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אצל רבים מבעלי הרכב שהיו שותפים לתאונת
דרכים, השיקול המכריע בבחירת המוסך
המתקן הוא גובה ההשתתפות העצמית, ולא
השיקול המקצועי. כך קורה שהתיקון
ובטיחות הרכב הופכים להיות נושא למיקוח.
להלן סיפור אמיתי, שממחיש את שותפות

הצרכן בתהליך כושל זה.

ההתרחשות

לאחרונה שמעתי סיפור מעניין: במהלך
נסיעה, בעלת הרכב איבדה שליטה על הרכב
והתנגשה באי תנועה. לאחר שווידאה כי ביתה
והיא שלמות ובריאות, התקשרה לסוכן
הביטוח שלה ושאלה אותו לאן הוא ממליץ
להעביר את הרכב לתיקון. סוכן הביטוח
המליץ לא להעביר את הרכב למוסך הקבוע,
מורשה היבואן. לדבריו, מוסך זה לא ייתן
לבעלת הרכב אשראי על התיקון, ולא ישתתף
איתה בהפרש ההשתתפות העצמית כיוון
שאינו נכלל ברשימת מוסכי ההסדר של חברת
הביטוח. לפי המלצת הסוכן, הלכה בעלת
הרכב למוסך אחר שאינו מוסך הסדר, אבל כזה
שיקזז לה את הפרש ההשתתפות העצמית

בתום התיקון.
בעלת הרכב יצאה שמחה וטובת לב לעבר
המוסך, התקבלה בחביבות והשאירה (מאוחר
יותר יתברר שהמלה "הפקירה" מתאימה יותר)

את רכבה בידי הפחח הנחמד.

לאחר כשבוע, כשסרה למוסך כדי לאסוף את
הרכב, שמה לב כי חזיתו עקומה ופנסי הרכב
מביטים שמאלה במקום להביט נוכחה. היא
סירבה לקחת את הרכב. המוסך הזמין את
השמאי שהגיע לאחר כשעה, וזה בטובו
הסכים לשלם את החלפת מכסה המנוע והכנף
(ששניהם לא התאימו למידות הרכב) לחלפים
מקוריים. כמו כן, התיר לבצע ברכב בדיקת ציר
קדמי (פרונט). יצוין, כי המוסך החליף את כל
המתלה הקדמי (ערסל), ומאיליו חייב היה
לבצע בדיקה זו, אך מאחר שהשמאי לא ציין
עובדה זו בהצעת המחיר למוסך, המוסך לא

ביצע אותה.

התברר כי הסיפור לא נגמר. לאחר מספר ימים
שבה בעלת הרכב כדי לאסוף את רכבה.
חיצונית, הרכב עשה רושם סביר וזה השביע
את רצונה. ביום למחרת החלה לשמוע רעשי
דפיקות ממתלה הרכב, ושמה לב כי חסרים
מים במערכת הקירור. היא חזרה למוסך. כך,
במשך כחודש נכנסה למוסך ויצאה ממנו

בתדירות גבוהה וללא פיתרון.
בעצתי נשלח הרכב לבדיקה במכון רישוי.
נמצא כי כל חלקי החילוף החליפיים לא היו
מתאימים, מה שאילץ את המוסך להתאים את
הרכב לחלפים (אמור להיות להיפך, לא?). כך
השתנו זוויות ההיגוי ברכב, שהיו עלולות

שותף
אחריות הצרכן לתרבות תיקון פסולה של רכב שעבר תאונה

גם אתה
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להפוך למסוכנות עבור נוסעי הרכב והסביבה.
סיום פרשה זו יתברר כנראה בין כותלי בית

משפט.

שותפים לתהליך

במדינת ישראל, תהליך נורמטיבי לתיקון רכב
שעבר תאונה מכה בצרכנים ועלול לסכן גם
אחרים. להלן כל השותפים לתהליך

והאחראים לו:
דואג להבטיח כי בעל הרכבססווככןן  ההבבייטטווחח

ישלם השתתפות מופחתת, למרות שמכר
ללקוח את זכות הבחירה ואת הפרשי
ההשתתפות מראש. בכך הוא מתערב במקצוע
לא לו ומקבל עליו אחריות שילוחית ללא

צורך.
ישנם סוכנים המקבלים במוצהר או שלא
במוצהר עמלות הפניה ממוסכים ו/או מחברות

תיווך, דוגמת "מאסטרשיר" שיש לה הסכמים
עם מוסכים עצמאיים. הפניות אלו פסולות
מעיקרן והן מנתקות את ההיבט המקצועי
והבטיחותי מן התיקון. דוגמאות מעין אלו
מטופלות על בסיס יומי על ידי "פורום התיקון

הבטוח" של איגוד המוסכים.
: בניגוד לאמורששממאאיי  ההררככבב  ((ששממאאיי  חחווץץ))

/mof.gov.ilבהסדר השמאים (חוזר 2002/7 -

hon/2001/insurance/memos/2002-7.pdf,(
ברוב המקרים שמאי חוץ עובדים על פי
נורמות מקובלות בהנחיית שמאי הבית או
בשמו השני של השמאי הראשי. על פי רוב,
הנחיות אלו מאלצות את השמאי לרשום
אישור אוטומטי לתשלום ללקוח, בלי שבחן
את איכות החלפים התואמים ו/או

המשומשים מראש, ורק על בסיס חלפים
תואמים (לא מקוריים) או משומשים לכלי רכב
שגילם עולה על שנתיים. אצל שמאים רבים,
האופציה של חלף מקורי כלל אינה קיימת על

טופס הצעת המחיר שהם מגישים למוסך.
רוב השמאים המשתכרים מידן של חברות
הביטוח, קובעים את מהות החלפים שיותקנו
על ידי המוסך, למרות שאין זה מקצועם ואינו

בגדר סמכותם, ובניגוד לאמור בהנחיות משרד
התעבורה. האופציה של החלפים הנחותים

הופכת להיות ברירת מחדל לתיקון הרכב.
: בין שהמוסך עובד תחת הסכם עםההממווססךך

חברת הביטוח ("מוסך הסדר") ובין שלאו, רוב
בעלי המוסכים או המנהלים המקצועיים
מעדיפים "להסתדר" עם השמאי ולא
להתעמת עמו, ובעקבות כך להתעמת גם עם
הלקוח (חברת הביטוח מאשרת תשלום על

בסיס נחות וזול יותר בהתאמה).
"מוסך ההסדר" או מוסך סוכן אינו מחויב
לבעל הרכב לטווח ארוך, כמו שמחויב המוסך
הקבוע של הלקוח, שיש לו עניין בשביעות
רצון מתמשכת של בעל הרכב. כך יוצא
שבמקום שהמוסך יסרב להתקין חלפים

נחותים באיכותם, הוא הופך להיות קבלן
להתקנת חלפים וחוטא להגדרת מקצועו:

מנהל מקצועי.
יש עדויות לכך שברוב המוסכים במדינה, גם
אם הם שייכים ליבואני רכב, מותקנים חלפים
נחותים. לפי עדותם של מנהלים מקצועיים
רבים שאיתם שוחחתי בשנה האחרונה, "יש
להם ברירה אחת: להפסיד את העבודה או
להפסיד את כבודם המקצועי". רוב בעלי
המוסכים העדיפו לאבד את כבודם ולא את

פרנסתם.
הוא האשם העיקרי במוצר שאותו הואההללקקווחח

מקבל בתום התהליך. הוא מתייעץ עם סוכני
ביטוח במקום עם בעלי המקצוע ומתעסק
ב"הטבות". לקוחות מתייעצים עם בעלי
המוסכים על הדרכים להפקת רווחים
מהתאונה. למעשה, הם מתייחסים לתאונה

כאל הזדמנות להרוויח.

לקחים

לאחר מקרה כגון זה המתואר לעיל, הלקוח
"שוכח" את ה"רווח" ומשתלח במוסך, בסוכן
הביטוח ובחברת הביטוח. אין הכוונה לומר
שהאחרונים אינם אוחזים בחוזקה באשמה,
אך כמו בריקוד טנגו, ה"קומבינה" מחייבת

שותפים: סוכן, מוסך, לקוח ושמאי. 
בעל הרכב חייב לוודא כי רכבו תקין וראוי
לנסיעה. הנהג חייב לגלות ערנות לא רק
בנהיגה, אלא גם בנוהג צרכנות אחראי. הצרכן
הישראלי חייב לוותר על ההטבות הגלויות ועל
ההטבות הסמויות בתיקון התאונה, ועליו
לדרוש מחברת הביטוח תיקון איכותי על
בסיס בטיחותי, וגישה חופשית למוסך על פי
רצונו. רק כשיבחר בדרך זו, המוסכים ייאלצו
לספק ללקוחותיו את הסחורה. הצעת ברירת
המחדל של השמאי, הנהוגה כיום, לא תהווה
להם בסיס לתיקון. חובתם המקצועית
והמחויבות לצרכן המשלם את שכרם תהווה

בסיס איתן לתיקון בטוח.

המאמר התייחס לנותני השירותיםההעעררהה::  
בהכללה כדי להדגיש את הנורמות הפסולות
בעיניי, ולא חלילה כניסיון הכפשה כללי.
מתוקף תפקידי הציבורי, אני מכיר אישית
מספר רב של נותני שירותים אמינים ונאמנים
בכל הקשת האמורה, וכן צרכנים בעלי דרישות
בטיחות. מתוקף היכרות זאת, אני חש שאלה

המיעוט ולא הרוב.

**ייוו""רר  פפווררווםם  ההתתייקקווןן  ההבבטטווחח,,  אאייגגוודד  ההממווססככייםם..

במקום שהמוסך יסרב
להתקין חלפים נחותים

באיכותם, הוא הופך
להיות קבלן להתקנת

חלפים, וחוטא להגדרת
מקצועו: מנהל מקצועי
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