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רב סרן , 7621 יליד  ,שמאי מקרקעין ורכוש ,מיסד ובעלים חיים אטקין

  .ל קצין בצנחנים ובחיל המודיעין"במי
 

עת החל את דרכו כשמאי וכמנהל  7632עוסק בשמאות רכוש משנת 
תכולת  ,דירות ובתי מגוריםסניף של חברת שמאות ארצית בהערכות 

  .כלי כסף ודברי ערך, תכשיטים דברי אמנות, דירות
 

סיים בהצלחה את לימודי שמאות הרכוש מטעם איגוד  7661בשנת 
יזם   .חברות הביטוח ולאחר מכן התקבל כחבר באיגוד השמאים

כעצמאי העוסק בהערכות  "חיים אטקין"והקים את משרד השמאים 
בעבור מגוון רחב של חברות וגופים פרטיים מבנים תכולה וציוד 

 .מוסדיים וממשלתיים
 

 .לימודי תעודה בטכניון במסלול שמאות מקרקעין וניהול נכסיםסיים את   7661 בשנת
והוא ברשיון שמאי מקרקעין  חיים אטקין רשום בפנקס שמאי המקרקעין של משרד המשפטים ומחזיק

 .חבר לשכת שמאי מקרקעין בישראל
   

בין היתר הערכות לצרכי ביטוח ושומת נזקי רכוש לקבלת תגמולי ביטוח  המשרד כוללות שומות
נזקי פעולות  ,שיטפון והצפה, מחברות ביטוח וגופים אחרים בגין נזקי רכוש אש פריצה נזקי טבע

 .איבה טרור ונזקי מלחמה
  

ניתוח של הכיסוי  ,גישה וחשיבה מקוריות ,חוות הדעת המוגשות מרכזות ידע מקצועי עתיר שנים
חוות הדעת נערכות במתכונת של חוות דעת מומחה לצורך הגשתה כראיה  .במקרה הצורך ביטוחיה

 .לבית משפט
  

בכל הקשור לנזקי רכוש בכלל ולתביעות ביטוח בפרט ולכל הקשור  בר סמכא בתחומו חיים אטקין הינו
מוסדות שלטון  ,ברות ביטוחח, חברות פרטיות :בין לקוחות המשרד נמנות .בשמאות המקרקעין

משתמשים בשרותיו ה, לקוחות פרטיים רבים אחריםכמו גם  בתי המשפט,וגופים מוסדיים וממשלתיים
   .אמינות ודייקנות, בעל יושרה, רב של בעל מקצוע מהשורה הראשונההמוניטין ובהמקצועיים 

   
תחת קורת גג  ות ביטוחרכוש ושמא שמאות, ייחודיות המשרד בשילוב נדיר של שמאות מקרקעין

אצל מומחה אחד המרכז ומלווה את , וזמין ללקוח אחת המאפשר מתן פתרון מקיף מקצועי אמין
  .תהליך השומה

 
שמאי רכוש ושמאי , שמאי חקלאי עתיר ידע וניסיון, צוות המשרד כולל מהנדס בניין ותיק ומנוסה

 מקרקעין

בהכשרות מומחים  ,ובמכללות שונות בארץ באקדמיה בכירחיים אטקין משמש גם כמרצה 
חבויות וצד  בכללם שמאות נזקי רכוש במסגרת ביטוח, בפרט במגוון תחומים עשיר ושמאי רכוש בכלל

, הקשר עם ברור נזקים וחבויותב( קרן נזקי טבע ) ט "הכשרת שמאים חקלאיים של קנ, שלישי
גופים   ,מוסדות שלטון, ( עתודה אקדמית ) והרצאות בפני עובדים בכירים של חברות ביטוח 

 . של נזקי רכוש וניהול תביעות ביטוח וסוכנויות ביטוח מובילות בהקשר ,פיננסיים

 

http://www.etkin.co.il/34909/סטודנטים--לימודים-והרצאות

