
 מוזרות עיסקות
 מוזרים ו־חסיס
 כל את מאפיינים
 שקשור מה
 הביטוח !מערכת
הצבאית והחלפים

ה הדו״ח בקרוב יתפרסם אשר ף*
 הפיצוץ על מבקר־ד,מדינה של מיוחד •■

 ברמת־השרון, הביטחוני במיפעל שאירע
 במבוכה. מישרד־ד,ביטחון ראשי יעמדו
 ימתח והוא חמור, יהיה המבקר דו״ח

 של הבדיקה דרכי על הריסה ביקורת
 שנגרמו הנזקים והערכת הפיצוץ תוצאות
נפגעו. ורכושם שבתיהם הסביבה, לדיירי

התבי למחלקת בחומרה יתייחס הדו״ח
 שהיא מישרד־הביטחון, של והביטוח עות

 הנזקים בדיקת על האחראית המחלקה
הדיירים. ופיצוי

 טלוויזיה
סגור במעגל

שהש־ השמאים, בין המיזיהלד יפור
י  על מספר הנזקים, בבדיקת תתפו •

 הפיצוץ. בזמן שנשבר טלוויזיה מכשיר
 הבדיקה, בעת לבית מבית עבר מכשיר אותו

 המלאה התמורה את קיבלו דיירים ועשרות
 בחוגי מהם. לאחד רק שנגרם הנזק עבור

 בשם מכשיר אותו התפרסם השמאים
היטב״. הסגור במעגל ״הטלוויזיה

 לאספקטים יתייחס המבקר דו״ח אולם
 מישרד- הפיצוץ. בדיקת של יותר חמורים

 והרצון דעת־הקהל לחץ בגלל הביטחון
 הנזקים לבדיקת התייחס הרוחות, להרגעת

וה התביעות מחלקת חירום. מיקרה כאל
 שמאי לכל כמעט פנתה המישרד של ביטוח
 וכאן שירותיו, את להציע מוכן שהיה

הבעיה. התחילה
במוסך־אזרחי דכב־צכאי

חסכונית? השיטה האס

 שמאי גם מה משום עסקו הזו ״בבדיקה
 ״למרות ותיק, תל-אביבי שמאי מספר רכב,״
 הניסיון, או הדרושים הכישורים להם שאין

 חוקית מיקצועית הסמכה להם אין ולבטח
 זה, מסוג ונזקים מיבנים בבדיקת לעסוק
 הסיבה זו מיוחד. תחום־התמחות שהוא

 נכונות בלתי ולהערכות הרבות לטעויות
 אזרחים נפגעו רבים במיקרים הנזקים. של

 ובמיקרים הבלתי־מיקצועית, הבדיקה בגלל
 מיקרה, בכל מישרד־הביטחון. נפגע אחרים

 היתה לשמאים רשלנית. היתד, הבדיקה
 ללא דייר, לכל ל״י 5000 לתת סמכות
 הכסף את קיבלו רבים ודיירים כלל, בדיקה
נזק.״ כלל להם ניגרם שלא למרות

 מהשמאים שחלק העובדה, מכך חמורה
 אנשים בשירותם העסיקו הנזקים את ש.בדקו

 של סוג בכל מיקצועי ידע חסרי שהם
 פקידים העסיקו רבים ״שמאים שמאות.

 סוכנויות- של מחלקות־התביעות של '
ה מספר קשורים,״ הם שעימן הביטוח
 אותם יד. רוחצת יד ״בבחינת שמאי,

 דבר וחצי דבר מבינים אינם פקידים
 של שפע קיבלו הם אך נזקים, בהערכת

 שמאים אותם — מהשמאים צדדית עבודה
 בהזדמנויות עבודה מספקים הם להם אשר

 החמור שלהם. חברוודד־,ביטוח דרך אחרות
 כזו בלתי־מיקצועית בדיקה כל שעל הוא

 אישית ביצע כאילו עצמו, השמאי חתום
העבודה.״ את

הפי נזקי בבדיקת שעסקו שמאי־הרכב
 ארצי לנושא. להתייחס ששים אינם צוץ

מישרדי- בעלי פרופר, ויעקוב אמוץ
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ברמת־השרון הפיצוץ לאחר .,בביתה הנזקים את בודקת דיירתנפץ לחומרי־ כמיפעל פפיצוץ שנפגע בית
? לבדוק מוסמך מי

-ו 71 -




