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נעצרהמ׳שלהמכונית

לבדיקר!הרהובבאמצע""

משרדשלשגרתיתתקינות

שלאנראהאךהתחבורה,

המכוניתלדאגה.טיבהלוהיתה

זמןלפנישרכשהמשומשת

מעורכתהיתהאמנםקצר

עודכןאכןומ׳כתאונה,כעכר

הקודמים,בעליהבידיכךעל

בהצלההעכרהשהמכוניתאלא

שאותה309בדיקהאת

כליבהצלההלעבורמהויבים

לפניבתאונה,שניזוקורכב

הככיש.אלהזרהשיועלו

בידישנערכהזו,בדיקה

כיאישרהמורשה,מכון

ובטוחהתקינההמכונית

ניירתזאת,למרותלנסיעה.

התחבורהמשדדשלהבטיחות

מסוכנת,המכוניתכיקבעה

הולחמהכישהתבררלאחר

ולכןמכוניותשתימחלקי

הכביש.מןמידלהורידההוחלט

אלף30כ-הערכות,לפי

בדיקהשנהמדיעוברותמכוניות

נעשיתזובדיקה309תקנהלפי

תאונהאחרימקרים:בשלושה

החליטששוטרבמקרהקשה,

לליקוימחששמהכבישלהורידה

שלבמקרהאוחמור,מכני

אישי.מיבואמכונית

שמבדיקתאלא

TheMarkerכיעולה

בדיקהשלהכספיתהמשמעות

סוחריםהרכב,בעליעבורזו

״משפיעה״ביטוחוחברות

תוצאותעלשונותבדרכים

לוסכשטאלחמניותרישום

בחסר,לעתיםהלוקההבדיקה,

ביצועהעלהולםפיקוחנעדרת

ברשלנות.מתבצעתאףופעמים

אלפיעשרותהיאהתוצאה

שעלולותמסוכנות,מכוניות

לקטלנית.קלהתאונהגםלהפוך

80מודלברקההוראות

פורסםשבועותשישהלפני

שביקשתחקירזהבמדור

שהובילוהנסיבותאחרלהתחקות

הוראהלבטלהתחבורהמשרדאת

לצייןהביטוחחברותאתשחייבה

להלכה״גמור״אובדןשלהערה

שהועברורכבכלישלברישיונות

ונמכרוהבעלים,מידיאליהן

רכב.לסוחריהלאה

שהנזקלמכוניתהיאהכוונה

%05מ-גבוהבתאונהלהשנגרם

%06מ-נמוךאךמשוויה,

כאלה,במקריםלוס(.)טוטאל

אתלפצותהביטוחחברתיכולה

הביטוחערךבמלואהמבוטח

לוסבטוטאלמדוברכאילו

לסוחרהמכוניתאתולמכור

אותהומוכראותהשמשפץרכב

חברתכשאחזקתזאת,הלאה.

לתקופתברכבוהסוחרהביטוח

ברישוםנעשיתוהמכירההתיקון

״יד״.בהוספתמחויבשאינוסף,

מכוניותנמכרותלרוב,

מדוברכילהצהירמבליאלה

לכן,תאונה.אחריבמכונית

לחברותהתחבורהמשרדהורה

ברישיוןזאתלצייןהביטוח

הכבדהלחץובעקבותהרכב,

בחלוףבוחזרשהפעילו,

בלבד.חודשיים

תצויןאםשביןאלא

אםוביןברישיון,זועובדה

מחויבתעדייןהמכוניתלאו,

רשמיתמכניתבדיקהלעבור

שתוכללוודאכריומפורטת

ביןהכביש.עלחזרהלעלות
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תאונהשלמקרהבכלהיתר,

למערכתנזקנגרםשבהקשה

לבלמים,המכונית,שלההיגוי

הגלגליםלקושמעברלשלדה

בין)הקורותהמרכבלעמודיאו

למשל(,המכונית,שלהחלונות

הנזק.לשוויקשרוללא

במכוניםנערכתהבדיקה

לכךמיוחדהיתרשקיבלו

ויכוליםהתחבורה,ממשרד

מכוןאוממוסךכחלקלפעול

שיגראשתקדבמארסרישוי.

למכוניםהתחבורהמשרך

20בןמפורטמסמךאלה

ארוכהרשימהובועמודים,

מתוקףלבודקרדישותשל

עמודדקואולם309תקנה

כשנותעודשנכתבאחד,

למהלךהתייחס80ה-

עצמה.הבריקה

לבדוקלמשלנדרשהמכון

ושינוייםריתוכיםנעשוהאם

מערכתאתלבדוקבשלרה,

הבלמיםתקינותואתההיגוי

ואולםבלימה.מבחןלערוךואף

משרדשהפיץהמסמךלפי

לאהבדיקהמכוןהתחבורה,

למחשבלהתחברכללנדרש

התקינותאתלבחוןאוהרכב

כמואלקטרוניותמערכותשל

absיציבותבקרתאוesp.)

מדוברכיהעובדהלמרותזאת,

קריטיות.בטיחותבמערכות

שחלקהיאלכךשהסיבהייתכן

רקהוטמעואלהממערכות

האחרונות.בשנים

נעדרותגםההוראותכן,כמו

האווירלכריותהתייחסותכל

אוויר״כריתבתאונה,שנפתחות

פעמיםוהרבהיקר,סיפורזה

דוחףשפשוטמישהורואהאתה

המשומשתהאווירכריתאת

מספרההגה",לתוךחזרה

הבאה,בתאונהותיק.מוסכניק

הכריתלציין,כמעטמיותר

ערך.חסרתהיאהמשומשת

בהוראותרקלאזאת,עם

משרדשכללהחלקיות

בפורמטהתחבורה

הבדיקה

בהורדתהאשםנעוץהמיושן,

גםמהכביש.מ׳שלמכוניתו

במסמךמצוינותשכןההוראות

בהכרחלאבבדיקהומחויבות

מיושמות.

נרשםלוס

מפרטי״ראשונהנ״ין

המשפטיותהתביעותבאחת

סוחרינגדבאחרונהשמתנהלות

מכוניתשלמקרההובארכב

דו״הקשה.תאונהשעברה

שנגרםהנזקאתאמדהשמאי

ובעלותמשוויה,%4.04ב-לה

כברשקל.אלף5.83שלתיקון

עברההשמאות,ניתנהשבוביום

מחברתפעמיים:ידייםהמכונית

וממנוראשון,לסוחרהביטוח

מאוחרימיםכמהשני.לסוחר

בשלישית,המכוניתנמכרהיותר

אותהשתיקןנוסף,רכבלסוחר

בלבד.שקל825,7שלבעלות

עבודותכללשהתיקוןאף

שהובאוחלקיםעםריתוך

עברההמכוניתאחר,מרכב

וחזרה309בדיקהאתבנקל

באתרפורסמההמכוניתלכביש.

ראשונה״ידכמכוניתאינטרנט

מחירוןבמחירונמכרהמפרטי״

שהמכוניתלאחרמלא.כמעט

בטיחותניידתבידיהורדה

שמאיהקונהשכרהמהכביש,

שעברההנזקשיעורכישקבע

היאולכן%36היההמכונית

כיצדהשאלהבשימוש.אסורה

309בדיקתאתהמכוניתצלחה

כשבמקריםזאת,פתוחה.נותרה

מכוניותתועדואףמסוימים

הבדיקהאתלכאורהשעברו

עלבכללשתוקנולפניעוד

עתידי.לתיקוןהבטחותסמך

שהיוהמכוניותמרבית

קשה,בתאונהמעורבות

חברותבידיכאמורמועברות

המשקמיםרכב,לסוחריהביטוח

הלאה.אותןומוכריםאותן

לרובמותניתכשמכירתןזאת,

במעברהביטוחחברותבידי

״נוצר309בדיקתשלמוצלח

בדיקהמכונידווקאשבומצב

נושאיםנמוכהמקצועיתברמה

למכוניםביקושישכיביתרון,

אצלםשייבדקרכבכלשכמעט

מתארכביכול״,תקיןיימצא

ענףיו״ריגן,יהודהבפשטות
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מסוכנתעקיפה

הרכב11ב/מתעלמיםכיצד

309תק

ביטוחחברת

בגיןהבעליםאתמפצה

-ומוכרתלוסטוטאל

בכפוףלסוחר,הרכבאת

מוצלחת309לבדיקת

רכבסוחר

נמוכה,בעלותמשפץ

לבדיקההרכבאתומעביר

בדיקהמגון

המקבפרטימעודכןלא

בדיקהעורךהמקורי,

הסוחרללחץונתוןמיושנת

תקינותלאשר

ו!דו!ו>קוח

בעברמעודכןלא

הרכבשלהבטיחותי

בעלים

למוסך,הרכבאתמעביר

נזקברישוםלתקנוולוחץ

מופחת

מוסך

אךהלקוח,ללחץנתון

הרכבאתלהעבירמחויב

בדיקהלמכון

בדיקהמגון

הנזקבפרטימעודכןלא

בדיקהעורךהמקורי,

המוסךללחץונתוןמיושנת

תקינותלאשר

בעלים

ועולהלידיומוחזרהרכב

לכבישמחדש

אתהשמאים,באיגודהרכב

"לסוחריםהעגומה.המציאות

מכוניםעםמסחרקשרייש

להםמספקיםוהםמסוימים,

יכולהואלכן,עבודה.הרבה

בצודההבריקהאתלעבור

וממהממניקלהיותרהרבה

לצמצםהואשלווהאינטדס

שיתועד״.הנזקאת

איגודיו״רמודהבתגובה,

גלנצר,אביהרישוי,מכוני

שהרכב״במידההמצב:בחומרת

לחציםשאיןכמעטממוסך,מגיע

בסוחריםהיאהבעיהובעיות.

אזכיהביטוח,מחברותשקונים

מיאתמוצאיםהסוחריםלחץ.יש

ומוכןהמתאים,בציודמצוידשלא

בבדיקה״-לטענתו,קצתלחפף

פזיזקצת״היההתחבורהמשדד

309לבדיקתרישיונותבנתינת
״,

גלנצר,מצייןאלה,בימיםובדיוק

התקנהניסוחעלבאיגודשוקדים

יהיהמורשהמכוןשכלבדמחדש,

שיתאיםתקלותבסורקמחויב

בודק.שהואלדגמים

יו״רלוי,רונןשלדבריאלא

בטורקיםלאהמוסכים,איגוד

הפיתרון.בהכרחטמוןהחרשים

שלהבדיקהמכוניעלהפיקוח

"הרוקאינופשוט309תקנה

היא״הבעיהכלשונו.במיוחד״

והפעולותשוטפת,ביקורתשאין

אחרירקכללבדרךננקטות

לוי.אומדתלונות״,שמגיעות

התחבורה:חשוד

בבחינה״״הנושא

בדיקתשבהליךהכשללעתים

שהיאלפניעורמתחילהמכונית

ליתראוהבריקה,מכוןאלמגיעה

צריבהשבובשלבכברדיוק,

לשלוחבכללאםההחלטהליפול

לבדיקה.אותה

למוסךהגעתיחורש״לפני

שבעליואיסוזובטנדרטיפלושבו

שלהשלדהוקורתמנוף,בוהתקין

יגן.מספרמהעומס״,קרסההטנדר

שהטנדרהמקצועילמנהל״אמרתי

זוכי309בדיקתלעבורחייב

הואבתגובה,מתקתקת.פצצה

ולאשלו,גדוללקוחשזהליאמר

עליו״.להכבידלוכראי

יגן,מעידהנפגעות,המכוניות

309לבדיקהמופנותתמידלא

זאת.מחייבהמכנישמצבןאף

אלאהבדיקה,עלמחליטאני״לא

מורעותשוםואיןהרכב,בעל

לתאונות״,גורםטכנישכשללכך

יגן.מעיר

למעשהמושלמתבכך

שלביכללאורךהבשליםשרשרת

בתאונה:שניזוקברכבהטיפול

כלליישלחשלאבאפשרותהחל

שאינההבריקהדרך309לבדיקת

כמובטיחותמערכותכוללת

יציבות,בקרתאואווירכריות

תזההשהבריקההאפשרותוער

אוהרכבבעליבלחץאךליקויים,

תטויח.הסוחר

יגןלעשות?ניתןמהאז

לבורקיםלהעבירלחייבמציע

שבדקהמקוריהשמאידו׳׳חאת

״ברובתאונה:אחריהרכבאת

פרטיםמקבללאהבודקהמקרים

לאוהואהאירוע,עלמלאים

להתמקד.ובמהלבדוקמהיורע

עםהמכוניתאתיבדוקלאהוא

אנחנולמשל.צבע,עובימד

אתשמביאמיאתלחייבמציעים

גילויגםלצרףלבדיקההמכונית

רעתחוותעםשמאי,שלרעת

יכולהבודקכךאובייקטיבית.

שתוקנו,החלקיםאתבדיוקלבחון

טובה״.עבורהנעשתהאםולראות

ציוןלסוגייתמתייחסלוי

ברישיוןלהלכה״גמור״אובדן

לכשלהפתרוןכיוטועןהרכב,

״הבעיהבשקיפות.קורםמצוי

מידעלקבליכוללאשארםהיא

אחריברכבסחרעלבסיסי

טיפלומיהיההואמיאצלתאונה,

נזק,אחוזיעללריבבמקוםבו.

לשקיפותעקרונותלקבועצריך

עבררכבאםברישיוןולרשום

בריקה".שמצריכהקשהתאונה

שמשדדשלאחראלא

לחייבמהחלטתונסוגהתחבורה

הרכב,ברישיונותזוהערהציון

ישראלבכבישילנועימשיכו

שבעליהןמכוניותאלפיעשרות

עברןעלכלליודעיםלא

מזלםהתמזלאםוגםהבטיחותי,

שלאהריבכךיודעווהם

הנזקכיבטוחיםלהיותיוכלו

תוקן.כאמת

נמסרהתחבורהממשרד

הרישום״נושאבתגובה:

ביצועשלהרכבברישיון

תקנהלפיהנדרשתהבדיקה

אלה״.בימיםנבחן309

״מנהו■הודה

שטיפלחוסן

שקורתבטש־

זההש

אתרקרסה,

לקוחשהבעלים

לוםאולאגזול,

עליולהעיו

309בבוידות
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