים וניתוח הכיסוי 

הביטוחי למועד אירוע נזק
שמאות חקלאית - במשרדנו שמאי חקלאי המומחה בעריכת  . 

שומות חקלאיות במגוון ענפי ונושאי החקלאות
שמאות הנדסית - במשרדנו מהנדס בניין המומחה בעריכת שומות  . 

בתחום ההנדסה האזרחית 
ייחודיות המשרד בשילוב נדיר של שמאות מקרקעין, שמאות  . 

רכוש, שמאות ביטוח, שמאות חקלאית והנדסית - הכל תחת קורת 
גג אחת, המאפשרת מתן פתרון מקיף, מקצועי, אמין וזמין ללקוח, 

אצל מומחה אחד המרכז ומלווה את תהליך השומה
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סניף חיפה והצפון:
צומת צבר, קריית ביאליק

טלפון: 04-8715370
פקס: 04-8715763

סניף תל אביב והמרכז:
רמת החייל

טלפון: 03-7542873
פקס: 03-7622513

סניף ירושלים:
טלפון: 02-5660085  

סניף באר שבע והדרום:
טלפון: 08-6450007 

השתתפות בתיקים משפטיים כעד מומחה

אלפי חוות דעת משפטיות הוגשו על ידי המשרד מאז הקמתו.  . 
חוות הדעת מרכזות ידע מקצועי עתיר שנים, גישה וחשיבה 

מקורית וניתוח מעמיק ויסודי. חוות הדעת נערכות במתכונת של 
חוות דעת מומחה לצורך הגשתה כראיה לבית משפט

חיים אטקין מתמנה כמומחה מטעם כל בתי המשפט בארץ ומסייע  . 
לעורכי דין בהתמודדות עם סוגיות מורכבות במיוחד

ניסיון מקצועי

המשרד, בניהולו של חיים אטקין, המייסד והבעלים, פועל משנת  . 
1990

חיים אטקין רשום בפנקס שמאי המקרקעין של משרד המשפטים  . 
והוא חבר לשכת שמאי מקרקעין בישראל ובאיגוד שמאי הביטוח 

בישראל
עם לקוחות המשרד נמנים גופים מוסדיים וממשלתיים, חברות  . 

ציבוריות ופרטיות, חברות ביטוח, רשות המיסים, משרדי ממשלה 
חברות בנייה ותעשייה, עורכי דין ואחרים

חיים אטקין משמש כמרצה בכיר בתחומי וענפי השמאות )רכוש,  . 
חקלאות ומקרקעין( ומעמדו כמומחה וכבר סמכא בתחומו התבסס 

לאורך השנים

השכלה

הטכניון בחיפה - שמאות מקרקעין וניהול נכסים 	1997
קורסים והכשרות מקצועיות במגוון תחומי ונושאי  		1995-2005

שמאות חוק ומשפט
המכללה לביטוח, לימודי שמאות רכוש ואלמנטרי  	1990
כשמאי ומעריך נזקים מוסמך מטעם איגוד חברות 
הביטוח ולאחר מכן התקבל כחבר באיגוד השמאים

קורסים והכשרות בצה"ל כקצין מודיעין 		1980-1984

חיים	אטקין
שמאות מקרקעין ורכוש

שמאות חקלאית, הנדסית

שמאות


