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תמי את ׳ניצל הערמומי שהפתח משום זאת׳ לעשות לא
 לי שהחזיר כך ועל-ידי לענייני־רבב, הקשור בכל מותי
 יחד אותי כרך ,השתתפותי-ד,עצמית דמי לירות, 300

הברת־הבקטוה.״ כלפי בשותפות־לרמייה איתו
■ ■ ■1 י

 יודעים ם1אי הפרטי הרכב בעלי מבין מאוד בים ך*
ב נפגעת1 מכוניתם כאשר — חשובה עובדת-יסוד ן

 וצבעי־רבב, פחתי של לשירותם ניזקקים והם תאונה,
 את קובע חברת־הביטוח, ■נציג שהאקספרט, לאחר הרי

 רשאי לבעל־הרכב, תשלם שחברת־הביטוח הסכום גובה
 הסכום כל את להשקיע ברצונו אם להחליט בעל־הרכב

 או ההשתתסות־העצמית), דמי את יפסיד (ואז בתיקון
 מסויים במיקרה כי קבעה שחברת־הביטוח למרות —

 הניזוק שהחלק משום חדש, חלק קניית מאשרת היא
 משומש, חלק לקנות בעל־הדפב רשאי — בר־תיקון אינו
נוספות. להוצאות להיכנס לא כדי

 לרווח נוסף !כי חדשים, הלקים קניית מעודד הפחח
החלקים. מקניית דמי־עמלה, מרוויח הוא מהעבודה

 פגוע רכב בעל שכאשר מה הוא המצב בדרך־כלל
 המשא־ את ונהל עצמו שהוא במקום הרי לפחח, נכנס
באו גם הפחח• זאת עושה חברת־הבישוח, .נציג עם ומתן

 עקב השניים, בין סמויים קשרים כל שאין מיקרים תם
 מסויימים פחחים אל לקוחות והפניית ממושכת היכרות
 העיסקה את הפחח מסיים שמנים, דמי־עמלה תמורת

 בעל־ את מכניס פעם ולא חברת־הביטוח, נציג עם
 נתן ״האקספרט כי באומרו נוספת, להוצאה המכונית

 יספיק לא שקבע הסכום איתם• להילחם אי־אפשר מעט,
שה כדי לירות, מאות כימה עוד להוסיף עליך לתיקון.

פיקס.״ יהיה תיקון
 תברת־ד,ביטוח. נציג עם להתמקח חייב בעל־הרבב

 הסופי המחיר זהו כי הפחח עם לסכם עליו לאחר־מכן
 מראש ולמנוע ההשתוזפות־העצמיח), ׳לדמי (נוסף שיקבל

כא הפתעות, תתעוררנה העבודה שבמהלך אפשרות כל
נוספים. סכומים לסחוט יגסה הפחח שר

 מישרד־התח־ מטעם רישיון ■בעלי הם פחהי־הרכב,
 מיחיירי־התיקר מבחינת באיגוד־המוםכים. חברים בורה,

 הזיה (העולם במוסכים הקיים מחירים גדנגל אותו נים,
 קבוע תעריף בנימצא אין הפחחים. אצל גם קיים ),1912

ומופקר. פרוץ שוק זהו פחחות. לתיקוני
 הניזקקים לבעלי־רבב לתת שאפשר היחידה העצה
 אחרים פתחים אצל לבקר להתעצל, לא היוא לפתחים

 את למסור למי שמחליטים קודם במחירים, ולהתעניין
 פחח־ בין אחוזים מאות בן פער בהחלט ייתכן העבודה.

עצמו. תיקון אותז עבור לשני, אחד רכב
הפר כל את בכתב לסכם יש העבודה מסירת לפני

 את להפסיק הוא פחחים על מאוד1 מקובל תרגיל טים.
 מכפי מסובכת יותר הרבה שהיא לטעון ,באמצע, העבודה

 המחיר, על יוסיפו לא אם ,ולכן, ראשון, ממבט שנראתה
להם. תשתלם לא היא

עצ בעל ואתה בכתב העבודה פרטי יאת סיכמת !אם
 יטען הפחח אם הפחח. על שתגבר ספק אין חזקים, בים

 את להוציא רשאי ואתה לו, משתלמת אינה שהעבודה
 כדי זה באיום די בדרך־כלל התיקון. באמצע המכונית
נוספים. כספים לסחוט המנסה הפתח את להרגיע

■ ■ ■
 ל־ מיגרשים ובעשרות בתל־אביב, מכוניות עיר־ד! ף*

 מאות זו לצד זו ניצבות הארץ, ברחבי מכירת־רכב
 עתה זה הורדו כאילו ומבריקות, נוצצות רובן מכוניות.

 של ייצור מדגמי מכוניות ביניהן, פסי־הייצור. מעל
 ניראות הן — פלא זה ראה אך השישים. שנות אמצע

, רבב. ללא ציבען היטב. שמורות
 בת השקעה — פשוט בעל־המיגרש של החשבון

 קל תמיד. כדאית המכונית, בצביעת לירות ימאות כמה
מבריקה. מכונית עבור גבוה, סכום התמים מהלקוח להוציא

 אפילו ויותר, שנים חמש הכביש על שהיתר, מכונית
 מבקש כאשר כיתמי־חלודה. עליה יש היטב, שמורה היא

בה מחליף הוא מכוניתו, את מחדש לצבוע בעל־מכונית

 ניתן ולא שמות !בהם עשתה שהחלודה רקובים חלקים
 כיתמי־הח־ את להרחיק לצבע מורה הוא לתקנם. עוד

 איזור לחתוך לבעלי־רכב המציעים צבעים יש לודה,
ל זהו, לא־חלוד. פח במקומו ולהלחים בחלודה, נגוע

 עולים שחלקי-החילוף משום ישראלי, פיתרון מעשה,
 זמן כי ביותר, מוצלח איננו הפיתרון הון־תועפות. כאן
ההלחמה. במקום חלודה כתמי יופיעו הצביעה לאחר קצר

 במוסכי□ מחירי□ בדיקת
לירות מאות תחסוך

 מראש ידיעה תוך חלודה, מכונית בצביעת יש האם
 וכיתמי־החלודה יתפוצץ הצבע אחדים ׳חודשים תוך כי

מעשה־רמייה? משום אותה, ויכסו יבצבצו
 במישדד-התחבד אגף־הרכב סגן־מנהל פריים, .אלבס

אומר: הוא כך, סבור אינו רה,
למ רוצה בקיר, בקיעים לו שיש דירה בעל ״כאשר

את שיתקן בנאי להזמין לו אסור האם דירתו, את כור
ייראו הם הבא שבחורף ברור כאשר אפילו הבקיעים,

חייב ישן, מדגם ׳מכונית לקנות הרוצה אדם יכל ז שוב
 צביעה־ עברה הירי — ונוצצת מבריקה היא שאם לדעת

 ישן רכב לקנות הרוצים לאלה מייעץ הייתי אני מחדש.
 שאילו לטעון מהמחיר, להוריד לנסות מחדש, הצבוע
 אותה, לצבוע צורך היה לא טוב, במצב המכונית הייתה

פגמים.״ להסתיר ׳כדי
 צבעי ״כאשר שוינה. רון ידין עורך־הדין של דעתו

 במיקצועו, לעסוק מישרד־ד,תחבורה מטעם רישיון מקבל
מיו לגלות הרישיון, קבלת לצורך מתחייב, הוא הרי

 במיטב הציבור את לשרת חייב הוא מיקצועית. מנות
 כדי בצבע חלודה מכונית מריחת שלו. המיקצועי הידע

 מיקצועית. מיומנות עם מתיישבת אינה לקוח, לרמות
המו את לתבוע בהחלט אפשר זה שבמיקדה סבור אני
בדץ.״ ולזכות הצבעי, ואת כר

 הפחחים עמיתיהם אצל כמו הרבב, צבעי אצל יגם
משתמ פעם לא קבועים. מחירים אין ,וד,מכונאים

 הם ולבעל־הרכב רגיל, סינתטי בצבע צבעי־הדכב שים
 ביית־ של המקורי בצבע המכונית את צבעו כי מספרים

בהתאם. מרקיעי־שחקים, מחירים גובים וכמובן החרושת,
ה ועל העבודה טיב על מראש מסכמים כאשר גם
השונים. צבעי־הרכב בין גדול מחירים פער קיים צביע,

 ,1968 דגם היטב, שמורה ,1300 קונטסה מכונית
 ב״ק ישראל ברחוב לצביעת־רכב, גרף למוסך הובאה

 וצביעת כיתמי־ד,חלודה הסרת עבור בתל־אביב. ,22
 ליתת. 500 הצבעי דרש רגיל, סינתטי בצבע המכונית

 ברחוב לצביעת־רכב לפיד למוסך הובאה מכונית אותה
 400 סך שם נידרש עצמה עבודה אותה עבור .6 ראם

 בע״ט, תעשיות אילין א. במוסך ואילו בלבד, לירות
 ד,צבעי דרש לארץ, הקונטסה את ייבאה שבשעתו החברה

העבודה. ביצוע עבור לירות 650
 וצבע, לפחהות חבקוק מוסך בעל בהגינותו הצטיין

 את בדק חבקוק, מאיר המוסך, בעל הארץ. תוצרת רחוב
 לא אני הפעם אבל לעבודה, זקוק ״אני :ואמר המכונית

לע מספיק הכסף. על חבל המכונית. את לצבוע ממליץ
טוב.״ ,פוליש׳ שות

 נכנסו וצלם־המערכת הזה העולם מבקר כאשר אגב,
 טרוד מצאוהו עימו, לשוחח כדי חבקוק מאיר של לחדור
לחברו: אמר בה טלפונית, בשיחה

 לשמיעת בוועדה איגוד־ד,מוסכים כנציג ״נתמניתי
ל אותי שמבלבלים דברים שומע אני אזרחים• תלונות

לעבוד. כך אפשר איך מבין לא גמרי
 של כנף ליישר ריצו בבני־ברק אמריקאי ״במוסך

 כאשר אותה. חתכו הכנף, את לפרק במקום מכונית,
 איך סנטימטרים. בשלושה התקצרה היא אותה, הליחימו

״7 כזד, דבר לעשות אפשר

 ל־ הצבעי נדרש בדיוק מה ׳בכתב, מראש, במו ך*
להו שינסה קודם ד,צבעי יהסס זה במיקרה בצע. ^
משתמש. הוא בו הצבע טייב לגבי הלקוח את נות

ב נוכח להיות חייב למכוניתו, החרד בעל־מכונית
 יהיה לא אם הצביעה. לפני כיתמי־ד,חלודה הסרת שעת

 חיים לעצמו יסדר שהצבעי בכך מסתכן הריהו נוכח,
בביתמי־החלודה. לטפל בלא המכונית את ויצבע קלים,

האפ ככל רבים במוסכים לעבור יש להתעצל. אסור
ב שעות מספר ביזבוז הצעות־מחיר. לשמוע כדי שר,

ליידות. של רבות מאות לחסוך עשוי מחירים בדיקת
 מישרד־ד,תחבורה, מטעם הרישיון בעלי צבעי־הרכב,

 לא נוכלים יש ביניהם גם באיגוד-המוסכים. חברים הינם
 צבעים פני על הם עדיפים מיקרה בכל אבל מעטים,
 לא שלעולם משום ׳לפנות, אין אליהם מורשים, שאינם

אותך. יפתיעו במה לדעת תוכל
 מישרד־ שלט את תולים אינם בלתי־מורשים צבעים
לזהותם. ניתן כך מוסכם. בפתח התחבורה


