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 חוק הרשויות המקומיות (יועצת לעניני מעמד האישה) (תיקון),
 התשם״ח-2008*

ק 1. בחוק הרשויות המקומיות (יועצת לעניני מעמד האישה), התש״ס-2000י (להלן - החוק  תיקון שם החו

 העיקרי), בשם החוק, במקום ״לעניני״ יבוא ״לקידום״.

 תיקון סעיף י 2 . בסעיף י לחוק העיקרי -

 (י) בכל מקום, במקום ״לעניני״ יבוא ״לקידום״;

 (2) בהגדרה ״מועצת נשים״, במקום ״מועצה המייצגת״ יבוא ״מועצה, ועדה או גוף

 אחר המייצגים״ ובסופה יבוא ״או הפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות

 המקומית;״;

 (3) אחרי ההגדרה ״רשות מקומית״ יבוא:

 ״״רשות לקידום מעמד האישה״ - הרשות כמשמעותה בחוק הרשות לקידום

 מעמד האישה, התשנ״ח-998י2;״.

 תיקון סעיף 2 3 . בסעיף 2 לחוק העיקרי -

 (י) בכותרת השוליים, לפני ״מינוי״ יבוא ״חובת״;

 (2) בכל מקום, במקום ״לעניני״ יבוא ״לקידום״;

 (3) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים ״אשר תהא״ יבוא ״ברשות

 המקומית״;

 (4) במקום סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) יבוא:

 ״(ב) יועצת לקידום מעמד האישה תיבחר בדרך של מכרז ומינויה יוצג בפני

 מועצת הרשות המקומית; מונתה יועצת לקידום מעמד האישה, תודיע על כך

 הרשות המקומית לשר ולרשות לקידום מעמד האישה, ותעביר להם עותק של

 כתב המינוי

 (בי) היקף המשרה של היועצת לקידום מעמד האישה ייקבע בהתחשב, בין

 היתר, במספר התושבים ובמספר היישובים שבתחום הרשות המקומית

ועצת לקידום מעמד האישה יהיו  (ב2) (י) הדרגות הצמודות למשרת הי

 מקבילות לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל אגף באותה רשות מקומית;

 על אף האמור בפסקה זו, ברשות מקומית שאין בה עובד המכהן כדין

 בדרגה של מנהל אגף יהיו הדרגות הצמודות כאמור מקבילות לדרגות

 הצמודות כדין למשרת מנהל מחלקה באותה רשות מקומית

ת תפקיד  (2) מונתה עובדת מקרב עובדות הרשות המקומית למלא א

 היועצת לקידום מעמד האישה נוסף על תפקיד אחר שהיא ממלאת באותה

 רשות, תהיה דרגתה כאמור בפסקה (י) או הדרגה שהיתה צמודה כדין

 לתפקידה ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוה

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ח בסיוון התשס״ח (י ביולי 2008); ה

 הכנסת - 2י2, מיום כ״ו באדר אי התשס״ח (3 במרס 2008), עמי 220.

 י ס״ח התש״ס, עמי 278.

 2 ס״ח התשנ״ח, עמי י7י.
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ת סעיף 3 פ ל ח  ה
 והוספת סעיף 3א

 (3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להקנות זכאות ׳לדרגות כאמור בו,

 במשרה אחרת, זולת אם היועצת לקידום מעמד האישה מילאה תפהיד

 זה במשך חמש שניזםה אבומיושתךרחמש שנים או יותר

 (ב3) חדלה יועצת(בל3)קיד וחםדלמהע ימודעצהתאילשקיהדבורםשמועתממדקוהמאייתשלהמבלראשואת מתקפוקמיידתה

 דרך קבע, תפעל אורתה רשות מפומית בלא דיחוי לממיי יועצת חדשה.

 (ג) לא מינתה רשות מקלאית נועצו; חדשה לקיתום מעמד האישה בתוך שלושה

 חודשים מיום שהיוחעוצדתש יהםקומידומםתשחהדילוהעצלתמ להאק ואדתמ תפחקדילדה,לימורלהא האתש רתלפאקוידתה,

 רשות מקומית למנורתשיוותעצמקתולמיקיתדולםמ נומתעמיודעהצתאילשקהידבותםוךמעשמלדושההא יחשודהשביתםו;ךלאש

 מונתה יועצת כאמור, ימנה והשר בלא דיחוי נועהת לקידום מעמד האתשה לאותה

 רשות מקומית, אשר שותק ממים בה תשאי הכשירות לפי סעיף 3; שיועתת לקידום

 מעמד האישה שמינמהע מהדשרהאתיכשההן עשדמילנמהי נוהישירועתצכתהןלקעידדולםמ ימנועימיודעהצאתילשקהי דבויםד ימ

 הרשות המקומית לפי הוראהמ סעיף זה.״

 במקום סעיף 3 לחוק העיק רי יבוא:

ה אלא מי ש ל  (שי לא תמונה ליועצת לקתדום מעמד ת

 שנתקיימו בה כל אלה:

 ( י) היא בעלת תואר אקדמי בוכר מאת מוסד להשכלה

 גבוהה בישראל, כמשמעותם בחאל המועצה להשכלה

, או תואר אקדמי שהוא שאוה  גבוהה, התשי״ח-58בו3

 ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלא

 גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו או

 תעודה המעידה על סיום לימודיה אח רים המוכרים

 בישראל כשווי ערךבילעשנרייאןלדכרגשותוישעכרךאלקעדנימיןת;דרגת שכ

 (2) היא בעלת ניסיון מקצ ובעי או מעשי מוכר! של

 שלוש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי או בע יאוק

 בתחומים הנוגעים בלתמחעוממדי םה אהינושגהעי ם למעמד האישה

 (ב) יועצת לקידום מעמד האישה תקבל, בתוך זמן סביר

 מתחילת כהונתה, הכשרה מקצנעית בתחומי הפעולה של

ת תכשת  התפקיד; הרשות להידום מעמד האישה ותאשר א

 ההכשרה המקצועיהתהוכתשהירה אהחמרקאציותעילתבויתצוהעיה אחראית לבי

 (ה) תפקידיה של (היועצת לקידום מעמד האתשה הם לפעול

 בתחום הרשות המקומית, בקרב או כלוסיית ה רשות אמקומית

 ועובדיה, לקידום מועמד האישה והשוויון דין אמינים, לביעור

 ההפליה נגד נשים הלמניעת אלימשת נגד נשית (בחוק זה -

 תחומי הפעולה שלתהחותמפיקיהד)פעולה של התפקיד)

 (ב) לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מהמד

 האישה, בין השאר,הפאעיושלוה,ת באיןלה:שאר, פעולות אלה:

ות שיל הרשות י נ ת המדי י י ו  (י) מעורבות בהתו

 המקומית, בתיאום העםמקרואמישת,הרבתשיואתוהםמעקםומריאתשו מהורעשצות

 הרשות המקומית, לשם קידום תחתמי הפעולה של

 התפקיד; התפקיד;

 3תפאק

 ״תנאי כשירות
ת עי  והכשרה מקצו

ת צ ע ו י  תפקידי ה
ד מ ע  לקידום מ

ה ש י א  ה

 ס״ח התשי״ח, עמי י9י

, 0.7.2008י 629 ח ״ ס ש ת ז ה ו מ ת ם 65י2, זי ב י ק ו ח ר ה פ  ס



 (2) פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה ( י) ועל

 הקצאת המשאבים לשם כך, לרבות לשם יישום הוראות

 הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני

 המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי חברה

 עירונית; בפסקה זו, ״חברה עירונית״ - חברה עירונית

 כהגדרתה בסעיף י2 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-

, שאמצעי השליטה בה כאמור בהגדרה הם בידי  985י4

 אותה רשות מקומית;

 (3) בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית

 הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על השוויון

ת ו כ ל ש ה ת בדבר ה ע  בין המינים, והגשת חוות ד

 האמורות;

 (4) איתור צרכים וקבוצות אוכלוסיה ברשות המקומית

ת תכניות  בתחומי הפעולה של התפקיד לשם הכנ

 המתאימות להם;

 (5) הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי

 הפעולה של התפקיד;

 (6) שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים

 הפועלים בתחום הרשות המקומית בתחומי הפעולה

 של התפקיד;

 (7) איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה

 של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה

 והשכר של נשים;

 (8) טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של

 התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה ״

 תיקון סעיף 4 5 . בסעיף 4 לחוק העיקרי -

 (י) בכל מקום, במקום ״לעניני״ יבוא ״לקידום״;

 (2) בסעיף קטן (ד), המילים ״לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת,״ - יימחקו;

 (3) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ה) הרשות לקידום מעמד האישה תכלול בדוח השנתי שהיא מגישה לפי

 סעיף י2 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ״ח-998י, סיכום של הדוחות

 שהוגשו על ידי היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות באותה שנה;

 בדיווח יצוינו מספר הדוחות שהוגשו באותה שנה, סיכום הפעולות של היועצות

 והממצאים העיקריים העולים מהדוחות ״

 תיקון סעיף 5 6 . בסעיף 5 לחוק העיקרי -

 (י) בכל מקום, במקום ״לעניני״ יבוא ״לקידום״;

ת עמדתה בעל פה או  (2) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״ותינתן לה הזדמנות להביע א

 בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי הפעולה של התפקיד, לתושבות הרשות

 המקומית או לעובדות הרשות המקומית ״;

 ס״ח התשמ״ה, עמי 60.
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 תיקון סעיף 6

 תיקון סעיף 7

 תיקון סעיף 8

 תיקון פקודת
ת - מסי 6יי ו י ר  העי

 תיקון פקודת
 המועצות

 המקומיות - מסי 53

 תחולה והוראות
 מעבר

 (3) במקום סעיף (ק3ט)ן (ב)ב ימבקואם: סעיף קטן (ב) יבוא:

ה ע מ ם ה  ״(ב) היועצת לקידום מהמד האישה או מעובד הרשות המקומית ש

 לכך זכאים להשתתכ בישיבות מועצת הרשות תמקומית וברשובות הוומדות

 שבהן מתקבלות החשלבטוהןת מהנתוקגבעלוותתלהמחצלבטתותכ והחנוהגעאודתםלבמרצשבות כהומחקוהמאידת,םלבררבושותת

 בוועדות מכרזים בוועדות מכרזים

ועצת לקידום מעמע האישה  (ג) ביקש חבר מועצת הרש וחת ה מקומית שהי

ת דעתה בתנוחושואה האעתומדדע תעהל בסנדורשיאומההעושמלד מעולעצסדתרהיורמשוהתשהלממקועמיצת,  תחווה א

ת דע  תינתן ליועצת לקידתויםנ תמןעלמיודעהצאתילשקהידוהזםדמנעומתדלהחואויתשאהתהזדדעמתנוהתבלענחיויוןת״ א

 7י בסעיף 6 לחו7 העיקרי -

 (י) האמור בו יסומן ״(א)״, ובבר, במקום ״ לעניני״ יב ובא ״לקידום״, במקום ״ולאחזר״ יבוא

 ״לאחר״, ובסופו יבוא אלאח ר שניתנה לה הזאחנות לטעון לאת טענותיה בפעו המתעצהו״;

 (2) אחרי סעיף ק (טן2 )(א)יאבחוראי: סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) הודעה על כוונה לההביר יועצת לקנדום מעמד הועשה מתפקיד ה ועל מועד

 ישיבת המועצה שבה ותידון העברתה מהתפקיד תימתר לרשות לקידום מעמד האישה

 בהקדם האפשרי ולא יאוח ר מ־48 ש עוות לפני מועד ישיבת המועצה בעניין.״

ם ״לעניני״ יבוא ״לקידום״. ו ק ע  8 . בסעיף 7 לחוק העיקרי, בכל מקןום, ב

ה לקיד״ם מעמד ד ע א הוא רשאי״ יבוא ״באישון- ה ק , אחרי ״  9י בסעיף 8 לחוק העיקרע

 האישה של הכנסת,״.

ת הרביעיות, ״אחרי פרט 0יא יבוא: פ ס י א , ב  0^ בפקודת העיריות5

א האישה.״ מ ע  ״0יב . בתקציב יהיה סעיף נפרד למימון פעילות היועצת לקיד ונם מ

, בננס עיף 34, במקום ״וסעיף 0וא״ יבוא אסעיפים 0יא  בפקודת המועצות המקומיות6

 ו־0יב״.

(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחולו על רשות  (א) הוראות סעיף 0

ק זה, בשינויים ו ב תח ילתו של ב ר  מקומית שלא מינתה יועצת לקידום מע מדד האישה ה

ת תפקידה״ א א ה מ ה ל ל ד : במקום ״מיום שהיהגצת הקודמת מ  המחויבים ובשינוי ה

״ת (יו עצת לעניני מעמד האישה) מקומי  יקראו ״מיום תחילתו, של חוקן הרשו יות ב

״.  (תיקון), התשס״ח-72008

 (ב) הוראות סעיף 3 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה -

 (י) יחולו על יועצת לקידום מעמד האישה שמונתה מיום התחילה ואילך;

 (2) יחולו, בתום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה, על יועצת לעניני מעמד

ה. ח יום התדזיא ר  האישה שמונתה כדין ע

. י  י

 2י.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר הפנים

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת לאש הכנסות

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נששימאעהוןמדיפנרהס

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97י; ס״ח התשס״ח, עמי 522.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ס״ח התשס״ח, עמי 5י2.

 ס״ח התשס״ח, עמי 628
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 חוק התכנון והבניה (תיקון מם׳ 84 והוראת שעה), התשם״ח-2008*

י (להלן - החוק העיקרי), בסעיף י -  בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965י

 (י) אחרי ההגדרה ״חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות״ יבוא:

;  ״״חוק שמאי מקרקעין - חוק שמאי מקרקעין, התשס״א-י2200

 ״יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין״ - מי שמונה לפי סעיף 2(ג) לחוק שמאי

 מקרקעין;״;

 (2) אחרי ההגדרה ״סביבה חופית״ יבוא:

 ״״קרוב״, לאדם פלוני -

 (י) בן זוג;

 (2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה,

 או אדם אחר הסמוך על שולחנו של אותו אדם פלוני;

 (3) אח או אחות ובני זוגם;

 (4) תאגיד שהוא מנהלו או נושא משרה בו, או שחלקו בהון המניות, בזכות

 לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה, עולה על 5%;״.

 בסעיף 2יו לחוק העיקרי, בפסקה (3), במקום ״או שמאי מקרקעין כמשמעותו בחוק שמאי

 מקרקעין, התשס״א-י200, הבקיא בעניני תכנון ובניה״ יבוא ״מינהל עסקים, ראיית

 חשבון או ההנדסה, או השכלה מתאימה אחרת,״

 בסעיף 47 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ד) - בטל

 בסעיף 98י לחוק העיקרי -

 (י) בסעיף קטן (א), במקום ״שעלול להיפגע מקבלת התביעה״ יבוא ״שעלול לשאת

 בתשלום הפיצויים נושא התביעה, כולם או חלקם, בין על פי דין ובין על פי הסכם עם

 הוועדה המקומית או עם המדינה (בפרק זה - המשיב)״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״ולכל מי שהשמיע טענותיו״ יבוא ״ולמשיב״ ובסופו יבוא

 ״הסתמכה הוועדה המקומית בהחלטתה על שומה, תצרף להודעתה גם את אותה שומה״;

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״התביעה״ יבוא ״התביעה, כולה או חלקה״, במקום ״מי

 שעלול להיפגע מהחלטת הוועדה המקומית כאמור״ יבוא ״המשיב״, במקום ״שלושים״

 יבוא ״45״ ובסופו יבוא ״יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך

 את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו״;

 (4) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ה) (י) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד), החליטה הוועדה המקומית כי התובע

 זכאי לפיצוי בסכום שונה מהסכום הנתבע, רשאים הוועדה המקומית, התובע

 והמשיב לפנות, בהסכמה, בתוך 45 ימים, ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין

 בבקשה שימנה שמאי מכריע מתוך רשימת השמאים המכריעים, לצורך

 הכרעה במחלוקת על סכום הפיצוי; יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי

 להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו

 תיקון סעיף י

 תיקון סעיף 2יו

 תיקון סעיף 47

 תיקון סעיף 98י

2 

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  התקבל בכנסת ביום די בתמוז התשס״ח (7 ביולי 2008); ה

 הממשלה - 369, מיום י״ט באדר אי התשס״ח (25 בפברואר 2008), עמי 6י4.

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשס״ח, עמי 96י.

 ס״ח התשס״א, עמי 436.
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 (2) יושב ראש מו(2ע)צת יוששמבא יראהמשקמרוקעיצןתיושדימעאילכהלמקארחקדעיןמ יהופדויניעםללכפלי אחד מהפונים

 פסקה (י), בתוך 5י ימים ממועד קבלת הפנייה, על זהותו של השמאי

 המכריע שמינה המכריע שמינה

 (3) השמאי המכר(י3)ע שמהונשהמ אכיאהמומרכרביפעס קשהמ (ונ2)היכדוןא ומיוכררביפעסבקמהח(ל2ו)קידתוןעולי כריע במחלוקת

 סכום הפיצוי; החלטסוכתוםההשפמיאציו י;המהכחרליטעו יתפוהרשסמוא יבהמתכאריםעליכפלולריסםמושקבבהעת אם לכללים שק

 שר המשפטים שר המשפטים

 (4) (א) על הח(ל4ט)תו (שאל) העשלמ אהיחלהטמתכור יעשלכאהמשומראיבפהסמקכהר(י3ע) יככאומלוירם בפסקה (3) יכו

 הוועדה המקומית, והתובע אמ והמשיב לעבור אלפני ועדת הערר

 לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך־ 45 ימים מיום המצאת ההםלטוה של

 השמאי המכריע; יושב ראש ועדית;עייר לפיצויים ולזה יטל השבחה

 רשאי להאריך את השקופה האמורה מטעמים מיוחדים שייעשמו.

 (ב) פסקה זו תעמוד בתוקפה ועד תום חמש שנים מיום תחילתו

 של סעיף זה, כנוסחש בחוק התכנון והבניה ותיהת מסי 84 והוראת

 שעה), התשס״ח-08ש0ע32ה״);, התשס״ח-32008 ״;

 (5) במקום סעיפי(ם5 )קטניבםמ (קו)םעסדע(יפאי)םיבקוטאנ:ים (ו) עד (יא) יבוא:

 ״(ו) (י) דנה ועדת ערר לפידניים ולהיטל השבחה םערר לפי העיפים קנערם

 (ד) או (ה), רשאית (דה)י א,אוב(ה),חלרטשהאימנתומהיקאת,, בלהקבחלטאהתמנהועמרקרת,א ולקלבדלח ואתו,ת הערר או לדחו

 במלואו או בחלקו במלואו או בחלקו

 (2) היה הערר לפי סעיף קטה עד) בלבד, רשאקת ועדת הערר לאיצויים

 ולהיטל השבחה לפנות ליושב ראש מנעצת ושמאי המקרקעין בבקשה

 שימנה שמאי, מתוך רשימת השמ איום זה מכריעום, אשר יגיש לורעדת הערר

 חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר (בחוק זה - שמאי מביעץ).

 (3) מונה שמאי מי)עץ, ותינתן החלטה בערר לאחר הגשת חורת דעתו,

 ובלבד שניתנה לצדודבילםב דהזשדנימנתונתהללטצעדוןד יאםתהזטדענמונותיתהלםטלעופןניאותעדטתענוהתעירהרם לפני ועדת ה

 לפיצויים ולהיטל השבחה לעניין חוות הדעת.

ו על שמאי מייעץו לרבות לעניין סדרי הדץ ל ו  (4) הוראות לפי פרק טי י ח

 בפניו, מינויו ושכרובפניו, מינויו ושכרו

 (ז) על החלטת יושב ראש ועדת ה ערר לפיצויוע ותהיטל השבחה לפי סעיפים

 קטנים (ד) או (ה)(4), קטלי ה חלטת והדת הערר לפלצוי ים ולהיטל השבצוה לפי סעיף

 קטן (ו)(י) או (3), ניתן ל ערער אגב ית משפט לעניעים מינהליים.

 (ח) שמאי מקרקעין שהתבאש להכין שומה בהליכים לפי סעיף זה, וכן שמאי

 מכריע ושמאי מייעמץכרשימעו נוושלמפיא יסמעייףעזץה,שרמשונאוילםפליקסבעלי ףמזידה,ערבשהאתיאםםל קלבהלורמאיודתע בהתאם להורא

 סעיף 4יא(א) לתוספת השלישית , והוראות סעיפים ק טנים(ב) ו ־(ג) פזל אותו ם (עב)]

 יחולו, בשינויים המיחוילבו,י םב,שלינעונייןםמהימדעחויכבאימם,ורל״ע ניין מידע כאמור״

ת פרק טיי פ ס ו  הו אחרי ס עיף 202ב לחוקה עיקרייבוא: ה

 ״פר ק ט יו: ר שימת שמא ים מכריעים

ם ר20ג. (א) שר המשפטי ם אקבע, על פי המלצת הוועדה יה מייעצת ת שמאי מ י ש  ר
עים עים מכרי  מכרי

 שהוקמה לפי סעיש 202ד, רשימה של שמאי מקרקעיל

רים לכהן כשמאים מכריעי ם (בחאק זה - רשי מת  הכשי

 השמאים המכריעיםה)ש מאים המכריעים)

 ס״ח התשס״ח, עמי
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ם המכריעים  (ב) שמאי מכריע ייכלל ברשימת השמאי

 לתקופה של עשר שנים או עד הגיעו לגיל 70, לפי המוקדם

 (ג) רשימת השמאים המכריעים תפורסם ברשומות

ת 202ד (א) תוקם ועדה מייעצת שתמליץ לשר המשפטים לעניין צ ע י י מ ועדה ה  הו

 קביעת רשימת השמאים המכריעים (בפרק זה - הוועדה

 המייעצת), וזה הרכבה:

 (י) יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, והוא יהיה

 היושב ראש;

 (2) השמאי הממשלתי הראשי או נציגו;

 (3) מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגו;

 (4) שני שמאי מקרקעין שיקבע יושב ראש הוועדה,

 מתוך רשימה של ארבעה שמאי מקרקעין שימנה שר

 המשפטים על פי המלצת הארגון המייצג את המספר

 הגדול ביותר של שמאי מקרקעין בישראל, ואם לא

 ניתנה המלצה כאמור - שימנה שר המשפטים לפי

 בחירתו;

 (5) היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, תל אביב-

 יפו או חיפה, שימנה שר הפנים;

 (6) שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים;

ת המספר הגדול ביותר  (7) נציג הארגון המייצג א

 של קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בישראל; לעניין

 זה, ״קבלן לעבודות הנדסה בנאיות״ - כהגדרתו בחוק

 רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט-
 969י4

 (ב) הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת תפורסם ברשומות

נה 202ה מי שנתקיימו בו כל אלה, כשיר לכהן כשמאי מכריע: רות לכהו  כשי
 כשמאי מכריע

 (י) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;

 (2) הוא שמאי הרשום בפנקס שמאי המקרקעין במשך שבע

 השנים האחרונות לפחות ועסק בפועל, ברציפות או לסירוגין,

 במשך חמש שנים לפחות בשמאות מקרקעין בנושאים כאמור

 בפרקים חי, חיי או טי;

 (3) הוא לא הורשע בעבירה, אשר מפאת חומרתה, מהותה

 או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כשמאי מכריע ובית משפט

 לא קבע לגביו כי עבר עבירה כאמור, אף שלא הרשיעו בה;

 (4) רישומו בפנקס שמאי המקרקעין לא הותלה בחמש

 השנים האחרונות, ואם הותלה, חלפו חמש שנים לפחות

 ממועד סיום ההתליה ועד למועד המינוי;

 (5) הוא אינו פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל או מי שמונה

 לו אפוטרופוס;

 ס״ח התשכ״ט, עמי 8י2
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 (6) הוא לא עלול להיהצא, במישרין או בעקיפיןמ במיצב

 תדיר של ניגוד עניינים רב ין כהונתו כשמאי מכריע, לבין עניין

 אישי או תפקיד אחר שלא בפפק זה, ״עניין אישפ או הפקיד

 אחר״ - לרבות עניין ארשי או בתפקיד אחר שיל קרובה

 פעולות לשם מניעת פ20ה (א) סביעה הוועדה המייעצת כי מד שממקש לכהן או מי
ינים _]  ניגוד עני

 שמכהן כשמאי מכריע נדרש לבצע מעוללות לשם מניעת ניגוד

 עניינים כאמור בסעינףיינ2י0ם2 הכ(6א),מ ותרמבלסיץעיףע ל2 0ה2פה(עו6)ל,ותמשליעץל יוע

 לבצע, והתקופה לבליבצוצען, והתקופה לביצוען

 (ב) המליצה הוועדה על פעולות כאמור בסעיף וקטן(א), לגבי

 מי שמבקש לכהן כש מאי מכריע, לא ייכלל האדם שלאביו

 ניתנה ההמלצה כאמתר ברשימת השממים המכרמעים, אלא

 לאחר שהוועדה המייעצת אישרה כי מיצעו הפעולות שהיה

 עליו לבצע כאמור; היה אצע כלול ברשימה דניתנה לגביו

 המלצה כאמור בסהעמיףלצקהט ןכ(א)מ,וריתבלסהעישףרקהטןמ(שא)פ,טיתםלאהת

 רישומו, לאחר שניתנה לו ה זדמנות לטעון אות טענמתיו בעעון,

 עד לאישור הוועדה דה מיאעצת כאמור בסעיף קטן זה.

 (ג) שמאי מכריע (לג)א יעשסימקאיא דמםכרישע לואל ילעהסיימקצא,ד םבמשיעשלרויןל

 או בעקיפין, במצב אושלבנעיגקוידפין,ע ניבינמיצם,ב בשיןל נתיפגוקידדוע נישינלי ם,אובתיון

 אדם או תפקיד השמאי ה מכריע, לבשן תפקיד איחר לשלו;

 התעורר חשש לניגוד ענייריח כאמור, ידווח יעיל כך המועסק

 לשמאי המכריע בללאשדמיאחיו יהמכריע בלא דיחוי

 (ד) מי שמבקש לכה) כשמאש מכריע יודיע לוועדה המייעצת,

 עובר למינוי, אם הועואברע ללומלינלוי,הימאצםא,הובאמיעשלורילן לאהוימבעצקאי,פיבן,מ

 במצב תדיר של ניגוד ענייתם רב ין כהיגתו כשמאי מכ ריע לתון

 עניין אישי או תפקעד אחר שלו; מי שמכאן כשמאי מכריע

 יודיע כאמור מיד לדחר שנודע לו כי הוא שלול להי מצא

 במצב כאמור במצב כאמור

ינים 202¿ (א) שמאי מכריע אא יטפל בענ״ן שהועבר להכרעתו אם  איסור ניגוד עני

 הוא עלול לגרום לו לוהימצא, למישרין או בעקיפ ין, במצב של

 ניגוד עניינים בין תניפגקוידדוענכיישנימםאיביןמכתריפעקיבדואוכתושמעאניין,מ כלרבייןע

 עניין אישי או תפקיד אחר שלג

 (ב) התברר לשמאי מכריע כי עניין שה ועבר עהכרעתן עלול

 לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפיןמ במיצב של עיגוד

 עניינים כאמור בסענף קםן כא), יודבע יעיל כך בכתב ליושב

 ראש מועצת שמאי רהאמשק רמקועיןצ ותיישמנמעא ימהלמטקפרלקבעיאןו ותיוי מעניעי ןמעלדט

 לקבלת הנחיות מיולשקבבלראתשהנמחויעוצתתמישומשאבירהאמשקרמוקעיצןת שמא

 (ג) נוכח יושב ר (אג)ש מונעוכצחת יוששמבא ירהאמשקרמוקעיצן,תלשפימאהיו דהעמתק

 שמאי מכריע כאמור באעיף קטן (ב) או בדסך אחרת , בכי ענ יין

 שהועבר לטיפולו של שמאי מכריע עלול שגרום לו להיעצא,

 במישרין או בעקיפין, במצב אשל עגוד עניינים, יורה לשמעי

 המכריע על הפסקתהמהכטיריפועלעבלאוהתפוסקענתי יןהטיפול באותו עניין
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 ייחוד פעולת 202ח. (א) שמאי מכריע לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולה
 שמאי מכריע

 שיוחדה לשמאי מקרקעין לפי הפרק החמישי לחוק שמאי

 מקרקעין, למעט פעולה שהוא רשאי לבצעה לפי חוק זה או

 שהוטלה עליו לפי חיקוק אחר, ולא יעסוק בכל עיסוק אחר פרט

 לעיסוק לפי חוק זה, אלא אם כן אין העיסוק האחר עלול לגרום

 לניגוד עניינים עם פעולתו לפי חוק זה, והתקיים אחד מאלה:

 (י) העיסוק הוטל עליו לפי חיקוק אחר;

 (2) העיסוק מותר על פי כללים שקבע שר המשפטים

 בעניין זה לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת;

יעצות עם הוועדה  (3) שר המשפטים, לאחר התי

 המייעצת, קבע כי הוא רשאי לעסוק בעיסוק זה

 (ב) הוראות סעיף זה יחולו, בשינוים המחויבים, גם על

 שמאי מקרקעין, ועל מתמחה בשמאות מקרקעין, המועסקים

 בידי שמאי מכריע לצורך ביצוע תפקידו

ה 202ט (א) שר המשפטים ימחק מרשימת השמאים המכריעים י ל ת  מחיקה או ה
ם י א מ ש ת ה מ י ש ר  מ

ת רישומו של אדם שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים ם א י ע י ר כ מ  ה

 האמורים בסעיף 202ה(י) עד (5), לאחר שניתנה לו הזדמנות

 לטעון את טענותיו בעניין; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לגבי

 מי שחדל להתקיים בו התנאי האמור בסעיף 202ה(6), זולת

 אם אישרה הוועדה המייעצת כי בוצעו הפעולות שהיה עליו

 לבצע כאמור בסעיף 202ו

 (ב) שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת,

ם ת רישומו של אדם ברשימת השמאי  רשאי להתלות א

ת טענותיו  המכריעים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון א

 בעניין, בשל אחד מאלה:

 (י) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד

 לביצוע עבירה כאמור בסעיף 202ה(3);

 (2) אם הוגשה נגדו קובלנה על עבירת משמעת לפי

 הפרק השישי לחוק שמאי מקרקעין

 (ג) שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת,

ם ת רישומו של אדם מרשימת השמאי  רשאי למחוק א

ת טענותיו  המכריעים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון א

 בעניין, אם סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי

ת תפקידיו כשמאי  לכהן כשמאי מכריע או כי לא מילא א

 מכריע כראוי

ת הטיפול 202י. (א) נמחק או הותלה רישומו של שמאי מכריע מרשימת ר ב ע  ה

ר השמאים המכריעים כאמור בסעיפים 202ו(ג) או 202ט, או ח ע א י ר כ י מ א מ ש  ל

ת  הורה לו יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין להפסיק א

 הטיפול בעניין שלפניו כאמור בסעיף 202ז, יורה יושב ראש

 מועצת שמאי המקרקעין על העברת העניין שלפני אותו

 שמאי מכריע לשמאי מכריע אחר מתוך רשימת השמאים

 המכריעים (להלן - השמאי המכריע הנעבר)
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ת פ ס ו ת  תיקון ה
ת י ש י ל ש  ה

 עונשין

ת על ראו ת הו ל ח  ה
ע  שמאי מכרי

 תקנות לעניין
ע  שמאי מכרי

 (ב) השמאי המכר(יב)ע הנהעשברמ ארישהאימ כלרהיוער והתנ,עאבםר רמצשאיכליהלוארו

 ייגרם עיוות דין, שייהגדריוםן עביפונויות ידייןמ,ששךהמדיהוןשלבבפ נישואיילימושהךגימעה

 השמאי המכריע שטשפולו בענייי הופסק; החליט ה שמאי

 המכריע הנעבר כי המדיכוןריייעמהנשךעבכראכמיו ר,ה ידירוןא וי יבמחושמךרכאשמהורב,איר

 בהליך, כאילו הובאבלהפלנייך,הכשאימלאוי הומבכאריבעפניה נהעשברמאי המכריע

 2עו0נ2ישיאן שמאי מכרי2ע20היאמ טשפמלאיב עמניכיןריעש עהלומלט פללג רבועםניליון לשהעילמוצלא,לג

 במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד וגניי״ים, ב ניגלד לוהו ראות

 סעיף 202ז, דינו - מאסר שלוש שוי-.

 202יב.(א) דין שמאי מבריע כדץ עובד הציבור לעניי ן חוק העונשין,

.  התשל״ז-977י5

 (ב) בתום תקופת(בכ)הונבתות ויםח ותלוק ועפלת שכמהואניתומ כירחיועלוהעורלאושתמ

;  חוק שירות הציבור(זוןקבלווו תאחר פרישהב התשכ״ט-פ96י6

 ואולם סמכויות הוואדה, כהגדרתה בסעיף יי החדק האמור,

 כפי שנקבעו בחוק הפאמור, קהיו נתונות לוועדה המניעצת.״

 202ית (א) שמ המשפטים רשאש להתקין!תקנות אכל עניקי הנוגע

ע לביצוע פרק זה לביצוע פרק זה י ר כ  מ

 (ב) שר המשפטי (םבי)תקיןשרתקהנומתשפבטעיניםי נייתםקיאןלתה:ק נות בעניינים

 (י) באישור ועדת הפנים והגנת עהםתיבה ישל הכנסת

- שכרו של שמאי מ-כרשיכער;ו של שמאי מכריע;

 (2) סדרי הדין בב(ק2)שותסלדהריכ רהעדיהן לבפבניק שומתאליהמככררעיהע,

ת לעניין מו עדיםר מ  לרבות בבקשה למינליו ובכלל זה ל ר

 דרך הגשת הבקשיוו ועגר ע ל החשטות שנתקבלו

 בהן ״ בהן ״

 בתותסופסתפ ת השל6ישיתבלתחווסקפהתעיהקשרליי-ש י ת לחוק העיקרי -

 (י) בסעיף י, בהגדרה ״שמאף מקרהעדן״, המילים ״התשכ״ב-962י״ - יימחקו;

 (2) בסעיף 6(ב), המילים ״ליהג יש ש ומה מטעמו או״ - יימחקו;

 (3) אחרי סעיף 3י יבוא:

 3יאע חיחב בהיטל השב חה יהיה בשלעור הקבוע בשומת ההשבחה

ל שנערכה לפי הוראושתנעסרעיכףה4לפאיו בהושריאעוותר סהעקיבףו 4ע באול ובחשישועומרהה ט י ה  ב

 כאמור בסעיף 5, או בהתאם להחלטת השמתא המכריע, ועדות

 הערר או בית המשפהטע,רלרפיאוהבעינתייןה״;משפט, לפי העניין ״;

 (4) במקום סעיף 44 יבוא:

 ״!י. (א) על שוממה לפי סעיף 4 ניתן לפרוס לפ ני ועדת ערר

ם ולהיטל הלפשיבצחויהי,םבותלוהךי5ט4ל יהמישםב חמיהו,םבתשובךו 5ה4ו יבמאיהם י י ו צ י פ ל ר ו ע ר ע  ו

 השומה לידיעת החיהישב;ו מעלה לוידחיעשותמהחלייפיב;סעעלי ףל ו5חנ ישתוןמלהערלופרי

 לפני ועדת ערר לפילצופיניםו ועלדהתיעטרלרהלשפיבצחויהיבםתוולךהישטנלההמשמובעחדה

 הצגת לוח השומה; יהוצגשבת רלואחש והעשודמתה;ה יעוררשבלפריאצושייוםעדולתההיעטרלר

ת התיק ולפות האמורות מטפמתם  השבחה רשאי להאריך א

 מיוחדים שיירשמו מ יוחדים שיירשמו

 ״שיעור החיוב
 בהיטל

 ״שמאי מכריע,
 ערר וערעור

 6תיק

 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 ס״ח התשכ״ט, עמי 44י
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 (ב) (י) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), החייב בהיטל

 רשאי, אם אין הוא חולק על החיוב כשלעצמו, לפנות,

 בתוך התקופות האמורות בסעיף קטן (א), לפי העניין,

 ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה

 שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב; יושב

ת  ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך א

 התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו

 (2) יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע לחייב

 בהיטל ולוועדה המקומית, בתוך 5י ימים ממועד קבלת

 הפנייה כאמור בפסקה (י), על זהותו של השמאי

 המכריע שמינה כאמור

 (3) השמאי המכריע שמונה כאמור בפסקה (2), ידון

 ויכריע לגבי גובה החיוב; החלטות השמאי המכריע

 יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים

 (4) על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה (3),

 יכולים החייב בהיטל או הוועדה המקומית לערור לפני

 ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים

 מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע; יושב ראש

 ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך

ת התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו  א

 (ג) (י) דנה ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר

 לפי סעיף קטן (א) או (ב)(4) רשאית היא, בהחלטה

 מנומקת, לקבל את הערר או לדחותו, במלואו או

 בחלקו

 (2) היה הערר לפי סעיף קטן (א) בלבד, רשאית ועדת

 הערר לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין

 בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר

 חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר

 (3) מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר

 הגשת חוות דעתו, ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות

ת טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים  לטעון א

 ולהיטל השבחה לעניין חוות הדעת

 (4) הוראות לפי פרק טיי יחולו על שמאי מייעץ,

 לרבות לעניין סדרי הדין לפניו, מינויו ושכרו

 (ד) על החלטת יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל

 השבחה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב)(4) ועל החלטת ועדת

 הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים (ג)(י) או

 (3), ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מינהליים
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 חזוהב,ת להעתנקיניןת
ות  תקנ

 יתהי,קובןמחקווקםבתפירט
נים י י  משפט לענ

ם - י נהלי  מי
 מסי 36

 תיק ון חוק בתי
נים י י  משפט לענ

ם (תיקון י נהלי  מי
 מסי 5י) - מסי 2

 (ה) הגשת ערר או הרעוה לפי סעיף זה לא תעכב את מימו שש

ת ההיטל;  הזכויות במקרקעין, אום תחביב בהעטל שי לם א

 ואולם לגבי מי שמובאקושלםהילגתבריבמניהשלמצבוקרכשיהמיגתוריוב ניאוהמלגצוורריכ

 קרובו והגיש ערר או ערעור כאמור, לאו תעכב ההגשה את

ם נתן ערהבה לתשלום סכום ההלטל השנוי  מתן ההיתר, א

 במחלוקת; תקנות עבלמפחילוסקעתי;ףת8(קבנ)ו יתחועלופגיםסעילףמ8(תןב)עירחוובלוה

 כאמור כאמור

ת השומה רקק ת לשנות א  (ו) הוועדה המקומית רשאי

 מנימוקים שעניינם מעות בפרטי המקרקעין, הנתונים הפיריים

 של המקרקעין, התשלות החלות על המקרקעין או הזכויות

 שיש לחייב במקרקעין״;

 (5) בסעיף 4יא -

 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״לפ י בקשתו״ יבוא ״לשמאק מתריע או לשמאי מייעץ,

 לפי בקשתם״; לפי בקשתם״;

 (ב) בסעיף קטן (ב), אחרי ״ש מאי מקרקעיןי ״בוא ״שמאי מכריע או שמאי

 מייעץ״; מייעץ״;

 (6) במקום סעיף 16 יבוא:

 ״הפחתת תשלומי 6ה. תית משפ ט לעניינים מינמליים לאו ועדת ערר לפיצואם ולהתטל
ם י ר ו ג י ם פ י ר ו ג י  פ

 השבחה הדנים בערעור או בערר בעניין רה יוטל הערב חה, איו

 שמאי מכריע בהחלשטמתואיבמעכנירייןעכבאהמוחר,לטרתשואביםעניליןהפכחאימתו ר,ארתש

 תשלומי הפיגורים תשבשלעולמיה מהקפריגקועריןםחישיבעבלההםמלקפריקעהיוןרחאיויתב

 חוק ההצמדה, בשלח והקתהקוהפצהמ דשהב,הבהשלת נהתלקוהפההל יךש בלהפ ניההתנם;ה

 וכן רשאים הם, מונכיןמורקשיאםיםמ יוהחם,ד יםמנישמיויקרישםמו,מיולחהדפיחםיתש

 תשלומי פיגורים שבעל המפרקעין חייב בהם לפק הו ראוב

 חוק ההצמדה, כולםח ואקוהחהלצקמם,דבה,שכלו לתםק ואפוהחנולסקפם,תב״;ש ל תקופ

 (7) בסעיף 20, בס(ו7פ)ו יבובאס ״עיאףל0א2,אבםסוכןפ וקייבומאת״האולרא הא םא חכןר קתייבמאותתהוורענאייהן באחורקתזבהאואות

 לפיו״ לפיו״

 התקנותתתרקנאותש ונ7ו ת לפית קסנועיתףר2א20שיוגנ ולתחולקפ יהסעיעיקףר י,2 0כ2ניוגסלחוחובקסהעיעיףק5רי,ל חכונוקסזחה,ו לבעסנעייןף 5סדלרחיו

 הדין יותקנו בתוך שישה תודשים מיום פרסומו של חמק זה; תקנות ראשונות בעניין

 שכרו של שמאי מכריע יובא ו לאאשור ועדת הפנים והגנת הסב יהה של הכנסת סתוך

 התקופה האמורה התקופה האמורה

 חובקחובקת יבתי מ 8שפט לבענחיוינקיבםתמיינמהשלפייטם,לעהניתינשי״םס -מ0ינ00ה2ל7י,יבם,תוהסתפשת״סה-ש0נ0י0ה,2 7,בבמקתוםספפתר טה5ש

3 יבוא: י 6

ם

ס

י

מ

יא:נ

-

עבנוי

ים
ל

 י

 ״5. ערעור לפי סע״פ ים 98י(ז), 4י(ד) לתוספת השלישית ו־6י(ג) לתושלת הרביעית בחתק

 התכנון והבניה, התהשתככ״נהון-ו65ה9ביני״ה, התשכ״ה-965י ״

- 8  בחוק בתי משפט לעחעים מינהליים(תנקון 5י), התשס״ה-2005

 יי(ים)(תיקבוןסעמיסיף 5, פסק(הי)(3) ב-סתעיףמ ח5,ק;פסקה (3) - תימחק;

 (2) בסעיף 28, פסקאות (4) ו־(5) - יימחקו;

 (3) סעיפים 42 ו־43 - בטלים;

 ח7וב

 8תי ק

 9תי ק

 ס״ח התש״ס, עמי 90י; התשס״ח, עמי 447.
 ס״ח התשס״ה, עמי 738; התשס״ו, עמי 330

, 0.7.2008י 639 ח ״ ס ש ת ז ה ו מ ת ם 65י2, זי ב י ק ו ח ר ה פ  ס



 (4) בסעיף 44 -

 (א) בסעיף קטן (א), במקום הקטע החל במילה ״הראשונה״ ועד המילים

 ״למעט 5(3)״ יבוא ״הראשונה והתוספת השניה לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים

 י, 2, 4 ו־5״;

 (ב) סעיף קטן (ג) - בטל

 0^ (א) תחילתם של סעיפים אלה ביום הי בטבת התשס״ט (י בינואר 2009) או ביום

 כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו של שמאי מכריע ולעניין סדרי דין, לפי סעיף

 202יג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, לפי המאוחר, ובלבד ששר המשפטים

 מינה לכל הפחות עשרה שמאים מכריעים:

 (י) 98י לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה;

 (2) 202ז, 202ח, 202י ו־202יא כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה;

 (3) התוספת השלישית לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף 6 לחוק זה;

 (4) פרט 5 בתוספת השניה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס-2000,

 כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה;

 (5) סעיפים 5, 28 ו־42 עד 44 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון

 מסי 5י), התשס״ה-2005, כנוסחם בסעיף 9 לחוק זה

 (ב) הודעה בדבר מינוי עשרה שמאים מכריעים לפחות כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם

 ברשומות

ת תחילתם של הסעיפים  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר, בצו, לדחות א

 המנויים בפסקאות ( י) ו־(3) עד (5) של אותו סעיף קטן, לעניין תביעות או הודעות שומה

 שאינן עולות על 50,000 שקלים חדשים, למועד שאינו מאוחר מיום ט״ו בטבת התש״ע

 (י בינואר 0י20)

 (א) סעיף 98י לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יחול על תביעת פיצויים

 כמשמעותה בסעיף 97י לחוק העיקרי, שהוגשה ביום תחילתו של סעיף 98י האמור

 ואילך

 (ב) התוספת השלישית לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 6 לחוק זה, תחול על לוח שומה

 שהוצג ביום תחילתה של התוספת ואילך ועל שומה שהוכנה עקב מימוש והובאה

 לידיעת החייב במועד האמור ואילך

ה ל י ח  ת

 תחולה

ת י ר ט ר ש י א ט מ ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת
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