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 פקטו של מוסד השמאי המכריע-ביטול דה: הנדון

 "הסדר השמאים "– 7/2002   חוזר המפקח על הביטוח 
 

הנני , ניכר של תלונות שנתקבלו אצלנו הן ממוסכים והן מלקוחות' ובעקבות מס, הגוף היציג של המוסכים בישראלבשמו של 
 :לפנות אליך בעניין שבנדון כדלקמן

 
כפי שנקבעו על ידכם לאחר וביחס , "הסדר השמאים"מוסד השמאי המכריע הינו אחד מהיסודות החשובים ביותר של  .1

 ).או לגיבוש ההסדר/כי איגוד המוסכים לא היה צד להליך ו, אזכיר(צ השמאים "לבג
  

בהליך מהיר , היתה מתן הזכות לפנות להליך של ערעור על הצעת התיקון או השומה בזמן אמת, אחת מתכליות ההסדר .2
 ). להסדר4 ,2ראה פרקים (ניתנת למימוש אך ורק באמצעות מנגנון השמאי המכריע , כעולה מההסדר עצמו, זכות זו. וזול

 הינה חיונית במיוחד – כמובן מאליו –אך , כי זכות זו אומנם עומדת לכאורה באופן שווה למבוטח ולמבטחת, למותר לציין
במקרים , שליטתן על רשימות שמאי החוץ וגם(שנקודת הפתיחה שלהן , ולא למבטחות,  לקוחותינו-דווקא למבוטחים 

כי הובאו לידיעתנו גם תופעות של אפליה , יצויין. הרבה מזו של המבוטחיםעדיפה ב) על תוצרי עבודת שמאי החוץ, רבים
אצלה נהוג כי אומדן הנזק , "מגדל"הביטוח ' כגון במקרה של חב, י המבטחות"ויתרון בלתי הוגן בהפעלת מנגנון זה ע

 .הראשוני מגיע לידי המבוטח כיממה לאחר שהגיע אליה
 

המלצנו למוסכים חברי האיגוד להמליץ בפני הלקוחות על הליך שמאי , המכריעבעבר וכל עוד היה קיים מוסד השמאי  .3
הנדרשים לתת , כמוסכים,  דרך שהינה עדיפה גם עלינו-כדרך הזולה והעדיפה לבירור המחלוקת עם המבטחת , מכריע

 לשון המעטה –גדרן לא יצאו מ, למיטב ידיעתנו, המבטחות. ללקוחותינו המבוטחים מענה מיידי בדבר אופן ועלות התיקון
יש , לדעתנו, במישור זה. שומת שמאי החוץ/ ליידע את המבוטחים אודות קיומו של מוסד זה והזכות לערער על אומדן–

-במובחן מ(נציג המבטחת יידע את המבוטח בדבר הליך השמאי המכריע באופן אקטיבי / כי סוכן הביטוח , מקום לחייב
 . כבר עם ההודעה על מקרה הביטוח והפניה לשמאי החוץ,)בפוליסה התיקנית" השורות הקטנות"

 
כי על , הקובעת") מגדל"הביטוח ' חב' במסגרת תלונה נ(אף ניתנה על ידכם הכרעה עקרונית חשובה , 2004בחודש יוני  .4

 חזרתם וקיבעתם, המבטחת רובצת חובת יידוע המבוטח בדבר הפרש שעלול להווצר בין עלות התיקון לבין סך הפיצוי
 .באותה ההכרעה את חשיבות וחיוניות מוסד השמאי המכריע לזכויות המבוטחים

 
הפסיקה " שידורית" 'הואיל וחב, בפועל לא קיים עוד מוסד השמאי המכריע, וכפי שחזקה כי ידוע לכם, חרף כל האמור  .5

ואף , ים המכריעיםהפסקה זו באה עקב מחלוקת בדבר שכר הטרחה של השמא, למיטב הבנתנו. את מתן השירות דנן
 . היעדר נכונות בקרב קהיליית שמאי הרכב להתמנות כשמאים מכריעים

 
 

 אביב-תל. משרד ראשי
 67014, 24יוסף קארו 

03:   'טל -5620113 
0: פקס 3 - 5 6 2 0 4 4 0 

i g a @ i g a . c o . i l 

 חיפהסניף 
 26119, 47חלוצי התעשיה 

0:   'טל 4 - 8405001 
0: פקס 4 - 8 4 9 2 3 5 9 

h a i f a@ i ga . c o . i l 

 באר שבעסניף 
 84894, 8הנריאטה סולד 

0:   'טל 8 - 6 2 3 3 1 0 7 
0: פקס 8 - 6 2 3 0 3 5 2 

beer-sheva@iga.co.il 

 ירושליםסניף 
 93420,  21האומן 

 02-6781272:   'טל
0: פקס 2 - 6781277 

jerusalem@iga.co.il 
 



 

 

שראל בי ם  י סכ המו ד  ו  אג
 

  
  16.01.2005 
  14311 

 

 http://www.iga.org.il  2 :כתובתנו באינטרנט

ם י פ י נ  ס

 אביב-תל. משרד ראשי
 67014, 24יוסף קארו 

03:   'טל -5620113 
0: פקס 3 - 5 6 2 0 4 4 0 

i g a @ i g a . c o . i l 

 חיפהסניף 
 26119, 47חלוצי התעשיה 

0:   'טל 4 - 8405001 
0: פקס 4 - 8 4 9 2 3 5 9 

h a i f a@ i ga . c o . i l 

 באר שבעסניף 
 84894, 8הנריאטה סולד 

0:   'טל 8 - 6 2 3 3 1 0 7 
0: פקס 8 - 6 2 3 0 3 5 2 

beer-sheva@iga.co.il 

 ירושליםסניף 
 93420,  21האומן 

 02-6781272:   'טל
0: פקס 2 - 6781277 

jerusalem@iga.co.il 
 

כי רוב השמאים נושאים גם בכובע של , כי היעדר הנכונות מצד השמאים מובנת ביותר על רקע העובדה, לעניין זה אציין
 אוביקטביים בבואם להכריע במסגרת ומכאן כי ממילא קיים ספק בדבר יכולתם להיות, שמאי חוץ של מבטחת זו או אחרת

בין , אין די בקביעה כי השמאי המכריע במקרה המסויים לא יהיה שמאי חוץ של אותה המבטחת(הליך השמאות המכרעת 
 ).היתר הואיל ושמאי חוץ רבים נמנים על רשימות של כמה מבטחות

נוכחנו גם כי קיים חוסר מהותי , ים המכריעיםמעבר לניגוד העניינים לכאורה בו היו מצויים מי שנמנו על רשימת השמא
צו ; חלק ניכר מהם לא הכירו כלל את עקרונות וסעיפי הסדר השמאים: בידע בסיסי ונדרש אצל השמאים המכריעים

עקרונות ; ביטול הפיקוח על מחירים במוסכים; חוזרי משרד התחבורה; )שמאי רכב(הפיקוח על מצרכים ושירותים 
. לתביעת מבוטח ועוד' ההבדלים בין בירור תביעת צד ג; דיני הנזיקין והפוליסה התיקנית,  הביטוחכלליים של חוק חוזה

 .בהליך השמאות המכרעת,  מקצועית ומשפטית–ידע זה הינו חיוני לצורך הכרעה צודקת ונכונה 
 

 .סד השמאי המכריעלא יצאה כל הודעה או פרסום רישמי מטעמכם אודות הפסקת מתן השירות ועל אי קיומו של מו .6
 
כאשר בפועל לא היתה למבוטח כל אפשרות , הופכת להיות שומת שמאי החוץ לכאורה לשומה הקובעת, במצב דברים זה .7

על כל הכרוך , לא יכולה שומת שמאי החוץ להיחשב כקובעת, בהיעדר הליך ערעור –לדידנו  .לערער עליה בזמן אמת
 .צ בפסק דינו" ולעקרונות הנוקשים שקבע בג,והמשתמע מכך לעניין הסדר השמאים כולו

אלא שמסלול זה כרוך , לכאורה מוטב לו למבוטח להתחיל במסלול שמאי אחר מלכתחילה, בהיעדר הליך ערעורי
רוב המבטחות מערימות ,  כידוע לכם היטב–כאשר , י המבוטח בשלב הראשון"בתשלום שכר טרחת השמאי האחר ע

 . אחר זהט שמאי"קשיים של ממש בהחזר שכ
 

פגיעה כלכלית הרי בביטולו של מוסד זה נגרמת , מעבר להיבטים החמורים האחרים של ביטול מוסד השמאי המכריע .8
 .שהם הגורם העומד מול המבוטח לעניין אופן ועלות התיקון, )שאינם מוסכי הסדר (במוסכים

לא נוכל להפנות את , מת שמאי החוץכי במקרה של מחלוקת על אומדן או שו, כמוסכים, האם אכן מצופה מאיתנו
מסורבל ואיטי שרוב לקוחותינו ,  הליך יקר–הלקוחות להליך שמאי מכריע אלא רק להגשת תביעה משפטית בדיעבד 

 ???גם לוותר על התיקון במוסכינו, לעיתים קרובות, ועקב כך, מעדיפים לוותר עליו
 
הרי על מנת לתת לקהל , וד היה קיים מנגנון השמאי המכריעוכלקח מהמצב ששרר בפועל כל ע, על רקע כל האמור  .9  

כי לכשיופעל שוב מנגנון , לדעתנו, יהיה נכון, י שמאים מכריעים בקיאים ובלתי תלויים"הלקוחות הליך צודק והוגן ע
 :יהיה זה בהתאם לעקרונות הבאים, השמאי המכריע

 
 ;סתם בחברות הביטוחהתלויים לפרנ, רשימת השמאים המכריעים לא תכלול שמאי חוץ )א(
המועמדים למינוי השמאי המכריע יעברו הכשרה מקצועית ומשפטית ספציפית המתאימה הן לתפקידם המקצועי  )ב(

 ;שיפוטית-והן ולמעמדם כאינסטנציה מעין
 ;שמאי הרכב והמוסכים,  המבטחות–י שלושת הגופים הרלוונטיים "המנגנון ואופן יישומו יפוקחו במשותף ע )ג(
האם סופי וקובע : הלאקונה השוררת כיום לעניין הגדרת מעמדו המשפטי של פסק השמאי המכריעיש לתקן את  )ד(

האם דמוי ) ?בית משפט?  של איזה גוף–וועדה עליונה כלשהי ( בפני מי –מנגנון הערעור עליו ? בין הצדדים
  האם וכיצד ניתן ,כיום לכאורה לא ברור). שאזי יש צורך בהחתמת הצדדים על שטר בוררות מראש(פסק בורר 

ומהם משמעות ומשקל הפסק במישור היחסים שבין , או משפטית בפסק השמאי המכריע/לתקן טעות מקצועית ו
 ; )מ"כגון בתביעה בביה(הצדדים בהליכים מאוחרים יותר 

 
 ,בכבוד רב            .נבקשכם להודיענו ללא דיחוי מה בכוונתכם לעשות לתיקון המצב  .10   

            
 ל"מנכ, חיים מלאך                   אגוד המוסכים, הפורום הבטוח, מר רונן לוי. 1:   העתק

  פורום התיקון הבטוח, יועצת משפטית, אבן-ד אינגריד הר"עו. 2 




	14311.pdf
	חוזר המפקח על הביטוח 7/2002 – "הסדר השמאים"


