
כבישרולטת
מחוללתההון,שוקרשותבאתרבטעותשפורסמהבטיוטהשמסתמנתכפיהרכב,בשוקהחדשההרפורמה

השמאיםבעיקרמרוצים.אינם–והמוסכיםהשמאיםהביטוח,חברותאיגודי–הראשייםהשחקניםסערה.
רכבשמאישלהכנסותיויצירת"אופןאקראית.בצורהשייבחרושמאיםמאגרלהקיםהכוונהנגדשמוחים
ועדתליו"ריגןיהודהכתבבגורל",יצאמספרוכיוהמתנההרולטהגלגלסביבלעמידהדומהיהיהבישראל
כבלאיתןח"כהכלכלה

טיוטתהעלאתשלבתזמוןטעות

ביטוחההון,שוקרשותבאתרחוזר

חוללהשעבר,חמישיביוםוחיסכון,

חשפההטיוטההרכב.בשוקסערה

אתלהסדירשמבקשתרפורמה

הביטוחחברותשביןהעבודהיחסי

בשורהוהמוסכים.השמאיםמול

מכוונתהרפורמההתחתונה,

-המקיפיםהביטוחיםלהוזלת

שלתוספתבאמצעותבעיקר

המוסכיםמספרוהרחבתשמאים

הביטוח.חברותיעבדושאיתם

עלהשפעההחלפיםלמחיריגם

הממונהמבקשתבזהוגםהפרמיה,

לטפלסלינגר,דורית ההון,שוקעל

הרפורמה.במסגרת

בשוקנורמליתלא"שיטה

חופשי"

לידילהביאמבקשתהרפורמה

שלהגדולההשפעתןאתסיום

תיקוןשלבתהליךהביטוחחברות

היאאחתדרךתאונה.שעבררכב

שלהמצומצמותהרשימותביטול

המבטחות.מחזיקותבהןחוץשמאי

יבוטלואלהרשימותהטיוטה,פיעל

הפתוחחדשמאגריוקםובמקומן

קריטריוניםעלשיענהשמאילכל

הבחירהזאת,עםיחדשייקבעו.

אקראית.תהיה

מהאתר,הוסרהכאמורהטיוטה

הנוסחיהיהמהלדעתואין

הבחירהסוגייתאבלשלה,הסופי

התנגדותמעוררתהאקראית

השמאים.באיגודחריפה

שנערךהשמאיםאיגודשלבכנס

אוריעו"דהתייחסהשבוע,בתחילת

המקצועיתהוועדהיו"ר גורביץ,

השמאים,איגודשלהארצית

הנוהשמאות"מקצועלנושא:

מגיעחופשיובשוקחופשימקצוע

משוקליהנותהרכבלשמאיגם

מתחרותחלקולהיותחופשי

ולצרכן,למשקובריאהחופשית

שלו".העיסוקבחופששיפגעומבלי

נוכחיבפניבנאומוהוסיףגורביץ

- כבלאיתן ח"כבהםהכנס,

הכנסת:שלהכלכלהועדתיו"ר

בחירהחופשימקצועבשום"אין

נורמליתלאשיטהזורנדומלית,

ביטוחפוליסותגםחופשי.בשוק

למרותרנדומליתבדרךקוניםלא

ורכושחובההפוליסותשכל

בדרךבוחריםלאמוסךגםזהות.

ולארופאלאעו"ד,לארנדומלית,

חופשישוקשליתרונוזהרו"ח.

שמאיבחירתלתחרות.הפתוח

קשהפגיעהפוגעתרנדומליבאופן

שלהעיסוקבחופשהפיכהובלתי

הרכב".שמאי

בכנסהואגםהתייחסכבלח"כ

"כברהאקראית:הבחירהלנושא

יותרשאיןהואשהשיחברור

כברתעשינוכברשמאים.רשימות

שמאיםרשימתלאהואהשיחדרך,

להתווכחמתחיליםאלאלא,אוכן

יותר".ירוויחומיייראהזהאיךעל

השמאיםשביןלקשרהתייחסכבל

לי"איןהביטוח:ולחברותלמוסכים

בכלעכשיועצמנואתשנמצאספק

חברותלעשותשינסותרגיליםמיני

הדלת,אתנסגוראנחנוהביטוח.

אנחנוהדלת.דרךלהיכנסינסוהן

להיכנסינסוהןהחלון,אתננעל

ינסווהןלרצפההדלתשביןבחרך

שבעצםמהלכיםהזמןכללייצר

שייכתבשמהמצבלייצרעלולים

מתה".מאותיותריהיהלא

איןלכולם:"ברורשוב:הדגישכבל

שמאים,רשימותואיןהסדרמוסכי

איךעלויכוחיםמתחיליםעכשיו

השיטה".עלייראו,הדברים

ביןבפשרהמדוברהאם

שוקלרשותהתחבורהמשרד

ההון?

הזדעקושעברחמישיביוםעוד

הבחירהבנושאהשמאיםבאיגוד

ועדיו"ר יגן,יהודה האקראית.

שלחשמאים,באיגודהרכבענף

במעמדלדיוןלפגישהבקשהמכתב

יגן:כתבמכתבובפתחהשמאי.

ביןנרקמהשלכאורה"הפשרה

משרדלביןהתחבורהמשרד

אתמקבלתהביטוח,עלהמפקח

שוקובמקוםהביטוחחברותעמדת

מנגנוןיוקםוחופשיתחרותיפתוח,

רנדומלישמאילבחירתמסורבל

רקאלאלציבוריתרונותאיןשבו

זהמנגנוןכיברורפניעלחסרונות.

המקריםשלהמכריעברובםכייביא

שמאילבחורמבוטחיםיעדיפו

שנעשהכפיבדיוקהרשימה,מתוך

להכרעההמלךדרךדהיינו,היום.

תהיינהמבוטחלרכבנזקבתביעות

שלהרנדמליתבחירתובאמצעות

שמאי".

איגודעמדתאתיגןהציגכאן

הצעתזאת,"לעומתהשמאים:

השמאיבחירת–השמאיםאיגוד
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האזרחשלבידיותמידנתונהתהיה

כרצונו.שמאילבחוריוכלאשר

הביטוחלחברתתעמודמנגד,

מסכימהואינהבמידההזכות,

כרצונה,שמאילבחורלשומה,

עלולערערביתשמאילרבות

בהתאםמכריע.שמאיבפניהשומה

אשראזרחכימובטחזהלהסדר

חברות'חביבשאינושמאיבחר

נגררעצמוימצאלאהביטוח'

רקהמשפטבבתיושניםחודשים

לו".המגיעאתלקבלכדי

בשיטהכילכבלבמכתבוטועןיגן

שלהמכריע"הרובהרנדומלית,

פיעלייקבעלאהשמאיפרנסת

השירותטיבפיעללאמקצועיותו,

המוניטיןפיעללאמעניק,שהוא

השיווקמאמציפיעללאשצבר,

דעתחוותפיעללאלקוחות,בגיוס

עלולאלקוחותיושנתנוחיובית

המביאיםהגורמיםמןאחדאףפי

שירותיםבספקלבחורלקוח

ישראל.במדינת

שמאישלהכנסותיויצירת"אופן

לעמידהדומהיהיהבישראלרכב

והמתנההרולטהגלגלסביב

התוצאהבגורל.יצאמספרוכי

תהאזהמנגנוןשלהברורה

רמתווהרסהתחתיתאלמרוץ

כךומתוךהמקצוע,שלהמקצועית

לאזרחבשירותמשמעותיתירידה

בו".ופגיעה

–שמאיעםמוסךשלשיחה

פלילית?עבירה

אתמולשהתכנסההכלכלהועדת

שהגישבתקנותלדוןהחלה)ג'(,

רישויחוקמתוקףהתחבורהמשרד

הרכב,בענףומקצועותשירותים

הרכב,בענףהרפורמהאתשהסדיר

עלאסורההשפעהלמנועשנועדו

המפוקחיםגופיםמצדשמאים

יבואנים,מוסכים,)בעליבחוק

בפתחאולםועוד(.רכבסוחרי

לפרסומיםכבלהתייחסהדיון

השמאיםלרשימותבאשרהשבוע

מיכיואמרההסדר,ומוסכי

לחץעליולהפעילשיצליחשחושב

כבלטועה.התקשורתבאמצעות

במהלךשדרשזההואכיהזכיר

לבטלהרכבבענףהרפורמהחקיקת

לקונצנזוסוזכההרשימות,את

שנעמודמתכוון"אניבוועדה.מלא

רשימותלביטולבהתחייבות

אומרכשאניוהמוסכים.השמאים

יהיוולאהסדרמוסכייהיושלא

וגם–יהיולאאזשמאים,רשימות

אחר.בתהליךרשימותייצרולא

מסוגעוולביצריתעוולפותריםלא

אחר".

סוכםכיואמרלטיוטההתייחסכבל

כלהסכמתללאדבריפורסםשלא

מעודי, אוהדהמעורבים.הגורמים

ברשותרכושביטוחימחלקתמנהל

לאהטיוטהכיהודהההון,שוק

סמנכ"ללהתפרסם.אמורההייתה

אבנרהתחבורה,במשרדתנועה

הסתיימהלאעדייןכיצייןפלור,

ההתייעצות.

ביקשלוי,רונן המוסכים,איגודיו"ר

בעליעליאסרולאהתקנותכי

השמאים,עםלשוחחהמוסכים

שיחהשכלמצבייווצרשלאכדי

בבחינתתהייהלשמאיפנייהאו

אסףעו"דמנגד,אסורה.השפעה

הביטוחחברותמאיגוד שילון

לשמאימוסךביןשיחהכלכיאמר

"כמוהשפעה.בהישמחירעל

עםלדבראסורביטוחשלחברות

אמר.למוסכים",גםככההשמאים,

רכבביטוחענףכיוםכיהוסיףהוא

100כלועלהפסדי,הוארכוש

חברותשמקבלותפרמיהשקלים

שקלים.103משלמותהןהביטוח

שהפרמיותרוציםאםלדבריו,

לדאוגצריךיעלו,לאלצרכנים

לאהביטוחחברותשלשההפסדים

יעמיקו.

בתקנותהדיוןאתסיכםכבלהיו"ר

להגישהתחבורהממשרדודרש

כדישלהן,מתוקןנוסחלוועדה

ישפיעלאזרגורםאףשאכןלוודא

לכךלדאוגגםאךהשמאים,על

תחשבשמאיעםשיחהכלשלא

לפלילית.מכןלאחר

משקףמסמךלא

החדשהלרפורמהבחזרה

הפרסומים,פיעלהמתהווה.

האחרוניםבחודשיםמתקיימים

הביטוח,חברותאיגודביןמגעים

המוסכיםואיגודהשמאיםאיגוד

לטיוטה.רקעשמהוויםמגעים–

השחקנים,אתהפתיעהפרסום

נוסחשפורסםבמהרואיםשלא

נמסרעדיף,לפנייתבתגובהסופי.

"לצערנוהביטוח:חברותמאיגוד

בלבדמפרסומיםניזוניםאנחנו

במסמךמדוברשלאובטוחים

הרפורמהאתסופיבאופןהמשקף

נציגידיעלשנאמרכפיהעתידית,

הכלכלה.ועדתבישיבתהרשות

במסמךמדוברהטיוטה,לעצם

בעיהשמשקףמסמךסביר,לא

בוניתןולאמשמעותית,חוקתית

החלפים".שוקלכשלמענהכל

מהטיוטההרצוןשביעותחוסר

שלרקלאהואשפורסמהכפי

איגודושלהביטוחחברותאיגוד

המוסכים,באיגודגםהשמאים.

קיימתבמשולש,השלישיתהצלע

רונןהיו"ררצון.שביעותחוסר

כילעדיף,בתגובההדגיש לוי

עלאחראיתאינהההוןשוקרשות

והרפורמההרכב,בתחוםהרפורמה

לאחרהרשותשערכההאחרונה

חרוץכישלוןנחלההשמאיםבג"ץ

וצורב.

ההוןשוקרשותכיחושבלוי

הרפורמהאתלהובילראויהאינה

הוכיחהוהרשות"מאחרומדגיש:

אתלאכוףמסוגלתאינההיאכי

עמדותיהוכיהשמאים''הסדר

ומתחשבותאובייקטיביותאינן

ולאהפוליסות''במחיריורקאך

=המבוטחידיעלהנרכשבמוצר

בתחוםהרפורמהשאתאזישיפוי,

התחבורהמשרדלנהלצריךהרכב,

האינטרסיםלאיזוןהפתרונותוכלל

שמאים,עלהמופעליםוהלחצים

חייביםוכד',מוסכיםביטוח,סוכני

משרדבידימופקדיםלהיות

בדרכיםוהבטיחותהתחבורה

המקצועיהגורםספקללאשהינו

המוסכיםעלהבלעדיוהמפקח

הרכב".ושמאי

כךהביטוח,חברותבאיגודכמו

רואיםלאהמוסכים,באיגודגם

לוי:פסוק.סוףשפורסמהבטיוטה

רשותשלהמסמךכילציין"ראוי

בטעותשהתפרסםההוןשוק

המעורביםהגורמיםדעתעלאינו

המוסכםהמתווהאתונוגד

במסגרתוכבל.לח"כשהוגש

וכןוהאיזוניםהפתרונותנדונו

שלוהשתתפותםמעורבותם

הביטוח,חברותאיגודהרשות,

השמאים.ואיגודהמוסכיםאיגוד

הדדיתמחויבותליצורבכדיזאת

הולםלשיפוילשקיפות,להוגנות,

ולפיקוחהרכב,לבטיחותומותאם

העיקרייםהחלקיםמחיריעל

זאתכלדרכים.בתאונתהנפגעים

העוסקיםמעגלאתלהרחיבבכדי

עלתחרותלייצרבכדיבתחום,

לוודאבכדיהאיכות,ועלהשירות

יהיווהחלפיםהתיקוניםמחיריכי

לכל,ומעלהצדדיםלכללהוגנים

הרכבלכליבטיחותלהבטיחבכדי

ככלמצומצמתופגיעההמתוקנים

התיקון".לאחרלערכםהניתן

ש"עלמקווההואכיהוסיףלוי

המופעליםהכבדיםהלחציםאף

גורמיםמצדהכלכלה,ועדתעל

להביאנצליחוהשפעה,הכוחרבי

בשורה".

יגןיהודה
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