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.החקיקה המצורפת באדיבות הוצאת נבו****

*�2001א"תשס, וק שמאי מקרקעי�ח

 הגדרות: רק ראשו�פ

זהב.1 –חוק

בורר וכל ועדה או רשות אחרת המוסמכת לגבות ראיה, לרבות בית די��" בית משפט"
;בעני� מקרקעי�

; את המספר הגדול ביותר של שמאי מקרקעי�גו� המייצ הארג�" הארגו�"

זה�" המועצה" ; מועצת שמאי המקרקעי� שהוקמה לפי הוראות חוק

;6 פנקס שמאי המקרקעי� המנוהל לפי הוראות סעי �" הפנקס""

, כולל הפנקס שהתנהל לפי חוק שמאי מקרקעי�, מספר שנות הרישו" בפנקס�" ותק"
;�1962ב"תשכ

מ" ומילוי כל תפקיד שנתייחד בחיקוק, לרבות שומת ההכנסות ממקרקעי��" קרקעי�שומת
;לשמאי מקרקעי�

; מי שרשו" בפנקס�" שמאי מקרקעי�"

. שר המשפטי"�" השר"
 המועצה: רק שניפ

:ואלה חבריה, תוק" מועצת שמאי המקרקעי�)א(.2

;השמאי הממשלתי הראשי שבמשרד המשפטי")1(

, השר ושניי" שימנה שר האוצרה מה" שניי" שימנ�י המדינה ארבעה עובד)2(
;יהיה שמאי מקרקעי�, לפחות, ובלבד שאחד מה"

מבי� חברי הסגל האקדמי של מוסדות מוכרי", שימנה השר, שני חברי")3(
�להל�(�1958ח"תשי, להשכלה גבוהה כמשמעות" בחוק המועצה להשכלה גבוהה

שמאות: מאלה חו" התמחות" הוא לפחות אחדשת,)חוק המועצה להשכלה גבוהה
;כלכלה או תחו" אחר בעל זיקה לשמאות מקרקעי�, משפטי", מנהל עסקי", מקרקעי�

;שלושה שמאי מקרקעי� שימנה השר לפי המלצת הארגו�)4(

.נציג ציבור שימנה השר)5(

מ)ב( שפט חבר אחד לפחות מבי� חברי המועצה יהיה אד" הכשיר להתמנות שופט בית
.מחוזי

בעלי הכשירות כאמור בסעי ,ת יושב ראש המועצה מבי� חברי המועצהאהשר ימנה)ג(
).ב(קט� 

.הרכב המועצה ומענה יפורסמו ברשומות)ד(

.קו" מושב המועצה הוא ירושלי"מ.3

המ)א(.4 .עצה ה" מני� חוקי בישיבותיהורוב חברי

סד)ב( אלא א" כ� נקבעו סדרי" אלה,ר דיוניההמועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת
.בתקנות

סמכויותיה ותוק  החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר, יו" המועצהק.5
לאלוב, מחברי המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמש, כהונתו בד שמספר חברי המועצה

.פחת משבעה

 כאמור בסעי , יימו בה" תנאי הרישו"בפנקס שמאי המקרקעי� יירשמו כל מי שהתק)א(.6

.יושב ראש המועצה או מי שהוא מינה מבי� חבריה ינהל את פנקס שמאי המקרקעי�)ב(

מס"ח תשס"סורס"פ* ).131' עמ2663'סמא"ח תשס"ה(436'עמ24.7.2001 מיו"1799'א

מס"ח תשס"סתוק� מס"ח הממשלה תשס"ה(31'עמ28.12.2006 מיו"2074'ז מס–) 149' עמ264'ז .1' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה(383'עמ27.3.2008 מיו"2142'ח מס–) 620' עמ299'ז .2' תיקו�

גדרותה

ועצת שמאימ
 המקרקעי�

צהעושב המומ

דרי הדיוני�ס
 במועצה

וק� פעולותת

נקס שמאיפ
 המקרקעי�
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 הרישו" בפנקס: רק שלישיפ

:מי שהתקיימו בו כל הוראות סעי  קט� זה זכאי להיות רשו" בפנקס)א(.7

מעות" בחוק כמש, הוא בעל תואר מוכר מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה)1(
�או בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחו0, המועצה להשכלה גבוהה

בו, לאר0 לעני�; לתואר מוכר כשווה ער,, בהתא" לכללי" שקבעה, שהמועצה הכירה
; לרבות מי שזכאי לתואר כאמור�" בעל תואר אקדמי","בעל תואר מוכר", זה

כנדרש לפי, ההתמחות ובמהלכהעמד בהצלחה בכל הבחינות הנערכות לפני)2(
בהתא", כול� או חלק�, אלא א" כ� פטרה אותו המועצה מ� הבחינות, הוראות חוק זה

;לכללי" שנקבעו על ידה

לעני�)2(�ו)1(לאחר שהתקיימו בו הוראות פסקאות," במועצה כמתמחהשנר)3(
ש, שנהבמ, והתמחה בישראל בשמאות מקרקעי�, בחינות המהוות תנאי להתמחות

מ–אחת   בהיק  שלא פחת–או במש, שנתיי", שעות בשבוע�40 בהיק  שלא פחת
זה, שעות בשבוע�20מ ;והכל בתנאי" שנקבעו לפי חוק

פה, עמד בהצלחה ע" סיו" התמחותו בבחינה)4(  במתכונת שקבע, בכתב או בעל
.השר

שלא לרשמו, לאחר שנתנה למבקש הזדמנות לטעו� את טענותיו, המועצה רשאית)ב(
:א" מצאה כי התקיי" בו אחד מאלה,)א(א  א" התקיימו בו הוראות סעי  קט�, בפנקס

מהותה או נסיבותיה אי� הוא ראוי להיות, הוא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה)1(
; מקרקעי�ישמא

.קיימות עובדות אחרות שמה� עולה כי הוא אינו ראוי להיות שמאי מקרקעי�)2(

את, רשאית שלא לרשו" אד" כמתמחההמועצה)ג( לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעו�
).ב(7א" מצאה כי התקיימו לגביו הוראות סעי , טענותיו

אגרה שנתית ששיעורה, בינואר של כל שנה�31מרלא יאוח, מי שרשו" בפנקס ישל")א(.8
ייתוספו לה תוספת, לא שולמה האגרה התקופתית במועד;) אגרה תקופתית�� להל(נקבע בתקנות 

.כפי שנקבע בתקנות, אגרה והפרשי הצמדה

לא שולמה האגרה התקופתית עד תו" חודש מרס שלאחר השנה שבשלה אמורה)ב(
יותלה הרישו" בפנקס עד לתשלו" האגרה, התראה לתשלו"הלאחר שנשלח, האגרה להשתל"

).א(בצירו  תוספת האגרה והפרשי ההצמדה כאמור בסעי  קט� התקופתית 

או)ג( שולמה האגרה התקופתית ובמהל, השנה שבשלה שולמה האגרה כאמור הותלה
לא יהיה זכאי שמאי המקרקעי� להשבת סכו" האגרה, בוטל רישומו של שמאי המקרקעי� בפנקס

.כולו או חלקו, ששיל"

ש)ד( לא יחויב שמאי,א8מאי מקרקעי� בפנקס כאמור בסעי  הותלה מרצו� רישומו של
המקרקעי� בתשלו" אגרה תקופתית למש, התקופה שתחילתה בחודש ינואר הראשו� שחל 

הסתיימה תקופת ההתליה במהל, שנה; בתקופת ההתליה וסיומה במועד תו" תקופת ההתליה
אגרה,ש רישומו בפנקסכתנאי לחידו, ישל" שמאי המקרקעי�, שלא שולמה בשלה אגרה תקופתית

בשיעור השווה למכפלת מספר חודשי השנה שנותרו מתו" תקופת ההתליה עד חודש דצמבר של 
ב, אותה שנה זה;�12בסכו" האגרה התקופתית כשהוא מחולק די� חלקי חודש כדי� חודש, לעניי�

.של"

על, בכתב, שמאי מקרקעי� המבקש שלא לעסוק בשומת מקרקעי� רשאי להודיע למועצה.א8
מסר שמאי מקרקעי� הודעה; לתקופה כפי שיפרט בהודעתו, רצונו להתלות את רישומו בפנקס

.יותלה רישומו בפנקס למש, התקופה שפורטה בהודעתו, כאמור

 בחינות: רק רביעיפ

.ובמקומות שתקבע המועצה תערו, את הבחינות לשמאי מקרקעי� במועדי")א(.9

תפ)ב( .רס" ברשומותוהודעה על עריכת הבחינות ומועד�

.סדרי הבחינות ונוהלי הכנת השאלוני" ייקבעו בתקנות, אי הבחינותנוש)ג(

נוהלי הערר וסדריו; נבח� רשאי לערור לועדת ערר על ציו� שקיבל בבחינות המועצה.10
.ייקבעו בתקנות

�שירות לרישוכ
סקבפנ

גרה תקופתיתא

חינות המועצהב

ערר על ציו� בבחינה

)2'תיקו� מס(
 2008)ח"תשס

הודעה על התליית
 מרצו�רישו�

מס( )2' תיקו�
2008)ח"תשס

)2'תיקו� מס(
 2008)ח"תשס

)2'תיקו� מס(
 2008)ח"תשס
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תפקידי" האלה בכל הנוגע לבחינות המועצהההמועצה תמנה את הועדות וממלאי)א(.11
:ולהתמחות

; לעריכת הבחינות�ת רכז בחינו)1(

; לחיבור שאלות הבחינה ובדיקת מחברות הנבחני"�חבר בוחני")2(

; לפיקוח על הבחינות�ועדת פיקוח)3(

נ�ועדת ערר)4( ;חני" על ציוני" שקיבלו בבחינהב לבדיקת עררי

מאמני", להפעלת סמכויות המועצה באשר להתמחות�ועדת התמחות)5(
.ומתמחי"

כשירות החברי" בועדות והכשירות למילוי, מספר החברי" בועדות,ת הועדותסמכויו)ב(
.ייקבעו בתקנות, וכ� דרכי הפעולה של ממלאי התפקידי" ושל הועדות, התפקידי"

חמפ  העיסוק בשמאות מקרקעי�:שיירק

.לא תוגש לבית משפט שומת מקרקעי� אלא א" כ� נערכה בידי שמאי מקרקעי�)א(.12

ב)ב( , כדי למנוע הגשה לבית משפט של שומת מקרקעי�)א(הוראת סעי  קט� אי�
מ במסגרת מילוי"ג  המכס ומעאשנערכה בידי עובד אג  מס הכנסה ומיסוי מקרקעי� או עובד

.תפקידו

אלא א" כ� הוא שמאי, לא יעסוק אד" בשומת מקרקעי� דר, שירות לכל בשכר)א(.13
.מקרקעי�

 קנס כאמור בסעי  קט��דינו,)א(י� בניגוד להוראות סעי  קט� העוסק בשומת מקרקע)ב(
). חוק העונשי��להל�(�1977ז"תשל, לחוק העונשי�)4)(א(61

המתחזה לשמאי מקרקעי� או המשתמש בתואר שמאי מקרקעי� או בכינוי דומה)ג(
 שנה או קנס מאסר�דינו, והוא אינו שמאי מקרקעי�, העשוי ליצור רוש" שהוא שמאי מקרקעי�

.לחוק העונשי�)4)(א(61כאמור בסעי 

זה, שמאי מקרקעי� שרישומו בפנקס הותלה יחולו עליו.א13 ; בתקופת ההתליה הוראות חוק
.לא יראו מי שרישומו בפנקס הותלה כשמאי מקרקעי�,13לעניי� סעי 

– במקצועו באופ�קמאי מקרקעי� לא יעסוש.14

;שיש בו ניגוד בי� ענינו לבי� עני� של לקוחו)1(

.שיש בו חשש לפגיעה ביחסי האמו� והמהימנות הנדרשי" משמאי מקרקעי�)2(

ראשי לקבוע כללי אתיקה מקצועית וכללי" בעני�, בהתייעצות ע" המועצה,שרה.15
. ומתמחי" בקשר למילוי תפקידיה" המקצועיי"�חובותיה" וזכויותיה" של שמאי מקרקעי

 משמעת: רק שישיפ

אש.16 :חד מאלה עבר עבירת משמעתמאי מקרקעי� שעשה

;התנהג בדר, שאינה הולמת את המקצוע)1(

;14עבר על הוראת סעי )2(

או15 עבר על כלל מהכללי" שקבע השר לפי סעי )3( או על די� אחר המטיל חובה
;איסור על שמאי מקרקעי�

;השיג את רישומו בפנקס במצג שווא)4(

; במילוי תפקידו כשמאי מקרקעי�גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה)5(

על)6( הורשע בפסק די� סופי בעבירה שיש עמה קלו� או בעבירה שיש לה השלכה
.עיסוקו כשמאי מקרקעי�

ימנה ועדת משמעת בת שלושה חברי" שתפקידה לדו�, על פי המלצת המועצה, השר)א(.17
מ,)המשמעת ועדת�להל�(ולהחליט בעבירות משמעת  .קומ"ואת ממלאי

–חברי ועדת המשמעת יהיו)ב(

;והוא יהיה היושב ראש, מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלו")1(

ב)2( ;שהוא עובד המדינה,ל ותק של חמש שני" לפחותעשמאי מקרקעי�

.שאינו עובד המדינה, שמאי מקרקעי� בעל ותק של חמש שני" לפחות)3(

עדות וממלאיו
תפקידי�

 שומתתגשה
מקרקעי� לבית

 משפט

יחוד העיסוקי
 והתואר

ייגי� לעיסוקס

תיקה מקצועיתא

עתמבירות משע

עתמעדת משו

תחולת הוראות החוק
בתקופת התליית

 רישו�
מס( )2' תיקו�

2008)ח"תשס
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ימנה, ימי" מיו" דרישת השר45בתו,,)א( קט� לא המליצה המועצה כאמור בסעי )ג(
.השר את ועדת המשמעת

.חבר המועצה לא ימונה לחבר ועדת המשמעת)ד(

.ת פרק זה שענינ� חברי ועדת המשמעת יחולו ג" על ממלאי מקומ"והורא)ה(

על פי המלצת, א, רשאי השר, חבר ועדת המשמעת יתמנה לתקופה של שלוש שני")א(.18
וכ� לשוב ולמנותו לאחר הפסקה של שלוש, לשוב ולמנותו מחדש לתקופה אחת נוספת,צההמוע

ש; שני" רצופות לפחות  תקופת המינוי אינו פוסל חבר ועדת משמעת מלסיי" עני� שהחללסיומה
.לדו� בו

.מינוי חברי ועדת המשמעת יפורס" ברשומות)ב(

תקופת כהונתו א" התפטר מחברותו בועדת חבר ועדת המשמעת יחדל לכה� לפני תו")א(.19
.התפטרות לשר המשמעת על ידי מסירת כתב

כ, השר רשאי להעביר חבר ועדת המשמעת מכהונתו על ידי)ב( מסירת הודעה על
:בהתקיי" אחד מאלה

;למלא את תפקידו, לדעת השר, נבצר ממנו דר, קבע)1(

ח)2( זה,וקהוא הורשע בפסק די� סופי בעבירת משמעת לפי או הורשע, לרבות חוק
ה או נסיבותיה אי� הוא ראוי לכה� כחבר ועדתתבפסק די� סופי בעבירה שמפאת חומר

;המשמעת

;הוא הוכרז פושט רגל וטר" הופטר)3(

שמכוח" מונה לחבר,)ב(17הוא חדל מלמלא אחר התנאי" המנויי" בסעי )4(
.ועדת המשמעת

מה.20 "ישמעת מכהונתו על ידי מסירת הודעה על כ, בהתקישר רשאי להשעות חבר ועדת
:אחת מאלה

זה, הוא הועמד לדי� משמעתי לפי חוק)1(  עד לסיו" ההליכי" המשפטיי"�לרבות חוק
;נגדו

. עד למת� פסק די� סופי�)2)(ב(19הוגש נגדו כתב אישו" בשל עבירה כאמור בסעי )2(

.עת מרות זולת מרותו של הדי�מילוי תפקידו אי� על חבר ועדת המשמב.21

התובע לפני ועדת המשמעת יהיה עור, די� שהסמיכו לכ, פרקליט המדינה או עור,)א(.22
.די� שהסמיכה לכ, המועצה

.קובלנה על עבירת משמעת תוגש בידי תובע)ב(

.תובע רשאי ג" לחקור תלונות על עבירות משמעת של שמאי מקרקעי�)ג(

 לפקודת2זה יהיו לתובע הסמכויות לפי סעי  סמכויותיו לפי חוקלצור, ביצוע)ד(
על חקירה, בשינויי" המחויבי", לפקודה האמורה יחול3וסעי ,)עדות(הפרוצדורה הפלילית

.שעשה תובע

.המועצה רשאית למנות ועדת תלונות שתסייע לתובע במילוי תפקידו)ה(

כ)א(.23 כ,,י אי� מקו" להגיש קובלנה על פיההחליט תובע שהופנתה אליו תלונה יודיע על
.למתלונ� בהודעה מנומקת

 ימי"30בתו,, רשאי המתלונ� לערור לפני המועצה)א(על החלטה כאמור בסעי  קט�)ב(
.מיו" המצאתה

שלב.24 אי� בכ, כדי למנוע, מאי מקרקעי� בפנקס או הותלה רישומו בפנקסשוטל רישומו
 חודשי" מיו"12ובלבד שהקובלנה הוגשה בתו,, קובלנה לועדת המשמעתמתובע מלהגיש נגדו

.ביטול הרישו" או ההתליה

.ועדת המשמעת תדו� בדלתיי" סגורות)א(.25

קופת כהונהת

פסקת כהונהה

שעיה מכהונהה

תתלו)יא

תפקידיווובעת

ודעה למתלונ� עלה
ק)אי נהלובהגשת

חיקה אינה מונעתמ
הגשת קובלנה

דיו� בועדתה
תעהמשמ
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א,,) נקבל�להל�( תובע ומי שהוגשה נגדו קובלנהתדיו� משמעתי יתנהל בנוכחו)ב(
:חד מאלהרשאית ועדת המשמעת לנהל דיו� שלא בנוכחות נקבל בא

;סניגורו של הנקבל מתייצב במקומו)1(

לאחר שהוזהר שא" ייעדר בלא סיבה, הנקבל נעדר מהישיבה בלא סיבה מספקת)2(
.מספקת תהיה הועדה רשאית לדו� בענינו שלא בפניו

, רשאי המתלונ� להיות נוכח בדיו� משמעתי,)ב(�ו)א(על א  הוראות סעיפי" קטני")1ב(
או, מטעמי" שיירשמו, יטה ועדת המשמעתאלא א" כ� החל שלא להרשות לו להיות נוכח בדיו�
ועדת המשמעת תשלח הודעה בדבר החלטתה בדיו� המשמעתי למתלונ� שלא נכח; בכל חלק ממנו

החליטה; שלא לשלחה, מטעמי" שיירשמו, אלא א" כ� החליטה, בדיו� בשעת מת� פסק הדי�
כ,, החלטתהועדת המשמעת שלא להודיע למתלונ� על .תשלח לו הודעה על

להרשות את נוכחותו של אד", מטעמי" מיוחדי" שיירשמו, ועדת המשמעת רשאית)ג(
.כולו או חלקו, בדיו�,)1ב(או)ב(אחר מאלה האמורי" בסעיפי" קטני" 

ושב ראש ועדת המשמעת רשאי לקבוע כי לעני� מסוי" יבוא במקו" חבר ועדת המשמעתי.26
.ממלא מקומו

ח)א(.27 יתקיי" הדיו� באותה ישיבה לפני חברי, מישיבה, שאינו היושב ראש, בר ועדהנעדר
זולת א" החליט היושב ראש לדחות, א" הסכי" לכ, הנקבל,) מותב חסר�להל�(הועדה הנוכחי" 

.את הדיו�

זולת א" סבר יושב ראש הועדה, דיו� שנער, במותב חסר יימש, ויסתיי" באותו מותב)ב(
שלוכי השתתפ .החבר שנעדר תועיל לדיו� ולא יהיה בכ, עיוות די�תו

.החלטה במותב חסר שנחלקו בו הדעות תתקבל על פי דעתו של יושב ראש הועדה)ג(

יימש, הדיו� עד לסיומו, לסיי" את הדיו�, שאינו היושב ראש, נבצר מחבר הועדה)א(.28
זולת א" החליט היושב, הנקבלא" הסכי" לכ,,) מותב קטוע�להל�(ברי הועדה האחרי"חלפני 

.ראש על צירו  חבר אחר

רשאית הועדה להמשי, בדיו� מ� השלב שאליו הגיעה הועדה בהרכב, צור  חבר אחר)ב(
את, א" סברה שלא ייגר" עיוות די�, הקוד" וזאת לאחר שנתנה לבעלי הדי� הזדמנות לטעו�

וג בראיות שגבתה הועדה בהרכב רשאית היא לנה, החליטה הועדה להמשי, בדיו�; ענותיה"ט
.כול� או חלק�, או לחזור ולגבות�, הקוד" כאילו גבתה אות� בעצמה

.החלטה במותב קטוע שנחלקו בו הדעות תתקבל על פי דעתו של יושב ראש הועדה)ג(

א"לתובע או נקב)א(.29  רשאי" לבקש שחבר ועדת המשמעת יפסול את עצמו מלישב בדי�
ש .יש בה� כדי ליצור חשש ממשי למשוא פני" בבירור הקובלנהקיימות נסיבות

או מיד לאחר שנודעו, אלא בתחילת הדיו�)א(לא תישמע בקשה כאמור בסעי  קט�)ב(
. באותו סעי  קט�רלתובע או לנקבל הנסיבות שיש בה� כדי ליצור חשש ממשי כאמו

ת המשמעת לאלתר תחליט בה ועד, נטענה טענת פסלות נגד חבר ועדת המשמעת)ג(
.ולפני שתית� כל החלטה אחרת

רשאי" תובע או נקבל לערער לפני בית, על החלטת ועדת המשמעת בעני� פסלות)ד(
. ימי" מיו" המצאת ההחלטה30המשפט המחוזי בתו, 

זהמנמנע מחבר ועדת המש)ה( , ייחשב המותב, עת להמשי, ולהשתת  בדיו� לפי סעי 
.28 קטוע לפי סעי  כמותב, לצור, אותו עני�

כל עוד לא הותקנו תקנות או בעני� שלא; שר יקבע את סדרי הדי� לפני ועדת המשמעתה.30
.רתפעל הועדה בדר, הנראית לה כצודקת וכמועילה ביות, נקבעה לגביו הוראה בתקנות

.עדת המשמעת אינה כפופה לדיני הראיות פרט לדיני" בדבר ראיות חסויותו.31

או, מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת)א(.32 רשאית היא לנקוט נגדו אחד
:יותר מאמצעי" אלה

;התראה)1(

;נזיפה)2(

עד)3(  לחוק העונשי��64ו)ב(35הוראות סעיפי"; שקלי" חדשי"10,000קנס
זה, בשינויי" המחויבי", יחולו ;על קנס לפי סעי 

שתתפות ממלאה
 מקו�

ותב חסרמ

ותב קטועמ

סילת חברפ
 עדת משמעתו

י�דדריס

יני ראיותד

תיי�עמצעי� משמא

)2'תיקו� מס(
 2008)ח"תשס

)2'תיקו� מס(
 2008)ח"תשס
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; קצובה שלא תעלה על חמש שני"התליית הרישו" בפנקס לתקופה)4(

.ביטול הרישו" בפנקס)5(

–)א(נוס  על הוראות סעי  קט�, ועדת המשמעת רשאית)ב(

א", חייב את הנקבל בתשלו" הוצאות ההליכי" עד לסכו" שייקבע בתקנותל)1(
;שוכנעה שנקט אמצעי הגנה טרדניי" או קנטרניי"

הה)2( עד לסכו", ליכי" למדינה או לנקבללחייב את המתלונ� בתשלו" הוצאות
או לחייב את המדינה בתשלו" הוצאות ההליכי" לנקבל עד לסכו", שייקבע בתקנות

ב או, קנותתשייקבע א" זוכה הנקבל והועדה מצאה שהתלונה הוגשה בקלות ראש
.לש" קנטור או בלא יסוד

 חידוש הרישו" לא יבקש,)5)(א(מי שרישומו בפנקס בוטל לפי הוראות סעי  קט�)ג(
להסכי" לחידוש, לפי שיקול דעתה, המועצה רשאית; לפני שעברו שבע שני" מיו" ביטול הרישו"

.לו הרישו" או לסרב

או)4)(א(32החליטה ועדת המשמעת לנקוט נגד נקבל אמצעי משמעת כאמור בסעי )א(.33
.רשאית היא להורות שאמצעי המשמעת שעליו החליטה יהיה על תנאי,)5(

לא יינקט נגדו אמצעי זה אלא, נקבל שהוחלט לנקוט נגדו אמצעי משמעת על תנאי)ב(
ע על,רבא" כ� בתו, תקופה שנקבעה בהחלטת ועדת המשמעת ושלא תפחת משנה ולא תעלה

 עבירת�להל�(אחת מעבירות המשמעת שנקבעו בהחלטה,) תקופת התנאי�להל�(שלוש שני" 
שהנקבל עבר עבירת, בתו, תקופת התנאי או לאחריה,ת מצאהוועדת המשמע) משמעת נוספת

.משמעת נוספת כאמור

הת)ג( אי תימנה מיו" מת� החלטת ועדת המשמעת בדבר נקיטת אמצעינתקופת
.אלא א" כ� הורתה ועדת המשמעת אחרת, המשמעת על תנאי

, נוספתהחליטה ועדת המשמעת לנקוט נגד נקבל אמצעי משמעת בשל עבירת משמעת)ד(
.לא תקבע הועדה שאמצעי המשמעת יינקט על תנאי

 שנקבע לגביו אמצעי משמעת על תנאי וועדת המשמעת החליטה לנקוט נגדוימ)ה(
תורה ועדת המשמעת, בשל עבירת משמעת נוספת)5(או)4)(א(32אמצעי משמעת כאמור בסעי 

א ת תקופת התנאי כאמור על הפעלת אמצעי המשמעת על תנאי אלא א" כ� החליטה להארי,
לה;)ו(בסעי  קט� ות שהפעלת אמצעי המשמעת על תנאי תהיה בכפו ורועדת המשמעת רשאית

.לתוצאות הערעור על נקיטת אמצעי המשמעת בשל עבירת המשמעת הנוספת

ועדת המשמעת שהחליטה לנקוט נגד נקבל אמצעי משמעת בשל עבירת משמעת)ו(
א, רשאית, נוספת את תקופת, פע" אחת בלבד, להארי,, מצעי המשמעת על תנאיבמקו" הפעלת
האריכה ועדת המשמעת את תקופת; או לחדשה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיי"יהתנא

תחל התקופה הנוספת בתו" תקופת, התנאי לתקופה נוספת לפני תו" תקופת התנאי הראשונה
לא; התנאי הראשונה , חר שתמה תקופת התנאי הראשונהחידשה ועדת המשמעת את תקופת התנאי

.והכל כשועדת המשמעת לא הורתה אחרת, מת� ההחלטה" תחל תקופת התנאי הנוספת ביו

וחיוב מתלונ� בתשלו" הוצאות)1)(ב(32חיוב של נקבל בתשלו" הוצאות לפי סעי )א(.34
.יניתני" להוצאה לפועל כמו פסק די� של בית משפט בעני� אזרח)2)(ב(32לפי סעי  

יבוצע בדר, שמבצעי" פסק די� של בית משפט)2)(ב(32חיוב המדינה לפי סעי )ב(
.בעני� אזרחי נגד המדינה

להורות על פרסו", לאחר ששמעה את התובע ואת הנקבל, ועדת המשמעת רשאית)א(.35
.ההחלטה לא תפורס" אלא בדר, שתורה עליה ועדת המשמעת; החלטתה בדר, שתקבע

כל, וד נית� לערער עליהעועדת המשמעת לא תפורס" כל החלטת)ב( וא" הוגש ערעור
.אלא א" כ� החליט בית המשפט הד� בערעור אחרת, עוד לא תמו ההליכי" בערעור

.העתק של החלטותיה, באמצעות המועצה, ועדת המשמעת תמציא לחברי המועצה)ג(

 לערער,החלטת ועדת המשמעת ימי" מיו" המצאת45בתו,, תובע ונקבל רשאי")א(.36
.עליה לפני בית המשפט המחוזי

מתלונ� רשאי לערער לפני בית המשפט המחוזי על החלטת ועדת המשמעת לפי סעי )ב(
לו,)ב(32 . ימי" מיו" המצאת החלטת הועדה45בתו,, הנוגעת

מצעי� משמעתיי�א
ל תנאיע

יצוע חיובי�ב
 ספיי�כ

רסו�פ

ורערע



7

 או כדי למנוע33או32אי� בהגשת הערעור על החלטת ועדת המשמעת לפי סעיפי")ג(
אלא א" כ� החליט בית המשפט, לעכב ביצוע החלטת ועדת המשמעת שעליה הוגש הערעור

.המחוזי אחרת

הוגשה לועדת המשמעת קובלנה נגד שמאי מקרקעי� או הוגש נגדו כתב אישו")א(.37
 או טובת הציבור מחייבות�א" ראתה שחומרת העני, רשאית היא,)6(16בעבירה כאמור בסעי  

להתלות את רישומו, שנתנה לשמאי המקרקעי� הזדמנות לטעו� את טענותיו לפניהזאת ולאחר
לא הסתיי" הדיו� בתו, שלושה חודשי" מיו" התליית הרישו" בטלה; בפנקס עד לסיו" הדיו�

.אלא א" כ� האריכה אותה הועדה, ההתליה

יח)ב( .בי"בשינויי" המחוי,36לו הוראות סעי ועל החלטת התליה לפי סעי  זה

ענישה או זיכוי בהליכי" פליליי" או בהליכי" משמעתיי" על פי די� אחר אינ" מונעי")א(.38
או, נקיטת הליכי" על פי חוק זה נגד שמאי מקרקעי� בשל אותו מעשה או מחדל ונקיטת אמצעי"

אועזיכוי על ידי ועדת המשמ ת בשל אותו מעשה או מחדל אינ" מונעי" נקיטת הליכי" פליליי"
.הליכי" משמעתיי" על פי די� אחר נגדו

הוגש נגד שמאי מקרקעי� כתב אישו" בשל מעשה או מחדל המשמש ג" עילה לדיו�)ב(
רשאית הועדה להפסיק את דיוניה עד למת� פסק די� סופי, לפני ועדת המשמעת לפי חוק זה

.פליליהבמשפט 

רה פלילית ימציא למועצה העתק ית משפט ובי� די� צבאי שהרשיע שמאי מקרקעי� בעביב.39
זה; מפסק הדי� .השר רשאי לקבוע בצו סוגי עבירות שלגביה� לא יחול סעי 

פלילי המרשיע את הנקבל ממצאי" והמסקנות בהכרעת הדי� שבפסק די� סופי במשפטה.40
.יראו אות" כמוכחי" בהלי, משמעתי נגד אותו נקבל

או, ועדת המשמעת רשאית)א(.41 – לבקשת בעל די� ביוזמתה

;לזמ� אד" לבוא לפניה כדי להעיד או להציג דבר)1(

עד)2( ולטאזהרת עדי" ובי(בהתא" לחוק לתיקו� דיני הראיות, להזהיר או להשביע
;�1980""תש,)השבועה

לבקש מבית המשפט המחוזי שבתחו" שיפוטו יושבת הועדה לית� צו לפי סעי )3(
;לש" גביית עדות, �1971א"תשל,]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 13

לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדי" שהוזמנו מכוח סעי  זה כמו לעד)4(
. להעיד בבית המשפט�שהוזמ

וסירב)א(דרשה ועדת המשמעת מאד" להעיד או להציג דבר כאמור בסעי  קט�)ב(
י שבתחו" שיפוטו יושבת רשאי בית המשפט המחוז, לעשות כ� בלא הצדק המניח את דעת הועדה

את הציות להוראות הועדה בדר, של מאסר שלא, על פי בקשת יושב ראש הועדה, הועדה לכפות
.לחוק העונשי�)2(40או הטלת קנס שלא יעלה על האמור בסעי , על חודש יעלה

בתקופת התמחותו ועד לרישומו בפנקס כפו  מתמחה לכללי האתיקה המקצועית)א(.42
ה זהולשיפוט .בשינויי" המחויבי", משמעתי ויחולו עליו ההוראות לפי חוק

קנס, נזיפה, בשל עבירת משמעת להטיל על מתמחה התראה ועדת המשמעת רשאית)ב(
על)3)(א(32כאמור בסעי   או5או לפסלו מלהירש" בפנקס לתקופה קצובה שלא תעלה  שני"

או; לצמיתות  רשאית ועדת� פגיעה בטוהר הבחינות היה בעבירה משו" הפרת חובותיו כמתמחה
חל, המשמעת ג" להורות על ביטול ההתמחות .או ביטול בחינה,קהכולה או

לא יבקש להירש" בפנקס, פסלה ועדת משמעת מתמחה מלהירש" בפנקס לצמיתות)ג(
או, לפי שיקול דעתה, המועצה רשאית; לפני שעברו שבע שני" מיו" הפסילה להסכי" לרישו"

ל .ולסרב

נבח� שנהג במהל, בחינה שנערכה בטר" החלה תקופת התמחותו באופ� הפוגע בטוהר.א42
את, בשל עבירת משמעת כאמור, ועדת המשמעות רשאית; הבחינות עבר עבירת משמעת לפסול

לתקופה קצובה שלא תעלה על חמש שני", הנבח� מלהירש" כמתמחה או לפסלו מלהירש" בפנקס
.בשינויי" המחויבי",)ג(42אות סעי  ויחולו לעניי� זה הור

תליה עדה
יו� דיו�ס

יו� משמעתי ודיו�ד
 פלילי

ודעה עלה
רשעה בפלילי�ה

י�דסקפ
משפט פליליב

מכויות עזרס

יפוט משמעתיש
ל מתמחי�ש

יפוט משמעתיש
ל נבח� לפניש

 התמחות
מס( )2' תיקו�

 2008)ח"תשס
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 ביצוע ותקנות: רק שביעיפ

, רשאי להתקי� תקנות בכל עני� הנוגע לביצועואהשר ממונה על ביצוע חוק זה והו)א(.43
–ובי� השאר להסדיר בתקנות

השלבי" וסדרי הבחינות וכ� נוהל עררי" על ציוני, הנושאי"�לעני� בחינות)1(
ב, הבחינות כי לאחר שחלפה, חינות מסוג מסוי"לרבות קביעה דר, כלל או לגבי

לא תהיה הבחינה תקפה לצור, קיו", כפי שיקבע, תקופה קצובה מיו" עריכת הבחינה
ויהיה על הנבח� לשוב ולהיבח�, לפי העניי�,)4(או)2)(א(7התנאי" המנויי" בסעי  

;באותה בחינה

; קביעת שכר"�הבוחני" ובודקי ערר הנבחני")2(

; הכשירויות הנדרשות�" לפי חוק זה ממלאי תפקידי)3(

זהדסדרי)4( ;י� בעררי" לפי חוק

בעבור הגשת עררי" על ציוני" בבחינות, האגרות שיש לשלמ� בעבור בחינות)5(
;ובעבור הגשת בקשות לפי חוק זה

אגרה תקופתית והמועד לתשלומה וכ� תוספת אגרה והפרשי הצמדה שיש לשל")6(
ש ;ולמה במועדא" אגרה תקופתית לא

).ב(32בתשלומ" לפי סעי  חייבלהסכומי" המרביי" שועדת המשמעת רשאית)7(

של)7(עד)3)(א(תקנות לפי סעי  קט�)ב( טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט
.הכנסת

מס,)גביה(על אגרות לפי חוק זה תחול פקודת המסי")ג( .כאילו היו

 הוראות כלליות: רק שמיניפ

זה,9למעט סעי , 1962–ב"תשכ, וק שמאי מקרקעי�ח.44 9סעי ; בטל ביו" תחילתו של חוק
.בטל בתו" שנתיי" מיו" פרסומו של חוק זה

–להל�(�1962ב"תשכ, ההוראות לפי חוק שמאי מקרקעי�,44על א  הוראות סעי )א(.45
:ימשיכו לחול כמפורט להל�,)הדי� הקוד"

שלל–שו" בפנקס לעני� התנאי" לרי)1( מש, תקופה של שבע שני" מיו" תחילתו
:חוק זה על מי שערב תחילתו של חוק זה התקיי" בו אחד מאלה

;השלי" את התמחותו)א(

;היה רשו" כמתמחה)ב(

;החל להיבח� בבחינות הנערכות מטע" המועצה לקראת התמחות)ג(

מטובלבד שיחל להיבח� בבחינו, היה בעל השכלה תיכונית)ד( "עת הנערכות
;המועצה לקראת התמחות עד תו" שנתיי" מיו" תחילתו של חוק זה

–אול"ו

לה)א( כ,, המועצה תהיה המועצה שהוקמה לפי חוק זה ומוקנות , לש"
;סמכויות המועצה לפי הדי� הקוד"

; לא יחול–של הדי� הקוד")א)(2(6התנאי האמור בסעי )ב(

ש אחתתקופת ההתמחות תהא בת שנה)ג( מלבהיק   שעות�40א יפחת
מ ; שעות בשבוע�20בשבוע או בת שנתיי" בהיק  שלא יפחת

המועצה תהא רשאית שלא לרשו" אד" בפנקס או שלא לרשו" אד")ד(
זה)ג(�ו)ב(7בהתא" להוראות סעיפי", כמתמחה ;לחוק

של13לעני� הליכי" לפי סעי )2( חוק של הדי� הקוד" שהוחל בה" לפני תחילתו
;זה

–אול"ו

לה המועצה)א( כ,, תהיה המועצה שהוקמה לפי חוק זה ומוקנות , לש"
; של הדי� הקוד"�16ו)ב(13סמכויות המועצה לפי סעיפי"

של)א(13מי שלפני תחילתו של חוק זה נתמנה לחקור מקרה לפי סעי )ב(
.הדי� הקוד" והחל לחקור אותו רשאי להמשי, בחקירת המקרה עד לסיומה

 ותקנותעיצוב

וקחיטולב
מאי מקרקעי�ש

רבוראות מעה

)1'תיקו� מס(
 2006)ז"תשס

)2'תיקו� מס(
 2008)ח"תשס

)2'תיקו� מס(
 2008)ח"תשס

)2'תיקו� מס(
 2008)ח"תשס



9

שה)ג( נהל לפי הדי� הקוד" ושמו נמחק ממנו לפיתמי שהיה רשו" בפנקס
זה)ג(32יחולו לענינו הוראות סעי , של הדי� הקוד")4)(ב(13סעי   .לחוק

יראוהו, כל רישו" שנעשה על ידי המועצה שפעלה על פי הדי� הקוד" או מטעמה)א(.46
.כאילו נעשה לעני� חוק זה

ב)ב( קטבלי לגרוע מהאמור יראו את מי שערב תחילתו של חוק זה היה רשו",)א(�סעי 
.בפנקס שהתנהל על פי הדי� הקוד" כרשו" בפנקס המתנהל על פי הוראות חוק זה

זה)א(.47 ואול" רשאי השר; שישה חודשי" מיו" פרסומו,12למעט סעי , תחילתו של חוק
ב פעלת הוראות חוק זה לפני מועדהלהקי" את המועצה וכ� להתייע0 עמה בכל עני� הקשור

.התחילה

של9עד לתחילתו יעמוד בתוקפו סעי ; שנתיי" מיו" פרסומו,12תחילתו של סעי )ב(
.הדי� הקוד"

 מאיר שטרית אריאל שרו�
 שר המשפטי" ראש הממשלה

 אברה" בורג משה קצב
 יושב ראש הכנסת נשיא המדינה

יו� רישומי�ק

חילהת


