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  ?מתקני� על בטוח
  

בטענה כי ה� מסכנות חיי אד� , איגוד המוסכי� הכריז מלחמה על חברות הביטוח
  . עקב הלחצי� להקטי� את עלויות התיקוני� לאחר תאונות

ואילו הצרכני� מקווי� ליהנות , בחברות הביטוח מאשימי� את בעלי המוסכי�
  .מהתוצאות

  
 להבי� את מהות המלחמה שהכריז לאחרונה איגוד המוסכי� על חברות כדי

די להאזי� , ובאותה הזדמנות ללמוד על מהל! הענייני� הצפוי בקרוב, הביטוח
  ".פורו� התיקו� הבטוח"ר " דור שני לבעלי מוסכי� ויו–לסיפורו האישי של רונ� לוי 

  
הוא הבי� , הוא מנהלתו! כדי עבודה בשני המוסכי� המשפחתיי� ש, לדברי לוי

שנכנעו ללח% האדיר שהופעל , השמאי� של חברות הביטוח. "שהוא עובד לחינ�
. אומר לוי,  "אילצו אותנו לבצע עבודה זולה באופ� שלא אפשר לנו להתפרנס, עליה�

החל מההנחיה של מה מותר לתק� ומה לא : זה כלל את כל שלבי תיקו� התאונה"
� דר! – על חשבו� איכות העבודה –י לחסו! בכס' לפעמי� ג� אי! לתק� כד, לתק

�עבור בסוג החלפי� התחליפיי� או , חלפי� שה� לא אישרו להחלפה ודרשו לתק
�וכלה בשכר העבודה שאותו , המשומשי� שה� אישרו לשימוש בעת ביצוע התיקו

�  .ה� קיצצו מראש יחסית למחיר המחירו
  
טוב לא היינו אמורי� כל חלק בשרשרת העבודה תומחר באופ� שבמקרה ה"

השמאי� שפעלו אצלנו מטע� . ובמקרה הרע היינו אמורי� להפסיד, להרוויח
המשמעות היא שהתיקו� לא , )שלה�(חברות הביטוח ידעו שא� הולכי� לפי הספר 

  . לפחות לא לפי הסטנדרטי� המקצועיי� שלנו–יהיה מקצועי 
  
המוסכי� לעגל פינות או מצב הפסדי כזה כמעט מכריח את בעלי , במילי� אחרות"

אז לכל הפחות את האתיקה המקצועית שלה� ,  א� לא את הלקוח–ממש לרמות 
, פעלו מתו! חשש ואיו� מפני חברות הביטוח, לפי התרשמותנו, השמאי�. עצמ�

א� הוא היה חורג . מפני שכל שמאי נמדד ביחס לממוצע כלשהו של חברות הביטוח
ידי מי *על" מוזהר"הוא היה ,  מהממוצעממנו ומאשר שומות בהיקפי� גבוהי�

 בעיקר בימי� קשי� של –או' אחד לא מעוניי� לאבד את עבודתו , שממונה עליו
  .אבטלה

  
השמאי� לחצו להקטי� את עלויות התיקוני� כדי לא לאבד : כ! נוצר מעגל אימה"

כי ה� פחדו שלא תהיה לה� , המוסכי� נאלצו להיכנע לשמאי�. את הפרנסה שלה�
 היו חייבי� להיות מבוצעי� מתחת – למיטב שיפוטנו המקצועי –תיקוני� . העבוד

וכל המערכת למעשה , לרמה המקצועית הנדרש ועד כדי סיכו� בטיחותי של ממש
אלא פשוט כדי לשרוד , לא בשביל להרוויח יותר כס', דחפה את המוסכי� לרמות

  .ולהמשי! להתקיי�
  
החלטתי לגדוע את , לגל ולא כדי להתפרנסברגע שהבנתי שאנחנו עובדי� כדי להתג"

החלטנו שאנחנו לא מוכני� להכניס לשטח המוסכי� שלנו . מעגל האימה הזה
שמאי� כאלה דורשי� תיקוני� לא . שמאי� שפועלי� נגד האינטרס של הלקוח



 שהוא –במקו� לדרוש את הדבר ההוג� , מקצועיי� ולפעמי� אפילו בטיחותיי�
  .החזרת המצב לקדמותו

  
במקביל התחלנו להסביר ללקוחות שלנו כיצד ה� נפגעי� מתיקוני� לא "

שאנחנו מבקשי� , והודענו לכל מי שמחפש קיצורי דר! או תיקוני חפי', מקצועיי�
כ! , בשלב הבא התחלנו להתארג� במסגרת איגוד המוסכי�. שיעבור למוס! אחר

  ".ביטוחשיותר ויותר מוסכי� יצאו ממעגל החוש! שהטילו עלינו חברות ה
  
  "חברות הביטוח השתלטו"

שהוא קרוב לוודאי , "פורו� התיקו� הבטוח"מי שעומד כיו� בראש , עד כא� רונ� לוי
  .היוזמה החשובה ביותר שיצאה מתו! איגוד המוסכי� בשני העשורי� האחרוני�

  
פורו� התיקו� "באיגוד חברות הביטוח סירבו להגיב לשאלות מעריב או לטענות 

שכל הטענות של בעלי המוסכי� , הביטוח טע� באוזנינו,  בכיר בענ'מקור". הבטוח
ומתו! ניסיו� התמקחות ע� חברות הביטוח במטרה , נובעות מדאגה לעצמ� בלבד

  .להגדיל את רווחיה�
  

שלהתפרנס בכבוד היא זכות לגיטימית לא פחות מאשר לדאוג , על כ! משיב לוי
  .לער! המניה של חברת הביטוח

  
שחברות הביטוח השתלטו למעשה כמעט על כל מעגל , טועני�אנשי הפורו� 

  . התיקוני� של תאונות רכב בישראל
על גבול ההשבתה שלה וההורדה שלה , כאשר מכונית נפגעת קשה בתאונה"

, חברות הביטוח לוחצות מאוד להוריד עת הערכת הנזק אל מתחת לגבול , מהכביש
ה� . "אומר לוי, "יות מסוכנותוכ! חוזרות אל הכביש מכונ', האובד� המוחלט'

 שאת חלק� ה� מייבאות באמצעות חברות –דורשות שימוש בחלפי� תחליפיי� 
 �שחלק� מגיעי� ממגרשי פירוק ,  או בחלפי� משומשי�–שקשורות אליה

�  .שקשורי� אליה� או בבעלות
  
והאבסורד הוא ', מוסכי הסדר'חברות הביטוח דורשות תיקו� זול וקשורות ל"

ולשמאי שדרש תיקו� , ל דבר המוס! הוא האחראי מקצועית על התיקו�שבסופו ש
חברות הביטוח סוחרות . כזה ולא אחר אי� שו� אחריות מקצועית או נזיקית

 –וחלק� ג� חוזרות אל הכביש בדרכי� לא חוקיות , במכוניות שהורדו מ� הכביש
  ".לה�אבל לפחות בגלל העלמת העי� ש, אמנ� לא בידיעת� המלאה של החברות

  
שחברות שמתקנות עשרות אלפי ", שואל הבכיר מענ' הביטוח" ?מה רע בכ!"

הא� ? מכוניות בשנה יתמקחו וישיגו מחירי� זולי� מאלה שמוצעי� לאזרח הרגיל
למוסכי� קשה ? סופרמרקט קונה סחורה באותו מחיר שקונה אותה חנות המכולת

שו� חברת ? י� מאתנואבל מה בדיוק ה� רוצ, זה ברור, בתקופת המיתו� הזאת
הרי שה� קרובי� יותר אל , וא� יש כאלה, ביטוח אינה נותנת יד למעשי� פליליי�

אני מערי! שיש יותר . המוסכי� בשטח מאשר אל המבטחי� במשרדי� שלה�
מקרי� שבה� מוסכי� מתקיני� חלפי� תחליפיי� ומחייבי� אותנו על חלפי� 

י� חלפי� שמתאימי� לגיל מכונית מאשר מקרי� שבה� אנחנו לא מאשר, מקוריי�
  .זו או אחרת

  
ומשיגה מחירי� טובי� , ללא קרטליזציה, כל עוד כל חברת ביטוח פועלת עצמאית"

ברור שא� . הרי שהיא פועלת לטובת המבוטח, בזכות היותה ספק גדול של פעילות
 ,אדרבא.  ג� מחירי הפרמיות יעלו והמבוטחי� ישלמו יותר–מחירי התיקוני� יעלו 



שמתארגני� בהתארגנות , מי שעובר לכאורה על החוק ה� דווקא בעלי המוסכי�
  .קרטליסטית מול חברות הביטוח

  
. ואחרות שלא, יש בה� שמחזיקות מוסכי הסדר. חברות הביטוח אינ� מקשה אחת"

' הסדר השמאי�' מתו! הרשימה שנוצרה בעקבות –יש שדורשות שומה של שמאי 
כל חברה ודר! הפעילות . � בכלל לא מפעילות שמאי ויש שעד סכו� מסוי–החדש 

  ".שמתאימה לה
  

נכו� שחברות הביטוח משלמות בסופו של דבר : "חושב אחרת, כמוב�, רונ� לוי
�ונכו� ג� שקל יותר לגבות את הכס' הזה בעיד� של מוסר , למוס! את דמי התיקו

 –הלקוח . ס!אבל זה לא עושה אות� הלקוח של המו", אומר לוי, "תשלומי� נמו!
חברות הביטוח .  הוא בעל הרכב–לא רק של המוס! אלא ג� של חברת הביטוח 

בעלי ג� .  לא מתו! כספ� שלה�–משלמות למוס! מתו! הכספי� של המבוטחי� 
�והוא , שמי שרכש את הפוליסה הוא בעל הרכב, הרכב וג� המוסכי� חייבי� להבי

  ".ג� מי שזכאי לשירות ולתיקו� המקצועיי� והטובי� ביותר
  
  "רק המוס� אחראי"

, אלא שאותו בכיר בענ' הביטוח טוע� שמי שאחראי לטיב התיקו� הוא המוס!
: פקיד שלו מסתכ� בדבר אחדהת. השמאי אינו מבי� בתיקו� רכב: "והמוס! בלבד

' ב', וצרי! לתק� א, )התאונה(לומר שהפגיעה ברכב היא כתוצאה ממקרה הביטוח 
השמאי . פי שיקול דעתו הבלעדי*ולעשות את זה על, רק המוס! אמור לתק�. 'או ג

אלא רק קובע אילו חלקי� נפגעו ", הוא אומר" אינו מאשר או לא מאשר נזק
  .הנזקבתאונה ספציפית ומה היק' 

  
"�והמוס! חייב לתק� בהתא� , חברת הביטוח היא שמאשרת מה לתק� ואי! לתק

, א� התיקו� אינו מקצועי. לתקנות משרד התחבורה ולפי מיטב הידע המקצועי שלו
בעלי . ואי� לזה שו� קשר לחברת הביטוח, הרי שזאת אשמת המוס! בלבד

ה� מייצגי� את  ג� מפני ש–המוסכי� רוצי� לתק� רק ע� חלפי� מקוריי� 
אבל חו% . וג� כדי להשיג שיעורי רווח גדולי� יותר, האינטרסי� של יבואני הרכב

מה יוצא לבעל הרכב משומש שמותקני� בו חלקי פח , מאשר הגדלת הפרמיה
מה רע בכל אות� חלקי פח שנמצאי� במגרשי הפירוק במצב מצוי� וה� ? חדשי�

  "?פחות זקני� מ� המכונית עצמה
  

 מהער! הכספי של שוק תיקוני 70%*חברות הביטוח שולטות בכ", לדברי לוי
חייבי� להפעיל . פיו יישק דבר*וה� הפכו לגור� היחיד שעל, התאונות בישראל

  ".רגולציה על ענ' הביטוח באופ� שיבטיח את זכויות בעלי הרכב
  

כדי , ה� לבעלי המוסכי� וה� ללקוחות, הפורו� ג� מציע כמה אמצעי� מעשיי�
כדי למנוע מצב שבו המאבק , ראשית.  על שלה� לנוכח חברות הביטוחלעמוד

הפורו� מציע לבעלי המוסכי� לממ� את הפרש המחיר , יתחולל על גב הלקוחות
 � הוא התיקו� המלא –" הבטוח"שבי� השומה שחברת הביטוח מאשרת לבי� התיקו

  .טי ולסייע ללקוחות לתבוע את ההפרש בהלי! משפ–והמקצועי לדעת המוס! 
  

ורק כאשר הכס' , הלקוח יתבע את חברת הביטוח בסיוע המוס!, מבחינה מעשית
בינתיי� הלקוח לא יצטר! לממ� . ייגבה בתו� ההלי! המשפטי הוא ישול� למוס!

. וכ! תגבר המוטיבציה שלו לעמוד על זכויותיו, את המאבק או את סכו� ההפרש
 של חברות מסחריות כדי במקביל מציע הפורו� לחבריו להשתמש בשירותי סליקה

  .קי� חוזרי� של לקוחות'שלא להיתקע ע� צ
  



מפני ", אומר לוי" ג� למוס! משתל� לממ� את הלי! התביעה מול חברת הביטוח"
 הרי שמדובר בסכומי� שממילא –שג� במקרה הגרוע שבו הוא לא יקבל אתה כס' 

  ".הוא לא יכול לקבל במצב הקיי�
  

בעלי : " של הלקוחות עוברת דר! שקיפות מלאהלוי טוע� שהדר! אל לב�, שנית
כיצד עומד להתבצע תהלי! , המוסכי� חייבי� להסביר ללקוחות בדיוק מה הנזק

א� שמאי זה או אחר לא יאשר את אופ� . התיקו� ובאילו חלפי� נעשה שימוש
הרי שבעל המוס! חייב להכניס את הלקוח , התיקו� שבעל המוס! ממלי% עליו

הלקוח הוא בעל . ות לסגור ענייני� מול השמאי או חברת הביטוחולא לנס, לפרטי�
והוא זה שצרי! להחליט איזה תיקו� יבוצע במכוניתו ומה ה� ההשלכות , הרכב

 �  ". ובעלי המוסכי� חייבי� להפני� את זה–הבטיחותיות של התיקו
  

ולהיעזר , לוי מאמי� שהדר! לשבור את המעגל הנוכחי היא להילח� מצד אחד
 כדי להגיע בסופו של דבר –בלובי פוליטי ובעיתונות מ� הצד האחר , ני צרכנותבארגו

�  .לרגולציה שתמנע מחברות הביטוח לפעול בשוק כבתו! שלה
  

  כמה שיותר פרטי�
ושלכל ההאשמות , שלא מדובר ביוזמה או בגו' רציניי�, מנגד, בענ' הביטוח טועני�

– �ידי הממונה על *שיראל מפוקחות עלהפוליסות ב. " אי� בסיס– מתחילת� ועד סופ
. אומרי� ש�, "%" וטענות איגוד המוסכי� נדחו בבג– שהוא הרגולטור –הביטוח 

ולכ� ודאי שאי� לה , חברת הביטוח הרי מבטחת את הרכב ג� לאחר התיקו� שלו"
�מפני שהסיכו� , אינטרס כלכלי להחזיר לכביש כלי רכב שאינו בטוח לחלוטי

א� יש טענות לגבי המקצועיות של .  על כתפי חברת הביטוחלתאונות נוספות מוטל
 הכתובת היחידה היא –או לגבי טיב החלפי� שבה� נעשה שימוש , המוסכי�

ואגב לפעמי� ה� , זה הגור� שמאשר יבוא חלפי� תחליפיי�. ממשרד התחבורה
  ".טובי� מ� המקוריי�

  
" � התיקו� הבטוחפורו"דרישות , מבלי לקבוע עמדה בי� שני הצדדי�, על פניו

במיוחד בכל הנוגע לביצור מעמד� המקצועי של , המבוטחי�, מועילות לצרכני�
מה שברור הוא .  בהנחה ובתקווה שכאלה ה� באמת–השמאי� כבוררי� ניטרליי� 

שמבוטח אשר היה מעורב בתאונה חייב אכ� להיכנס לעובי הקורה ולשאוב כמה 
כל שאפשר ומינימו� ירידת ער! שיותר פרטי� כדי להבטיח תיקו� איכותי כ

ובמקביל ג� , א� אכ� נית� יהיה לקבל את המידע הזה מ� המוסכי�. בעקבותיו
  . הרי זה משובח–לקבל המלצות טובות על שמאי� הוגני� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  לא מופעלי� עלינו לחצי�: איגוד השמאי�
  

 מופעלי� סבור שככלל על השמאי� לא, ר איגוד השמאי�" יו,ורבסקי'עמוס ז
א� כי בשוליי� תמיד נית� יהיה למצוא , לחצי� בלתי הוגני� מאת חברות הביטוח

ורבסקי לא היה מוכ� להתייחס ספציפית 'ז. דוגמה זו או אחרת למצבי� בעייתיי�
  .אלא רק לתת רקע כללי על הענ', "פורו� התיקו� הבטוח"לטענות של 

הוא אמור לאמוד את .  התמונההשמאי הוא מעי� אדריכל שניח� בראייה כוללת של"
. הנזק ולמצוא את הדר! הנכונה ביותר להשיב את מצב המכונית לקדמותו

מוטלת ג� , באופ� טבעי, ועליו, באנלוגיה הזאת בעל המוס! הוא הקבל� המבצע
  .האחריות לטיב הביצוע

אחרת הרי כל , כלכליי� שאינ� נמצאי� במוס!*לשמאי יש כישורי� טכניי�"
ובעלי המוסכי� פשוט היו מגישי� חשבו� לחברות , לא היה נחו%התפקיד הזה 

  ".הביטוח
  

  "יש מנגנוני בקרה
האחריות שלו היא , אי� זה נכו� שלשמאי אי� אחריות מקצועית", ורבסקי'לדברי ז

מעל כל . והיו כבר שמאי� שנתבעו על שומות בעייתיות, על השומה שהוא מוציא
והיו ג� מקרי� , א אינו פועל ביושרשמאי ג� תלויות סנקציות למקרה שהו

  .שרשיונ� של שמאי� הותלה
ובהנחה , כל שמאי צרי! לדאוג בראש ובראשונה לשמו הטוב וליושר המקצועי שלו"

מעול� לא , באופ� איש. אנחנו לא סבורי� שיש כל בעיה, שרוב השמאי� נוהגי� כ!
,  על מקרי� כאלהואני ג� לא יודע, הופעל עלי לח% של חברת ביטוח להקטי� שומה

  .למרות שמועות בענ' ולמרות המיתוס שנוצר בציבור
יש ועדות ערר באיגוד : יש מנגנוני� שנועדו לבקר את עבודת השמאי�, בכל מקרה"

, ויש ג� הסכ� בי� איגוד השמאי� לאיגוד המוסכי�, השמאי� ובמשרד התחבורה
 לבדיקת המכונית  שעות ועדה מיוחדת24ולפיו בכל מקרה של מחלוקת יוצאת תו! 

 ".בשטח


