פורוםהתיקוןהבטוח

הפורוםלהבטחתהאיכותוהבטיחותבתיקוניהרכב.
אודותהפורום
חברותהביטוחבישראל,פועלותבמשך
השניםהאחרונות,להכתבתמהותהתיקון,
תעריפיוואףאתסוגואיכותהחלפים,וזאת
באמצעותשמאיםמטעמן,תוךפגיעהקשה
בשיקולדעתוהמקצועישלהמוסך.התוצאה:
ירידהדראסטיתבאיכותתיקוניהרכב,ופגיעה
באזרחהקטן,המבוטח,שנאלץלשלםיותר,

תוךסיכוןאישיעלהכביש.
נוכחזאת,בשנת,2003הקיםאגודהמוסכים
בישראלאת"פורום התיקון הבטוח",המוביל
דרךפעולהנחרצתוחדמשמעיתלשינוי
פניהדבריםתוךשימושבכלהאמצעים
העומדיםלרשותו.הפורוםפועללהבטחת
האיכותוהבטיחותבתיקוניהרכב,תוךהחזרת

שיקולהדעתהמקצועיהבלעדילמוסך,
שהואהמוסמךלכךע"פחוק,ואגבכך
לפתוחמחדשאתהשוקלתחרותחופשית
לטובתכללהציבור.פעילותזומהווהחזיתנוספתבמאבקהלאומילמלחמהבתאונות
הדרכיםתוךשימתמטרהכירכביםיחזרו
לכבישתקיניםובטיחותייםכפישהיוטרם
התאונה.

המאבקהשוטף:
מאזהקמתושלהפורום,מקיימיםנציגי
אגודהמוסכיםפעילותנמרצתויעילהלמען
השגתמטרותהמאבק.
פעילותהפורוםקיבלהתוקףחוקימכל
הגורמיםהרשמייםוהעלתהאתהנושא
לסדרהיוםהציבוריבמוסדותהשלטון
והמשפט,כליהתקשורתוחשובמכל,

לציבורבעליהרכבונותניהשירותים.
פעילותהפורוםכוללת,ביןהיתר,הפצה
קבועה של מידעהכוללהנחיות,הבהרות
ורענוןהחוקיםוהתקנותלכלהמוסכים
במדינה;קיום כנסים והרצאותבנושאבכל
רחביהארץ;ארגון והשתתפות בדיונים
שוטפיםשלמשרדהתחבורהוועדות

הכנסתבכלנושארלוונטיוהשפעהעל
שינויחקיקהויצירתשוקפתוחוהוגן;
מתן ייעוץ וסיוע משפטי ומקצועי-הן
לבעלימוסכיםוהןללקוחותיהם.
הפורוםגםהפיקאתראינטרנטאינפורמטיבי
ומקיףוהוציאלאוראתמדריך"דרך התיקון
הבטוח",המסביראתחשיבותהנושא.

תמציתפעילותוהישגים:
*נערכוכנסיהדרכה,הרצאותוועידות
אזוריותלרשתותיבואנירכב,מוסכים
ומנהלישרותבכלרחביהארץ.בסךכל
הפעילויותנכחומעל10אלףאיש!
*תביעותמשפטיותרבותהוגשובסיוע
ובייעוץהפורוםוהובילולסדרתניצחונות
והכרעותעקרוניותבפסקי דיןשלבתי
המשפט.מוסכיםובעלירכבשנפגעו
משמאיםוחברותביטוח-זכובגדול!

זכויותיושלבעלרכב
במקרהשלתאונתדרכים/נזקלרכב
זוהי זכותך המלאה:
 .1לבחוראתהמוסך בו יתוקן הרכב.
 .2לבחוראתהשמאי אשר יעריך את הנזק.
 .3לדרושייצוג וגילוי נאות מסוכן הביטוח שלך.
 .4להתעקשלקבל תיקון בטוח ומקצועי וחלפים ראויים.
 .5לקבלאחריות מלאה של המוסך.
 .6לקבלמהשמאיפיצוי הולם על ירידת ערך רכבך.
 .7לדעתכיברכב ,שגילו אינו עולה על שנתיים ,חל
איסור להשתמש בחלפים משומשים.
 .8לדעתכיבביטוח מקיף לרכב זכאי בעל הפוליסה
להגנה משפטית  /הוצאות משפט.
 .9לאסורעלהשמאילכפות שיפוצים ו/או תיקונים ו/או
שימוש בחלפים מסויימים.
 .10לא להסתכן-תיקוןתאונהזהענייןרציני,אלתתפתה
להטבותשישפיעועלשיקולדעתךויפגעובזכויותך.
שמורעלחייךוחייהםשלבנימשפחתךועלערך
רכושך-דרוש תיקון בטוח.

*הוצאוכתביעמדהמשפטייםלכל
הגורמיםהרלוונטיים,בהםמועלת
הדרישהלהשיבלבעליהמקצועאת
הסמכותהמקצועית.
*הוצאואוגדנים,תיקידוגמא,מחקרים,
תוכניותסקירהוהמלצות,רביםמהם
בהזמנתמוסדותהשלטון:למשרד
התחבורה,משרדהאוצר,וועדתהכלכלה
שלהכנסת,המפקחעלהביטוח,וועדת
שייניןועוד.

תוצאותפעילותהמחלקה
המשפטיתשלהאגוד:
*הגדרותמחייבותשלמשרדהתחבורה
באשרלחלוקתהסמכויותביןהשמאי
למוסך)נובמבר.(2003
*מכתבעמדתהמועצהלהגנתהצרכןלגבי
העוולותהנגרמותעלידיחברותהביטוח
)ינואר.(2004
*מכתבעמדתמשרדהאוצר/אגףהמכס
ומע"מ,בקשרלכפייתמחיריחלפים
)מרץ.(2004
*הבהרהחד-משמעיתכיאסורלשמאי
לכפותאתמחירשעתעבודה!)משרד
התחבורה,מאי.(2004
*הנחיותעבודהלשמאיםבנושאחישוב
נזקושימושבתוכנת"דאטהקאר"
)משרדהתחבורה,מרץ(2004
*הכרעתהממונהעלהביטוח,האוסרת
ליצורהפרשיכיסויללקוח"מוסך

חופשי" )שאינו
בהסדר(ומחייבת
אתהמבטחלשאת
בעלותהתיקון
ללאהתחשבות
בדו"חהשמאי
)יוני.(2004
*גרימהלביטול
"ההנחות
והעמלות"שהיו
נהוגותבחברת
הביטוח"מגדל")מאפריל.(2004
*גרימהלביטולהצעתהחוקהפרטיתשל
ח"כגלעדארדן,שהתיימרהליצורתקן
ישראליחדשלחלקיחילוף.

לאתםולאנשלם...
למרותשהפורוםרשםלעצמורשימת
הישגיםמכובדת,המטרהעודלאהושגה
במלואה.למעשה,המאבקרקהחל...
אזרחיםרביםפוניםאלהפורוםמידי
יוםלשםקבלתעצהמקצועית,אובשל
עוולהשנגרמהלהםכתוצאה
מהתנהלותןהשרירותיתשלחברות
הביטוח.מאזתחילתהפעילות,אלפי
מוסכים,שמאיםוסוכניביטוחהצטרפו
אל"דרךהתיקוןהבטוח".אנופועלים
לצרוףכלנותניהשירותלרכבבישראל
אלדרךזו.

אגודהמוסכיםבישראלמפעילאתראינטרנטומוקדטלפונילקבלתמידע,בירורזכויותוקבלתייעוץוסיועמקצועי
בכלנושאהקשורלשרותלרכביםשלאחרתאונה.השירותניתןללאעלות!
מוקדמידעטלפוני†∞03-5620113:כתובתהאתרwww.iga.org.il:

התיקוןהבטוח עלסדרהיוםהציבורי
כתוצאהמןההדהציבוריהגדולשעוררהפורוםהופיעוכתבותרבות
דברהמלמדעלצדקתושלהמאבק,בנושאבכלכליהתקשורת
...וחשיבותובתודעההציבורית

השמאיםאינםיכולים
להכתיבלמוסךאת
מחירשעתהעבודה
„¯˘Ó†˙·Â˘˙Ó†‰ÏÂÚ†ÍÎ
È˘‡Ï†‰¯Â·Á˙‰
ÁÂË·‰†ÔÂ˜È˙‰†ÌÂ¯ÂÙ
„‚Î†‰·¯†˙Â˘ÈÁ·†ÏÂÚÙÏ†ÂËÈÏÁ‰†ÌÈÎÒÂÓ‰†„Â‚‡·
˙Ú˘†È¯ÈÁÓ†˙‡†ÌÈ·È˙ÎÓ†·Î¯‰†È‡Ó˘†‰·˘†‰ÚÙÂ˙‰
ÍÂÓ†ÛÈ¯Ú˙·†·Â¯Ï†¯·Â„Ó˘Î†¨ÌÈÎÒÂÓÏ†‰„Â·Ú‰
ÆÛÚ·†‰‚Â‰‰†‰„Â·Ú‰†˙Ú˘†˙ÂÏÚÓ†˜ÂÁ¯˘†„Â‡Ó
‰¯Â·Á˙‰†„¯˘ÓÏ†ÂÙ†„Â‚È‡‰†È˘‡†¨˜·‡Ó‰Ó†˜ÏÁÎ
˙·˙Î‰Ø†˙ÈÈÙÎ†‡˘Â·†˙ÂÚÏ†Â˘˜·˙†ÌÈÂ¯Á‡‰˘Î
˙Â¯·ÁÔ†ÌÈ‡Ó˘‰†È¢Ú†ÍÒÂÓ·†‰„Â·Ú‰†˙ÂÚ˘†È¯ÈÁÓ
¯Ò‡†ÈÎ†‰ÏÂÚÆÆÆ‰¯Â·Á˙‰†„¯˘Ó†˙·Â˘˙Ó†ÆÁÂËÈ·‰
˙Ú˘†¯ÈÁÓ†˙‡†ÍÒÂÓ‰†ÏÚ·Ï†·È˙Î‰Ï†È‡Ó˘‰†ÏÚ
È·‚†ÏÚ†ÔÈÂˆ˘†¯ÈÁÓ‰†‡Â‰†Ú·Â˜‰†¯ÈÁÓ‰†Æ‰„Â·Ú‰
È·‚Ï†·Á¯†¯˜Ò†Úˆ·˙Ó†‰Ï‡†ÌÈÓÈ·ÆÆÆÍÒÂÓ·†ËÏ˘‰
ÆÌÈÎÒÂÓ·†˙ÓÒ¯ÂÙÓ‰†˙È·¯Ó‰†‰„Â·Ú‰†˙Ú˘†¯ÈÁÓ
ÈÏ·˜ÓÏ†Â¯È‰·È†˙Â‡ˆÂ˙‰†ÈÎ†ÌÈÁÂË·†ÌÈÎÒÂÓ‰†„Â‚‡·
¯ÈÁÓ‰† ÈÎ† ‰ÈËÙÂ˘ÏÂ† Ï‡¯˘È† ˙È„Ó·† ˙ÂËÏÁ‰‰
ÏÚ†‰ÙÎ‰†¢˜Â˘‰†¯ÈÁÓ¢Ó†¯Á‡†ÂÈ‰†˜Â˘·†ÚˆÂÓÓ‰
È¢Ú† ÌÈÁÂÓ‰† ¨ıÂÁ‰† È‡Ó˘† ˙ÂÚˆÓ‡·† ÌÈÎÒÂÓ‰
˙ÂÓÂ˘†ÌÈ‡ˆÓ†ÌÈÎÒÂÓ‰†„Â‚‡†È„È·†ÆÁÂËÈ·‰†˙Â¯·Á
®¢˜Â˘‰†¯ÈÁÓ¢©†„Á‡†¯ÈÁÓ†ÌÈ·˜Â‰†ÌÈ‡Ó˘†Ï˘†˙Â·¯
‰Â˘†¯ÈÁÓÂ†¨ıÂÁ†È‡Ó˘Î†„˜Ù˙Ó†È‡Ó˘‰˘†˙Ú·
È‡Ó˘Î†„˜Ù˙Ó†È‡Ó˘‰˘†˙Ú·†®ÍÒÂÓ·†ÌÒ¯ÂÙÓ‰©
ÌÈ‡Ó˘‰†Ï˘†Ì‰È„È˘†Ú·Â†ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡‰ÓÆÆÆ¯Á‡ØÈË¯Ù
Ì˙Ú„†‰È‡†ÂÊÂ†¨˙Ú„‰†˙ÂÂÁ†˙·È˙Î†ÔÓÊ·†˙ÂÏÂ·Î
ÍÒÂÓ‰†È‡ÎÊ†‰Ï†‰„Â·Ú‰†¯ÂÁÓ˙·†˙È˙ÈÓ‡‰†Ì˙ÚÈ„ÈÂ
ÌÈ¯ÈÎÊÓ†„Â‚‡·†Æ‰˙ÂÁÈË·Â†‰„Â·Ú‰†˙ÂÎÈ‡Ï†Ì‡˙‰·
¨ÁÂË·Â†È˙ÂÎÈ‡†ÔÂ˜È˙†Ï·˜Ï†·ÈÈÁ†Û‡Â†È‡ÎÊ†ÁÂ˜Ï‰†ÈÎ
¯Â·Ú†ÂÙÒÎ†·ËÈÓ·†ÌÏ˘Ó˘†‰Ê†‡Â‰˘†¯Á‡Ó†˙‡ÊÂ
ÆÁÂËÈ·‰†˙ÒÈÏÂÙ
≤∞∞¥†¯·ÂË˜Â‡†¨‰¯Â·Á˙Â†·Î¯

*המללבכתבות
המופיעותלהלןהינולרב
.תקציר
אתהכתבותבמלואןניתן
למצואבאתרהאינטרנט
שלאגודהמוסכים
.www.iga.co.il
טל"ח

איגודהמוסכים
נגדחברותהביטוח
˙Â‚¯‡˙‰‰†˙‡¯˜†ÍÎ†¨¢ÁÂË·‰†ÔÂ˜È˙‰†ÌÂ¯ÂÙ¢
ÆÁÂËÈ·‰†˙Â¯·Á†„‚†˜·‡ÓÓ ˜ÏÁÎ†ÌÈÎÒÂÓ‰†„Â‚‡†Ï˘
ÆÁÂ˜ÏÏ†˙ÂÁÈË·Â†˙ÂÎÈ‡†ÁÈË·‰Ï†∫‰¯ËÓ‰
ÌÂ¯ÂÙ¢†˙‡¯˜‰ ‰ÏÂÚÙ†˙ˆÂ·˜†ÌÈ˜‰†ÌÈÎÒÂÓ‰†„Â‚È‡
ÌÂ¯ÂÙ‰†ÈÎ†ÌÈ¯ÙÒÓ†ÌÈÎÒÂÓ‰†„Â‚È‡·ÆÆÆ¢ÁÂË·‰†ÔÂ˜È˙‰
¨ÁÂËÈ·‰†˙Â¯·Á†˙ÂÈÈ„Ó ˙‡†˙Â˘ÏÂ†˙ÂÒÏ†È„Î†Ì˜Â‰
ÂÚ‚Ù˘†·Î¯†ÈÏÎ†ÔÂ˜È˙Ï†ÌÈÎÂÓ†ÌÈ¯ÈÁÓ†‰·È˙ÎÓ‰
ÌÈÙÏÁ†ÁÂËÈ·‰†˙Â¯·Á†˙Â¯˘‡Ó†Ï˘ÓÏ†ÍÎ†Æ˙ÂÂ‡˙·
ÔÈ¯˘ÈÓ·†ÍÎ†˙ÂÚ‚ÂÙÂ†Ô¯ˆÈ†È˜˙·†ÌÈ„ÓÂÚ†ÌÈ‡˘
˙ÂÎÈ˘ÓÓ†ÁÂËÈ·‰†˙Â¯·Á†ÆÆÆ·Î¯‰†ÈÏÎÂ†ÌÈ‚‰‰†˙ÂÁÈË··
¨˙ÂÎ¯ˆÏ†‰ˆÚÂÓ‰†¯¢ÂÈ†¨È˘È·‡†˙ÈÏ‚†˙ˆÏÓ‰Ï†„‚˙‰Ï
ÁÂËÈ·‰†˙Â¯·ÁÏ†ÌÈ‡Ó˘‰†ÍÂÈ˘†˙‡†ÔÈËÂÏÁÏ†ÏË·Ï
Æ®¢˙È·†È‡Ó˘¢©
≤µØ±±Ø∞≥†¨Y-Net†˙ÂÂ¯Á‡†˙ÂÚÈ„È†

הביטוחישלםעלותתיקוןרכבבניגודלחוותדעתהשמאימטעמו:ביהמ"ש
ÔÈ·†˘¯Ù‰‰†˙‡†ÁËÂ·ÓÏ†ÌÏ˘Ï†¢Ï„‚Ó¢†˙¯·Á†˙‡†·ÈÈÁ†˙ÂË˜†˙ÂÚÈ·˙Ï†˘¢Ó‰È·
Ú·˜˘†ÍÂÓ‰†¯ÈÁÓ‰†ÔÈ·Ï†¨¢¯„Ò‰†ÍÒÂÓ¢†ÂÈ‡˘†ÍÒÂÓ·†·Î¯†ÔÂ˜È˙†¯Â·Ú†ÌÏÈ˘˘†ÌÂÎÒ‰
¢ÌÈÎÒÂÓ‰†„Â‚È‡†Ï˘†ÁÂË·‰†ÔÂ˜È˙‰†ÌÂ¯ÂÙ¢†ÚÈÈÒÂ†ıÚÈÈ†‰ÚÈ·˙‰†˙˘‚‰·†ª‰ÓÚËÓ†È‡Ó˘‰
...ובטלוויזיה
,2ערוץ,"התוכנית"אולפןשישי
05.09.03
,"עםאילנהדיין-התוכנית"עובדה
10.04.04,2ערוץ
,"התוכניתהמשפטית"חוקוצדק
21.04.04,33ערוץ

˙È··†ÍÒÂÓ‰†ÏÚ·†Ï˘†Â‚ÈˆÎ†˘ÓÈ˘†¯˘‡†¨ÈÂÏ
È‡„Î¢†ÈÎ†¨‰ËÏÁ‰Ï†‰·Â‚˙·†¯Ó‡†¨ËÙ˘Ó‰
¨ÁÂË·†ÔÂ˜È˙†¨ÂÏ†ÚÈ‚Ó‰†˙‡†ÚÂ·˙Ï†ÁÂ˜ÏÏ
˙ÂÚ¯Î‰¢†¨ÂÈ¯·„Ï†ÆÔ‚Â‰†ÒÁÈÂ†ÔÂ‚‰†ÈÂˆÈÙ
ÔÈ„‰†˙È·†˙‡Ó†‰Ê†‡˘Â·†Â‡ˆÈ˘†ÔÈ„‰
„¯˘Ó†Ï˘†Ï‰Â‰†˙‡¯Â‰Â†ÌÈÈ˜ÒÚ†ÌÈÏ·‚‰Ï
˙Â‡ÏÓ˙Ó†‡Ï†¨‰˘‰†Ò¯Ó·†±≠‰Ó†‰¯Â·Á˙‰
Æ¢°ËÙ˘Ó‰†˙È··†‡Ï‡†¨˙ÂÙÎ‡†‡ÏÂ
≥∞Ø±±Ø≤∞∞¥†¨NFC†¨ËÈ·¯˘†ÌÚÂ

¨‰ÏÂÚ†ÔÈ„‰†˜ÒÙÓÆÆÆ˙ÈÚÂˆ˜Ó†‰¯ÊÚ†˙˘˜··
¯Â·Èˆ‰†˙ÂÈÙÏ†‰˜ÏÁÓÏ†¯·ÚÂ‰†‡˘Â‰†ÈÎ
‰Ï‡Â†¨¯ˆÂ‡‰†„¯˘Ó†Ï˘†ÔÂ‰‰†˜Â˘†Û‚‡·
ÏÎ·†ÈÂ˜ÈÏ†˘È†‰ÈÙÏ†Ì˙„ÓÚ†˙‡†ÂÚÈ·‰
È‡Ó˘‰†˙Ú„†˙ÂÂÁ†ÔÈ·†˘¯Ù‰†Ï˘†‡˘Â‰
ÂÈ‡˘†ÍÒÂÓ‰†˘¯Â„˘†˙ÂÏÚÏ
‰ËÈÏÁ‰†ÔÂÒÙÏÂÂ†ÏÎÈÓ†˙ËÙÂ˘‰ÆÆÆ¯„Ò‰·
¯ˆÂ‡‰†„¯˘Ó†Ï˘†˙Ú„‰†˙ÂÂÁ†˙‡†ıÓ‡Ï
˙¯·Á†„‚Î†‰ÚÈ·˙‰†˙‡†‰Ï·È˜Â
ÔÂ¯†¨¢ÁÂË·‰†ÔÂ˜È˙‰†ÌÂ¯ÂÙ¢†¯¢ÂÈÆÆÆÁÂËÈ·‰

Ï˘†ÂÈ¯·Ò‰Â†ÂÈ˙ÂÈÁ‰Ó†ÈÎ†¨„ÈÚ‰†ÁÂ˜Ï‰
ÍÒÂÓ¢Ï†‰ÙÈ†Ì‡˘†¨ÔÈ·‰†ÂÏ˘†ÁÂËÈ·‰†ÔÎÂÒ
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