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לכבוד
מר אייל יצחקי
השמאי הממשלתי הראשי
אג שומת מקרקעי
משרד המשפטי
ירושלי
הנדו  :נוהל מקצועי מס'  3של האג בדבר הכרעה ללא דיו
בעקבות פניות רבות של שמאי מקרקעי אלי בדבר החלטת השמאי המחוזי שלא לקיי דיו
בערר על שומות ממ"י הנני לפנות אלי כדלקמ :
 .1אג שומת מקרקעי משמש כיו כערכאת הערעור היחידה בנושאי שווי ע"פ המצב
הקיי כיו ,כל עוד לא אושר הצ"ח העוסקת בהשגות על שווי חיובי ממ"י.
 .2מבלי להיכנס לסוגית סמכותה של ערכאה זו ,ערכאת ערעור מחייבת ע"פ כללי הצדק
הטבעי ,לקיי דיו מסודר ,בכל ערעור על שווי המובא בפניה ,כ הדבר נעשה לגבי כל
מס הקיי במדינת ישראל וחיובי ממ"י אינ שוני במוב זה.
 .3האמרה כי על הרשות הציבורית חלה חובה כי "הצדק לא רק יעשה אלא ג יראה "
חלה ג על השמאי הממשלתי על שלוחותיו.
 .4הריני להפנות לפסקי הדי של בית המשפט העליו בדבר זכות הטיעו בה נקבע כי
"מקו שהגור המינהלי מפעיל הסמכות הינו בעל אופי מעישיפוטי יש להקפיד
בקיו דווקני של זכות הטיעו ,מאחר שחומרת הפגיעה האפשרית באזרח משפיעה
1
על היק זכותו להציג את עמדתו".
 .5תמוה כי ,נוהל כה מהותי שיש לו השפעה על הציבור החוכר קרקעותיו מאת ממ"י
וציבור שמאי המקרקעי ,התקבל בסתר מבלי לתת לו פומבי.
 .6אי בנוהל פנימי זה כדי לחייב צדדי שלשיי ובכלל השמאי המשיגי על חיובי
ממ"י ,לפיכ אני סבור כי אי בנוהל זה אפשרות למנוע את הדיוני הנ"ל.
 .7המלצתי היא כי תשקול מחדש את נוהל זה בכל האמור למניעת דיוני בהשגות ,לפחות
כל עוד לא התקבלה הצ"ח בנושא.
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