תקנות שמאי מקרקעי )אתיקה מקצועית( ,תשכ"ו 1966
בתוק סמכותי לפי סעיפי  12ו  22לחוק שמאי מקרקעי  ,תשכ"ב  ,1962ולאחר התייעצות ע
מועצת השמאי  ,אני מתקי תקנות אלה:
מבלי לפגוע בכלליות הסעיפי  11ו  13לחוק אני קובע את המנויי להל כמעשי ומחדלי על
ידי שמאי מקרקעי )להל שמאי( שיש בה משו התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע:
) (1

מת שירות מקצועי שלא בהקפדה על הגינות ,או מתו משוא פני ושלא באופ בלתי תלוי,
או שלא לפי הכללי  ,התקני והנוהלי המקובלי במקצוע ,או שלא לפי מיטב שיקול
הדעת;

) (2

מת שירות מקצועי לגבי נכס אשר הוא מעוני בו באופ אישי או בעקיפי ;

) (3

מת חוות דעת שלא על סמ בדיקה אישית שלו ,של שותפו או של שמאי אחר ,או של
מתמחה במשרדו;

) (4

עיסוק בשומת מקרקעי בשותפות ע אד שאינו שמאי;

) (5

גילוי ,שלא בהסכמת הלקוח ,של דבר שהובא לידיעתו תו בדי מת שירות מקצועי ללקוח
ויש לו קשר עניני לשירות המקצועי הנית לאותו לקוח ,זולת א הוא חייב לגלותו על פי
די או שגילויו דרוש למילוי תפקידו בשביל הלקוח ,או על פי היתר של מועצת השמאי ;
הכולל שכר טרחה והוצאות ,בלי להבחי בי

) (6

דרישת תשלו מלקוח לרבות הגשת חשבו
שכר לבי הוצאות;

) (7

קביעת שכר ,או קבלת שכר ,למטה מ הסביר והמקובל במקצוע לגבי השירות שנית ;

) (8

קביעת שכר ,או קבלת שכר ,לפי תוצאותיו של משפט הקשור בעני שלגביו נית השירות ,או
לפי תוצאותיו של השירות המקצועי שנית ;

) (9

אחר ,ללא

מת שירות מקצועי ,בעני שהוא נות לגביו שירות מקצועי ללקוחו ,לאד
הסכמת לקוחו;

) (10שידול לקוח למסור לו עבודה מקצועית ,או תשלו כל שהוא או טובת הנאה כל שהיא
בצורה אחרת ,לאד שאינו שמאי ,או הבטחת  ,במישרי או בעקיפי  ,תמורת השגת
עבודה או לקוח;
) (11עיסוק בשומת מקרקעי או בעיסוק אחר בנסיבות שבה עלול להיווצר ניגוד עניני בי
עיסוקיו האמורי או עלולה להיפגע אי תלותו כשמאי; בלי לגרוע מכלליות האמור ,יראו
כנסיבות שבה עלול להיווצר ניגוד עניני או עלולה להיפגע אי תלות השמאי ,את אלה:
) (1

עריכת שומת מקרקעי לגבי נכס שהוא פועל או פעל לגביו כמתוו במקרקעי
כמשמעו בחוק המתווכי במקרקעי  ,התשנ"ו  ,1996או תיוו במקרקעי לגבי נכס
שהוא עור או ער לגביו שומה ,זולת א חלפו שלוש שני בי עריכת השומה ובי
פעולת התיוו ;

) (2

עריכת שומת מקרקעי לגבי נכס שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו כעור די
או טיפול כעור די בנכס שלגביו הוא עור או ער שומת מקרקעי  ,זולת א חלפו
שלוש שני בי עריכת השומה לפעולתו כעור די .

) (12מת שירות ללקוחו של שמאי אחר בעני שהאחר כבר החל לטפל בו ,וללא הסכמת האחר,
זולת א סירב לתת הסכמתו ללא נימוק סביר; כנימוק סביר יראו לעני זה ,בי השאר ,א
הלקוח דרש מהשמאי המסרב לנהוג בניגוד לחובתו כשמאי ,או בניגוד לכל די  ,או לקבוע
שכרו למטה מ הסביר והמקובל במקצוע;

1

) (13עשיית פרסומת לעצמו כעוסק במקצוע ואי נקיטת אמצעי סבירי כדי למנוע פרסומת על
ידי אחרי  ,למעט :משלוח מכתבי חוזרי בעניני מקצועיי ללקוחות ולעומדי עמו
במגע מקצועי; קביעת שלט סמו למשרדו ,או למשרדו הקוד  ,בגודל ובנוסה המקובל;
פרסו פרטי אישיי בדפוס במדריכי וברשימות שהרישו בה מקובל על הכל; ציו
תארו בהודעות על הרצאותיו המקצועיות ובפרסומי מקצועיי ;
) (14מת הרשאה למי שאינו שמאי ,לפעול בשמו ,או לחתו בשמו או בש הפירמה שלו על
מסמכי הטעוני חתימת שמאי;
) (15סיוע ,במישרי או בעקיפי  ,לאד לעבור עבירה על סעי  19לחוק;
) (16עריכת דו"ח שומה שאינו מכיל לפחות את הפרטי המנויי בתוספת.
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הש
לתקנות אלה ייקרא "תקנות שמאי מקרקעי )אתיקה מקצועית( ,תשכ"ו ."1966
תוספת
)תקנה ((16)1

אלה הפרטי המהווי את המינימו הנדרש לדו"ח שומה שנער ביד שמאי:
) (1

תיאור הנכס )המיקו  ,מהות הנכס ,שטח הנכס ,גוש חלקה או מספר מגרש לפי תכנית בני
עיר ,מע וכיוצא באלה(;

) (2

תיאור הנכס והסביבה;

) (3

הזכויות המוערכות )בעלות ,חכירה ,דיירות מוגנת וכיוצא באלה(;

) (4

המצב התכנוני )ייעוד הקרקע והתכניות החלות עליה(;

) (5

מטרת השומה;

) (6

הודעת השמאי על עריכת ביקור בנכס בציו עור הביקור ומועד הביקור;

) (7

המועד הקובע לעני השומה;

) (8

העקרונות שלפיה נערכה השומה;

) (9

בהערכת מקרקעי  :יווס פירוט של אפשרויות השימוש בנכס ,לרבות אפשרויות שינוי
השימוש בו ,תוספות בניה אפשריות וכיוצא באלה;

) (10נעזר השמאי בעריכת השומה במומחה יפורטו זהות המומחה ,פרטי מומחיותו והעני שבו
חיווה את דעתו.
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