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בתוק סמכותי לפי סעיפי )7א())11 ,(3ב( 15 ,ו  43לחוק שמאי מקרקעי  ,התשס"א ) 22001להל
החוק( ובהתייעצות ע מועצת שמאי המקרקעי  ,אני מתקי תקנות אלה:
פרק א' :מאמני
אימו מתמחי

)א( התמחות על פי החוק תהיה אצל שמאי מקרקעי העוסק בשומת
.1
מקרקעי  ,שהמועצה אישרה לו ,לבקשתו ,לאמ מתמחי  ,א עסק בשומת
מקרקעי בשלוש מתו שש השני שקדמו להגשת בקשתו )להל מאמ (.
)ב( מאמ רשאי לאמ מתמחה אחד בלבד; ואול  ,שמאי מקרקעי
העוסק בשומת מקרקעי רשאי ,באישור המועצה ,לאמ שני מתמחי  ,א
עסק בשומת מקרקעי במש שבע מתו עשר השני שקדמו להגשת בקשתו
להיות מאמ .
)ג( בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה )ב( ,רשאית המועצה להתיר למאמ ,
לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשי  ,לאמ מתמחה נוס על האחד או
השניי  ,לפי העניי .
לעני תקנה זו יראו שמאי מקרקעי כעוסק בשומת מקרקעי א
)ד(
הוא עוסק בשמאות מקרקעי לפחות שלושי שעות בשבוע בממוצע ,במשרדו
או במקומות שבה נעשית ,דר כלל ,עבודת שמאי.

בקשה לאישור
כמאמ

שמאי מקרקעי המבקש להיות מאמ על פי תקנות אלה יגיש על
)א(
.2
כ בקשה למועצה.
המועצה רשאית לדרוש מהמבקש להמציא פרטי ומסמכי ככל
)ב(
שתראה לנכו  ,ולדרוש מהמבקש לאמת את בקשתו בתצהיר.
)ג( אישרה המועצה את הבקשה רשאי המבקש לאמ מתמחי החל
ביו אישור הבקשה; ואול רשאית המועצה ,מטעמי שיירשמו ,לאשר
תחילת רשות לאמ ממועד שלא יקדי ביותר מחודש את מועד הגשת הבקשה,
ובלבד שבאותו מועד היה המבקש כשיר לאמ .

 1ק"ת התשס"ד ,עמ' .196
 2ס"ח התשס"א עמ' .436
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לא יעסיק מאמ מתמחה אלא בעבודת שמאות מקרקעי .

העסקת
מתמחי

.3

סייג לאימו

)א( לא יאמ שמאי מקרקעי מתמחה א מתקיימת תלות של שמאי
.4
המקרקעי במתמחה או שהשמאי נתו למרות המתמחה.
)ב( המועצה רשאית ,להתיר למאמ לחרוג מהוראות תקנת משנה )א(,
מטעמי מיוחדי שיירשמו.

ביטול אישור
לאמ

המועצה רשאית ,לאחר שנתנה למאמ הזדמנות לטעו טענותיו לפניה,
.5
לבטל אישורו לאמ  ,א נתקיי אחד מאלה:
) (1המועצה נוכחה לדעת כי השמאי לא מילא כראוי את תפקידו כמאמ ;
) (2השמאי הורשע בעבירה משמעתית ולאור הרשעתו סבורה המועצה שאי
הוא ראוי לשמש מאמ .
פרק ב' :מתמחי והתמחות

רישו מתמחי

)א( המועמד להיות שמאי מקרקעי )להל מועמד( רשאי להירש
.6
כמתמחה לאחר שעמד בהצלחה בבחינות המוקדמות וכ בבחינה בחוקי
ופקודות ובבחינה בעקרונות שומה חלק א' ,זולת א קיבל פטור.
מועמד המבקש להתמחות יגיש למועצה בקשה להירש כמתמחה
)ב(
ויצר לבקשתו תצהיר לפי טופס  1שבתוספת ומסמכי המוכיחי שהוא רשאי
להירש  ,לרבות אישור על תשלו אגרה לפי הפרק השישי לתקנות שמאי
מקרקעי  ,התשכ"ג ) 31963להל תקנות התשכ"ג( ,וכ כתב התחייבות לפי
טופס  2שבתוספת מאת מאמ שקבלו כמתמחה.
סירבה המועצה לרשו
)ג(
נימוקיה בכתב.

תחילת התמחות

מועמד כמתמחה ,תודיע למועמד את

 .7אושרה בקשת מועמד להתמחות ,יראו כיו תחילת התמחותו את התארי
הנקוב בכתב ההתחייבות של המאמ או את התארי שבו נתקבלה הבקשה
במשרדי המועצה ,לפי המאוחר.

 3ק"ת התשכ"ג ,עמ' .1443
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הפסקת אימו
או התמחות

) .8א( מאמ המבקש להפסיק את התמחותו של מתמחה אצלו ,יודיע על כ
למועצה ולמתמחה  21ימי מראש לפחות ,זולת א קיבל היתר מיושב ראש
המועצה להפסיק את ההתמחות במועד מוקד יותר.
)ב( מתמחה המבקש להפסיק את התמחותו אצל המאמ  ,יודיע על כ
למועצה ולמאמ  21ימי מראש לפחות ,זולת א קיבל היתר מיושב ראש
המועצה להפסיק את התמחותו במועד מוקד יותר.
)ג( מתמחה שהפסיק התמחותו אצל מאמנו ומבקש להמשי בה אצל
מאמ אחר ,לא יעשה כ אלא באישור המועצה; המועצה רשאית ,על א
האמור בתקנה  7ומטעמי מיוחדי שיירשמו ,לאשר כיו תחילת ההתמחות
אצל המאמ האחר תארי מוקד מ התארי הנזכר בכתב ההתחייבות של
המאמ האחר ,ובלבד שלא יאושר כיו תחילת ההתמחות אצל המאמ האחר
תארי המקדי ביותר מ  30ימי את התארי שבו נתקבלה הבקשה אצל
המועצה.
)ד( מתמחה שהפסיק את התמחותו אצל מאמנו לפני שחלפו חודשיי
לא תבוא תקופת ההתמחות אצלו
מתחילת ההתמחות אצל אותו מאמ
במניי  ,זולת א החליטה המועצה ,מטעמי מיוחדי שיירשמו ,להכיר
בתקופה האמורה או במקצתה.
)ה( המועצה רשאית לדרוש מהמתמחה וממאמנו פרטי
נסיבות הפסקת ההתמחות.

נוספי

על

)ו( הפסיק מתמחה את התמחותו לתקופה העולה על ששה חודשי
רצופי  ,רשאית המועצה שלא להביא בחשבו את תקופת ההתמחות שקדמה
להפסקת ההתמחות ,כולה או מקצתה.
עבודה אחרת

לא יעבוד מתמחה בעבודה קבועה זולת ההתמחות אלא בהיתר מאת
.9
המועצה; המועצה רשאית שלא להביא בחשבו תקופת התמחות תקופה
שהמתמחה עבד בה ללא היתר כאמור ,א סברה כי העבודה פגעה במהל
התקי של ההתמחות.

רציפות תקופת
ההתמחות

) .10א( לא ייעדר מתמחה ממקו התמחותו יותר מ  30ימי בשנת
ההתמחות; נעדר יותר מ  30ימי כאמור יודיע על כ המאמ למועצה ,וימי
ההיעדרות העולי על  30ימי לא יבואו במניי תקופת ההתמחות.
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)ב( הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו על היעדרות בשל שירות מילואי ובלבד
שאינה עולה על  60ימי .
)ג( נעדר מתמחה היעדרות שאינה מותרת יותר מארבעה חודשי  ,רשאית
המועצה שלא להביא בחשבו את תקופת ההתמחות שקדמה להיעדרותו ,כולה
או מקצתה.
קביעות
בהתמחות

 .11מאמ יודיע למועצה על מתמחה שאינו מופיע בקביעות למקו התמחותו,
והיא רשאית שלא להביא בחשבו את תקופת ההתמחות שבה לא שמר
המתמחה על קביעות כאמור ,כולה או מקצתה.

היעדרות מאמ

 .12נעדר המאמ ממשרדו יותר מ  90ימי בשנת התמחות ולא נמצא באותו
משרד שמאי מקרקעי אחר הכשיר לאמ  ,יודיע על כ למועצה וימי היעדרותו
של המאמ העולי על  90ימי לא יבואו במניי תקופת ההתמחות.
פרק ג' :פיקוח על ההתמחות

דיווח על
התמחות

) .13א( מאמ יגיש למועצה בתו כל שלושה חודשי התמחות די וחשבו
לפי טופס  3שבתוספת על עבודת המתמחה; הדי וחשבו יכלול פרטי בדבר
התחומי שבה עסק המתמחה וסוג הפעולות שבה הועסק.
)ב( מתמחה ינהל יומ עבודה חודשי מפורט שדוגמתו בטופס 4
שבתוספת; היומ ייחת בידי המתמחה והמאמ בכל חודש ,ויצור לדי
וחשבו האמור בתקנת משנה )א(.
המועצה וכ המבקר שנתמנה לפי תקנה  ,14רשאי לדרוש מ
)ג(
המתמחה ומ המאמ הסברי על הדי וחשבו  ,ופרטי נוספי  ,בי בעל פה
ובי בכתב.

פיקוח על
ההתמחות

.14

)א( המועצה רשאית למנות מבקר על מתמחי מטעמה )להל

מבקר(.

)ב( המבקר יחווה דעתו בפני המועצה על טיב התמחותו של מתמחה
בהסתמ על די וחשבו שהגיש המאמ לפי תקנה  ,13על בירורי שער ע
המאמ וע המתמחה ועל ביקורת במשרד המאמ .
)ג( המבקר יתא ביקורת כאמור בתקנת משנה )ב( ע שמאי המקרקעי
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המאמ  ,ובמהלכה יהא רשאי לעיי  ,בתיאו ע המאמ ובנוכחותו ,בעבודות
של המתמחה ,בהשמטת פרטי מזהי ; לעני זה" ,פרטי מזהי " פרטי
הנכס ,פרטי בעל הנכס ופרטי מזמי השומה.
)ד( את סמכויות המבקר לפי תקנה זו ,יכול שיפעיל כל אחד מחברי ועדת
ההתמחות כאמור בתקנה .17
הפסקת
התמחות על ידי
המועצה

) .15א( ראה המבקר כי אי בעבודת המתמחה אצל המאמ כדי התמחות
מספקת ,ימלי בפני המועצה על הפסקת ההתמחות של מתמחה אצל אותו
מאמ .
המועצה רשאית ,א לפי המלצת המבקר וא בדר אחרת,
)ב (
להחליט על הפסקת התמחותו של מתמחה לאחר שנתנה למתמחה ולמאמנו
הזדמנות לטעו טענותיה בפניה.

גמר התמחות

 .16תמה תקופת ההתמחות ,יגיש המתמחה למועצה בקשה לאישור על סיו
התמחות ,בצירו הודעה מאת המאמ על גמר התמחותו בנוסח לפי טופס 5
שבתוספת; ראתה המועצה כי המתמחה קיי את הוראות תקנות אלה
במלוא  ,היא תית לו אישור כמבוקש.

ועדת התמחות

) .17א( ועדת התמחות שמינתה המועצה לפי סעי )11א() (5לחוק ,רשאית
להפעיל את סמכויות המועצה לפי תקנות אלה ,למעט תקנות )8 ,5ו(10 ,
)ג( ו )14א(.
)ב( בועדת התמחות כאמור יהיו ארבעה חברי וה :
) (1חבר המועצה שהוא עובד המדינה שמינה שר המשפטי לפי סעי 2
)א() (2לחוק;
) (2השמאי הממשלתי הראשי שבמשרד המשפטי או שמאי מקרקעי
בעל ותק של  5שני לפחות שהוא עובד המדינה;
) (3חבר המועצה שהוא שמאי מקרקעי שמונה לפי המלצת הארגו ;
) (4חבר המועצה שהוא חבר הסגל האקדמי של מוסד מוכר להשכלה
גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח  ,41958או שהוא
נציג ציבור.

 4ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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)ג( המועצה תבחר יושב ראש ועדת התמחות מבי חברי הועדה.
)ד( החלטות ועדת ההתמחות יתקבלו ברוב קולותיה של החברי
הנוכחי בישיבה ,ובלבד שנכחו בה  3חברי לפחות; היו הקולות שקולי ,
יכריע קול היושב ראש.
)ה( הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת התמחות על פי תקנות אלה רשאי,
בתו  30ימי מיו שהומצאה לו ,להשיג עליה בפני המועצה במליאתה.
פרק ד' :הוראות שונות
הפרת נוהלי
התמחות

תיקו
התשכ"ג

תקנות

תחילה ותחולה

 .18מאמ או מתמחה המפר הוראה מהוראות תקנות אלה עובר עבירת
משמעת.
 .19הפרק השלישי בתקנות התשכ"ג בטל.
) .20א( תחילת של תקנות אלה  90ימי מיו פרסומ )להל יו התחילה(,
ואול רשאית המועצה או ועדת ההתמחות ,לתת אישור למאמ לפני יו
התחילה.
)ב( תקנות אלה יחולו על מי שיתחיל התמחותו לאחר תחילת .

הוראות מעבר

) .21א( על א האמור בתקנות  19ו  ,20על מתמחה שהחל להיבח בבחינות
שעורכת המועצה לקראת התמחות עד יו א' בשבט התשס"ד ) 24בינואר (2004
יחולו ,בכפו להוראת סעי  45לחוק ,תקנות אלה בשינויי כמפורט להל :
) (1במקו תקנה )6א( תחול תקנה  17לתקנות התשכ"ג;
) (2במקו תקנה  10תחול תקנה  28לתקנות התשכ"ג;
) (3במקו תקנה )8ד( תחול תקנה 28ב לתקנות התשכ"ג;
) (4תחול תקנה )23ב( לתקנות התשכ"ג.
)ב( על מתמחה שהחל להתמחות עד יו התחילה ,והתמחה בפועל ביו
האמור ,ימשיכו לחול הוראות הפרק השלישי בתקנות התשכ"ג; ואול הפיקוח
על ההתמחות ייעשה על פי תקנות )13ג( 15 ,14 ,ו .17
)ג( שמאי מקרקעי שערב תחילת של תקנות אלה שימש כדי כמאמ ,
יראוהו כמי שקיבל לפי תקנות אלה אישור לאמ שני מתמחי לפי תקנה )1ב(

7
עד תו שנתיי מיו תחילת של תקנות אלה.
)ד( שמאי מקרקעי שערב תחילת של תקנות אלה היה רשאי לאמ יותר
משני מתמחי בעת ובעונה אחת ,יראוהו כמי שקיבל לכ אישור לפי תקנות
אלה עד תו תקופת האישור שהיה לו או עד תו שנתיי מיו תחילת של
תקנות אלה ,לפי המוקד .

ביטול

 .22תקנות שמאי מקרקעי )ועדת התמחות( ,התשס"ג 2003

 5ק"ת התשס"ג ,עמ' .342
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בטלות.

