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  ,נכבדי
  

י מוסד המפקח על הביטוח בעניין ישום "שהתנהלה לאחרונה ע) סמויה(כי כתוצאת חקירה , אתמול פורסם
וכי בדעת המפקח על , נמצא כי מספר חברות ביטוח מפרות את ההסדר ופועלות בניגוד לו, הסדר השמאים

  . לרבות קניסתן, הביטוח לנקוט בצעדים כנגדן
  

1000160022=did?asp.DocView/globes/serve/il.co.globes.www://http   להלן הקישור לידיעה :
  

 לפיה חל איסור על שמאי הרכב 2001צ משנת "כי הסדר השמאים בא לעולם כתוצאת פסיקת בג, נזכיר בקצרה
 ולרוב -היו השמאים הראשונים , שעד אז,  מצב בו נמצאים כל שמאי הבית-נטרסים  להיות במצב של  ניגוד אי

  .  שבדקו את הרכב ושומתם קבעה את בסיס הפיצוי למבוטח-גם היחידים 
  . ותוקפו עומד לפוג בסוף שנה זו2003ההסדר נכנס לתוקף בינואר 

  
פעל במרץ , וצוות עובדיו המקצועייםועד הפחחות והצבע , איגוד המוסכים באמצעות פורום התיקון הבטוח

כי ההסדר הנוכחי לא הביא , להביא לתודעת הציבור והמפקח על הביטוח גם יחד, ובעקביות במהלך שנים אלו
 לא רק שנוסחו היה פגום מלכתחילה - 2001צ בשנת "לכל שיפור ולא תיקן את הרעה החולה עליה הצביע בג

שרק הנציחה את ניגוד האינטרסים והפגיעה , לא הפך לאות מתהא, י מרבית חברות הביטוח"ואינו מיושם ע
במישרין או , על בסיס הנתונים שבידנו, לרבות פגיעות בטיחות הנגרמות(בזכויות המבוטחים ובעלי הרכבים 
  ). בעקיפין כתולדת ההתנהלות הפגומה

  
 מחאותינו החריפות העברנו למפקח על הביטוח במספר הזדמנויות במהלך השנים את הסתייגויותינו ואת

לרבות מחאותינו על שיתוף הפעולה של המפקח על , )בעיקר היעדר יישומו(מנוסח ההסדר ומאופן יישומו 
) שהינו אבן היסוד של ההסדר(פקטו של מוסד השמאי המכריע -הביטוח עצמו שנוצר באמצעות ביטול דה

כי , יצוין בהקשר זה.  חברות הביטוחי"ובאמצעות שתיקתו וחוסר המעש מצידו אל מול העוולות הנגרמות ע
י אחת מחברות הביטוח "י המפקח הקודם על הביטוח לעניין ישום ההסדר ע"לפני כשנתיים כבר נוהלה חקירה ע

לא יושמו ולא נלמד מהם כל לקח  . , )אותם משרד המפקח על הביטוח לא פרסם(אך ממצאי החקירה , הגדולות
  

כי ההסדר במתכונתו הנוכחית חסר כל ,  הבאנו בפני וועדת הכלכלה של כנסת ישראל את עמדתנו2004בשנת 
כי לא ניתן להאריך את תוקף ההסדר , בתחילת שנה זו אף הודענו למפקח על הביטוח את עמדתנו. זכות קיום

  .טרתו המקוריתבנוסחו הקיים אלא יש להכניס בו שינויים מהותיים ביותר על מנת שימלא אחר מ
  

וכי המפקח הנוכחי על הביטוח אכן שם לעצמו למטרה למגר , כי מאמצינו נשאו פרי, מהפרסום המוזכר נראה
  .ההפקרות שהביא ההסדר הנוכחי" חגיגת"את 

  
אנו שמחים ושבעי רצון על כל צעד חיובי שנוקט  צוות משרד המפקח על הביטוח לצורך ביצוע המטלה המוטלת 

ואנו מקווים כי זו ,  הגנה על ציבור המבוטחים מפני כוחן הדורסני של חברות הביטוח- קרי , קעליו על פי חו
  .סנונית ראשונה אחרי שתיקה ארוכה המבשרת שינוי גישה אצל המפקח הנוכחי 

כי ככל שבאמת ובתמים יש עם , אפנה קריאה אל מר ענתבי המפקח הנוכחי על הביטוח ואומר לו, במעמד זה
שותפים מלאים , נציגי מוסכי ישראל,  ימצא בנו–ת האנומליה השוררת בשוק תיקוני התאונות  ליבו לתקן א

  . תהליך שהציבור בישראל כה זקוק לו–לתהליך של הבראה ושיפור  
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