
 

 
 

 
   

   
   

 

   

  

 

    

 

     09.06.2016                                                                                                                       לכבוד
 כב' שר התחבורה, מר ישראל כץ

 משה כחלוןכב' שר האוצר, מר 
 
 

 חוק רישוי שירותים לרכב – הרפורמחבלה ב הנדון: 

 הסדרי השמאים; הסדרי מוסכים

 

הוראה מפורשת ע"י יו"ר הוועדה ח"כ כבל בנוגע לרפורמת שר התחבורה בשוק הרכב הישראלי, ניתנה האחרון וועדת הכלכלה, בדיון 

לבעיית רשימות והסדרי השמאים ואיגוד המוסכים למצוא הסדר מוסכם ן למשרד התחבורה משרד האוצר איגוד השמאים טוח"כ בי

נושאים אלו יטופלו במסגרת חוק הרישוי בין אם בהסכמה ובין אם בהוראות הסדרי המוסכים תוך הצהרה כי לבעיית רשימות וו

 כופות.

 

  המדוכהעל משרד התחבורה על כל שדרתו המקצועית הצוות הבכיר של כנסת ישראל, ישב בהתאם להוראה זו, של וועדת הכלכלה ב

 שמע והתייעץ עם כל הגופים הרלוונטיים, ולבסוף הוציא מלפניו המלצה מקצועית חד משמעית: 

 .השמאים; ביטול שיטת מוסכי ההסדר הסדרביטול 

 

 על הביטוח תפקידי המפקח פעלו ,הרגולטור הרלוונטי בשוק הרכבהוא שהוא  עמדת משרד התחבורהבניגוד מוחלט לובמקביל, 

לעשות נפשות לשיטתם לפיה  – כי הם אמונים על הגנה על הציבור ולא על חברות הביטוח , כך נראה,שנשתכח מליבם ,במשרד האוצר

תוך  התחבורה ולגרום לטרפוד יישום עמדת הגורמים המקצועיים במשרד החשוביםשינויים היש להגן דווקא על חברות הביטוח מפני 

את המדווח באתר משרד האוצר )רצ"ב מסמך נתונים שרוכזו מאתר משרד אף יאות ותונים כלליים ושאינם תואמים את המצהנחת נ

 האוצר ומגורמים אחרים(.

 

 "לחולל על הביטוח  תבמשרדו של יו"ר וועדת הכלכלה, עלה בידי פקידי המפקח 8.6.2016ב הובא לידיעתנו כי בישיבה שהתקיימה 

 דבניגו; ושר התחבורה בניגוד לעמדת משרד התחבורהוזאת  תוך "גיוס" טיעון משפטי חדש הרפורמה בשלמותולחבל מהפך" 

 וי לה רא החלטת הגורם הקובע במשרד התחבורהלאחר בוטה זו שבאה ; התערבות הוועדת הכלכל בניגוד להתחייבויות;להצהרות 

 לעד.הקפאת המצב הנוכחי שתגונה ושלא תשיג את מטרתה שעיקרה 

 

 להשאיר את החוליים והעיוותים על כנם  –במילים אחרות ו

 :כםאנו קוראים ל, ושר האוצר הנכבד הנכבד תחבורההשר 

ולמען העסקים  הקטנים  למען הציבורשר התחבורה הרפורמה החשובה אותה מקדם השלמת האוצר לטרפד את  למנוע מפקידי

 העוסקים בתחום.

 ! בתוך החוק על גילומהמשרדך ולעמוד על העמדה המקצועית של ו

 

 

  הנהלת ועד ענף הרכב באיגוד שמאי הביטוח בישראל                                  בישראלהנהלת איגוד המוסכים                           

 


