 Anetגרסת הדפסה

דף  1מתוך 1

ח"כ בילסקי בכנס איגוד השמאים :החוק יסדיר את מקצוע
השמאות ויעלה את רמתו
מאת  :מערכת
תאריך 23/05/2010 :

ביום חמישי האחרון ערך איגוד השמאים כנס תמיכה בהצעת חוק
השמאים שהוגש ע"י חה"כ זאב בילסקי ,שתכליתה היא הסדרת מקצוע
ה שמ א ו ת ,לע נ פי ו ה ש ו ני ם  ,ו הפ רד ת ו מ ע ס ק י ה ב י טו ח  .הכ נ ס נע ר ך
בהשתתפות יו"ר האיגוד עזרא שוהם ,מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות
עו"ד אהוד פלג ,משה קירמאייר ממשרד התחבורה ,רונן לוי יו"ר איגוד
המוסכים ,השופט בדימוס הרן פיינשטיין וחה"כ זאב בילסקי.
חה"כ בילסקי ציין בכנס את שתי המטרות החשובות של הצעת החוק:
למנוע ניגוד עניינים בבחינת בפני עיוור לא תשים מכשול ולהסדיר את
מקצוע השמאות כך שרמת המקצוע תעלה .בילסקי קרא לשר התחבורה
ולשר המשפטים לתמוך בחוק.
לדברי עו"ד אהוד פלג ,מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות " :החוק נחוץ
לפתור מספר בעיות חשובות שאנו נתקלים בהן בתחום השמאות ואשר
מפריעות לאופן ביצוע עבודת השמאי בצורה אובייקטיבית ועצמאית ,השמאי
אמור לעסוק בשומה וחברת הביטוח בביטוח וכאשר הדברים מתערבבים
נוצר נזק לצרכנים .החוק יגדיר את מקצוע השמאות וזהו מצב חדש ומבורך
ביחס למצב העכשווי שבו למשל מכוניות שהוגדרו כאובדן להלכה חוזרות
לכביש .השמאי אמור להיות האיזון המקצועי האובייקטיבי שעומד בין הצרכן
לחב רת הבי טוח ,הצרכ נים מברכים את החוק הזה והמועצה לצ רכ נות
תתמוך בהצעה ומברכת את איגוד השמאים שדוחף לקידומה".
רונן לוי ,יו"ר איגוד המוסכים אמר כי איגוד המוסכי ם תומך באופן מוחלט
בחוק השמאים ו תמך בו גם בגל גו לי ו הק ודמ ים" .מוסכ י ההסד ר זהים
במהותם לרשימות השמאים וחשוב שנתנתק מחברות הביטוח והליסינג כי
אנו לא יכולים לעשות עבודתנו כמו שצריך באופן מקצועי כשיש מעלינו "בוס
כלכלי" .לסיכום אמר לוי כי ,הן מההיבט המקצועי והן מההיבט הציבורי גם
השמאי וגם בעל המוסך חייבים להתנתק מהשפעות חיצוניות הפגומות
בשיקול הדעת המקצועי".
השופט בדימוס הרן פיינשטיין הביע תמיכתו בהצעת החוק והשווה אותה
לחוקים אחרים כמו חובת הנאמנות לגבי מתווכים .לדבריו המצב העכשווי
הוא מצב משפטי לא טוב ולא בריא ,הרן הציע מספר תיקונים להצעה
ובניהם – לקבוע שכר טרחה מינימום לשמאים כפי שקיים בלשכת עורכי
הדין ולבט ל לח לוטי ן את רשימות השמאים בחב רו ת הב יטוח ,כך שכל
מבוטח יוכל לבחור שמאי כראות עיניו.
ישראל דרנוב ,יו"ר ענף צמ"ה באיגוד השמאים ,מנחה הכנס ויו"ר הועדה
המארגנת של הכנס מסכם ואומר מדו בר בחוק צרכני ממדרגה ראשונה.
החוק חשוב לשמאים ויותר מזה  -לציבור ,כיון שהציבור יזכה לשירותי
שמאות מוסדרים בחקיקה ועל ידי כך יקבל שירות טוב יותר .הקשר הלא
בריא שקיים היום בין השמאים לחברת הביטוח ינותק .לא ייתכן שהגורם
המשלם קובע איך ישלמו ,כמה ישלמו ומהם הנהלים שבהם יקבעו את
התשלום.

סגור חלון..
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