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 בחןיהודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות לה
 2022 ראשוןמועד 

 
 1200-ן, התשס"אשמאי מקרקעי חוקלפי 

 
 נות שמאי מקרקעיןלתק 1תקנה ו (1)2001-לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א 9לסעיף  בהתאם ,מודיעים בזההרינו 

במועדים  יתקיימוהתקנות(, כי הבחינות בנושאים המפורטים בטור א' להלן  –)להלן ( 2)2006 -)בחינות(, התשס"ו
 להלן: בטור ג'מפורט המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן  ;לצדן שצוינו בטור ב'

 
 

 בחינות מוקדמות
 

 

 טור ג' טור ב' טור א'

יסודות הנדסת בניין והנדסה 
 11:00בשעה  2022בינואר  3 בא' בשבט התשפ" אזרחית

 בטבת התשפ"ב ט"ו
 (2021 בדצמבר 19)

 חלק ב': -יסודות הכלכלה
 כלכלה עירונית

 11:00בשעה  2022בינואר  9 בז' בשבט התשפ"

הכלכלה חלק א':  תיסודו
 מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

 11:00בשעה  2022בינואר  13 בי"א בשבט התשפ"

 11:00בשעה  2022 בינואר 16 בי"ד בשבט התשפ" יקהסטטיסט

יסודות בחשבונאות וניתוח 
 11:00בשעה  2022 בינואר 20 בבשבט התשפ" י"ח דוחות כספיים

יסודות המימון ושימושם 
 בשומת מקרקעין

 11:00בשעה  2022 בינואר 24 בכ"ב בשבט התשפ"

 11:00בשעה  2022ר בינוא 26 בבשבט התשפ" כ"ד יסודות מדידה ומיפוי

 חלק א': –תכנון ובנייה 
 11:00בשעה  2022 בינואר 30 בהתשפ" כ"ח בשבט יסודות התכנון העירוני

 חלק ב': –תכנון ובנייה 
 דיני התכנון העירוני

 

 11:00בשעה  2022בפברואר  2 בהתשפ" א' ' באדרא

 
 דינים

 
 

 11:00בשעה  2022בפברואר  6 בהתשפ" א' ' באדרה

מקרקעין ומיסים  מיסוי
 11:00בשעה  2022 בפברואר 9 בהתשפ"א' באדר  ח' אחרים
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 סופיותבחינות 
 

 טור ג' טור ב' טור א'

 11:00בשעה  2022בינואר  6 בד' בשבט התשפ" מבוא לתורת השמאות
 בטבת התשפ"ב ט"ו

 (2021 בדצמבר 19)

גישות ועקרונות 
 11:00בשעה  2022 במרץ 27 בהתשפ" כ"ד באדר ב' בהערכת מקרקעין

 י' באדר ב' התשפ"ב
 (2022 מרץב 13)

יישומים בשומת 
 מקרקעין

 11:00בשעה  2022 ביולי 19 בהתשפ" כ' בתמוז
 התשפ"ב ו' בתמוז

 (2022 יוליב 5)         

 
 
 
 

לא יאוחר מהמועד האחרון  ,על המועמדים, הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם
באתר מועצת  באזור האישי באמצעות רישום מקוון, וזאת בחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעילילהגשת בקשה לה

  .shamaim.justice.gov.ilwwwשמאי מקרקעין שכתובתו: 
 

 בכפוף להמצאת אישור מתאים.אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ו
 

הבחינות למועד בחינות זה, והוא יכלול את לכל נבחן שנרשם  בדואר אלקטרוני יישלח אישור לגשת לבחינה
ימים מיום תשלום האגרה, יש לפנות  10אם לא התקבל אישור כאמור עד  ;שאליהן נרשם, מועדיהן ומיקומן

 .BhinotR@justice.gov.il: עות דואר אלקטרוני שכתובתובאמצ ליחידת הבחינות במנהלת היחידות המקצועיות
 
 
 
 
 
 
 

 ערן דוידי   
 ראש מועצת שמאי המקרקעין יושב       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 

 436' , עמאהתשס" ס"ח1
 424' , עמהתשס"וק"ת 2
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