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ישראל דרנוב – שמאי רכב וציוד כבד
מרבית אבזרי הרכוש והציוד הביתי נקני על ידינו על מנת שישמשו אותנו לאור כל שנות
חיי הפריט .לא כל שכ הציוד היקר ממנו אנו מצפי שישרת אותנו בתקינות לאור הרבה
שנות שימוש ארוכות וממושכות .בניגוד לכל אות מכשירי ביתיי ,כלי רכב למרות היות
הפריט המכני היקר ביותר אותו אנו רוכשי ,ואולי בעצ הרכוש השני בשוויו אחרי בית
המגורי שלנו ,אלא שבניגוד לבית הרכב נרכש על מנת שימכר לאחר תקופת שימוש יחסית
לא ארוכה.
לרוב כבר בעת רכישת המכונית אנו יודעי לאמוד את מש הזמ בה היא צפויה להיות
בשימושנו .לכ  ,רוכשי הרכב שוקלי ומתמחרי את מרכיב "שמירת ערכו של הרכב" ובעצ
בפועל את אומד שוויו העתידי למכירה ,כבר בעת שה מכלכלי את צעדיה ובוחרי את
הרכב אותו ה מחליטי לרכוש.
נזק לרכב ובעיקר נזק תאונתי הקורה במהל תקופת השימוש ברכב ,משבש את תחשיב
המכירה העתידית ועלול לגרו לכ כי ער המכירה העתידי לא יכסה את "נתח המחיר" של
הרכב היש בגיוס המשאבי לרכישת הרכב החדש.
מכ משתמע כי פחת ירידת הער הנגר עקב נזק תאונתי עלול להוות מרכיב מהותי בשיבוש
התחשיב הכלכלי של התא המשפחתי.

כולנו מכירי את השאלה )לרוב הראשונה( המועלית בעת שרכב מועמד למכירה" "הא
הרכב נקי?" .אנו כמוב יודעי שאי הכוונה הא הרכב נרח" אלא כפי שמכונה בסלנג:
"הא רכב בתול?" והכוונה כמוב לא בתחו המיני.
ירידת ער רכב מוגדרת כהפרש התמורה המתקבל עבור הרכב המוצע למכירה בי התמורה
שהייתה מתקבלת עבור רכב אחר זהה באות תנאי מכירה ,למעט אותו מרכיב פחת הער
)לרוב עקב הנזק( – כל זאת בתנאי עסקת "מוכר מרצו לקונה מרצו ".
לפיכ ברור אפוא כי רכב שניזוק ותוק יימכר בתמורה נמוכה יותר מזו שתתקבל בגי אותו
הרכב אלמלא ניזוק.
כשהמדובר בתיקוני נזקי תאונה קיימי שני מרכיבי הפחתה עיקריי ,תיקו שבוצע כיאות
ותיקו שבוצע שלא כיאות.
נזק שתוק כיאות אמור להחזיר את מצבו של הרכב לקדמותו )ככל הנית כמוב ( בעוד שנזק
שתוק שלא כיאות יותיר סימני ושרידי ה לנזק וה לתיקוניו.
תיקו הרכב )ובכלל זה ג חשבו התיקו ( נחלק לשני מרכיבי עיקריי ,עבודות התיקו
והחלפי בה נעשה שימוש בתיקו .
מוב לכולנו כי טיב העבודה מהווה מרכיב מהותי בקביעת איכותה ועל ידי כ כמוב ג
באיכות התיקו הכולל.
אלא שלא כולנו מודעי לעובדת הפרשי טיב התיקו הנובעי מעצ השימוש בסוגי חלפי
שוני.
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בעוד שחלקי חילו $מקוריי ,שעברו את מבחני יצר הרכב )ה מבחני איכות וטיב וה מבחני
הרס ריסוק( אמורי לעמוד במעמסת השימוש ברכב )וכמוב ג בפני כוחות ההרס בתאונה
הבאה( בדיוק כמו החלקי המקוריי הרי שכושר של חלק ניכר מחלקי חילו $שלא נבדקו
על ידי יצר הרכב ולא נבחנו על ידו מהווה תעלומה.
המשתמש ברכב אינו יכול ,אי בידו הכלי ולרוב ג לא הידע ,לבחינת החלפי שהותקנו
ברכבו ,לאפיו רמת איכות ולא כל שכ לקביעת רמת שרידות ומיגונ.
לפיכ ,מטבע הדברי ערכו של פריט נחות זול יותר .ובשעה שהוא מורכב ברכב ערכו הכולל
של הרכב פוחת ,בעיקר כשהמדובר לא בפריט נחות אחד אלא במקב" פריטי נחותי
שהותקנו ברכב באותה גזרת תיקו .
זיהוי החלק שאינו מקורי ,ג א האמור בתווית יצר שונה בלבד ,או בהבדל אחר )שלכאורה
אינו מהותי( מהווה גור מקל לזיהוי המרכיב שאינו מקורי )ולרוב הזול יותר( ובאופ ישיר
תור את השפעתו השלילית על ער הרכב.
כל זאת בשעה שאנו מתקיני חלקי המזהי את התיקו ואת עובדת תיקו הרכב בחלקי
שאינ מקוריי.
בעת שמותקני חלקי פגומי או לקויי נתו זה גור להשפעה שלילית עוד יותר .כל
העוסקי בשוק הרכב ובעיקר אלו העוסקי בתיקוני רכב שלאחר תאונה מכירי את
העובדה כי שוק החלפי רווי בחלקי חילו $נחותי ,גרועי ולפעמי א $שוני באופ קיצוני
מהמקור.
שמאי הרכב נתקלי מדי יו בחלקי חילו $שרמת הירודה פוגמת ברכב החל מפג קוסמטי
ועד לכדי פגימה מהותית בצורת הרכב וקווי מרכבו .חלק מאות חלפי נחותי מגיעי
במידות שונות ממפרט היצר עד כי התקנת ברכב מצריכה עבודת התאמה נוספת.
יתרה מכ ,שמאי הרכב נתקלי בחלקי חילו $נחותי אשר אינ ניתני כלל להתאמה לרכב
אלא לאחר שהפחח ביצע עבודת עיוות ,לחלק הנחות שסופק או לחלק המרכב האמור להיות
מותא לו או א $לשניה ג יחד.
השימוש בחלפי נחותי פוגע בערכו של הרכב ובאופ ישיר בבעל הרכב המצפה לקבל
תמורה מלאה לכספו ,ולא בהכרח לכס $המשול ישירות לתיקו הרכב.
בעל מכונית המכניס את רכבו לתיקו רשאי לצפות שהתיקו יעשה במירב המיומנות
המקצועית ,ובכלל זה ג בחירת החלפי בה עושי שימוש בתיקו  .איכות של החלפי
בה מתקני את הרכב חייבת להיות זהה לאיכות החלקי בה נעשה שימוש בייצור הרכב.
רק א עבודת התיקו ובחירת החלפי יעשו במיומנות ,ביושר ותו שמירת חבות העושי
במלאכה כלפי בעל הרכב שהפקיד בידיה את רכושו הוא יזכה כי מתקני הרכב עושי
מלאכת נאמנה ושומרי ה על ער רכושו וה על טיבו השימושי
.

יש לזכור כי רכב שתוק כיאות והוחזר לשימוש כהלכה יהיה לא רק שווה ער
כספי גדול יותר אלא ג מתוק באופ תקי ובטוח יותר!

