
179גליון מס' מראות משטרה 

 רכב זיוף
 

ב"שיפוצן" של המכוניות ובהסתרת סימני הזיוף, מחייבים את  המאמץ שמשקיעים זייפני רכב

אם בעבר ניתן היה להתייחס אל הימצאותה  לתשומת לב רבה מומחי זיופי הרכב במשטרה

כאל סימן למקוריות החלקים שמתחתיה, הרי שמהיום יש להתייחס  של שכבת זפת מקורית

 גם התייחסות אל סימני אי התאמה בין שנת ייצור הרכב לבין שנת ייצור לכך בחשדנות

 מזויף אביזריו יכולה להוביל לקביעה אם רכב מסוים הוא מקורי או
  

   זיהוי, תחנת ציון פקד ליאור נדיבי רמ"ח-רב
 צילומים: זיהוי תחנת ציון

 

 
כמזויף. בבדיקה ראשונית ע"י מומחי זיופי הרכב של התחנה,  לתחנת ציון הובא רכב חשוד   

פ, בדיקה מעמיקה, בשיתוף מומחי מעבדת סימנים וחומרים של מז" לא ניכרו סימני זיוף, אך

רכב, והסתרת סימני -ומתוחכמת, שכללה הרכבת חלקים ממספר כלי גילתה דרך זיוף חדשה

  .ואביזרים מקוריים הזיוף באמצעות חלקים

הכביש עקב שריפה, שגרמה  במקביל, הודיע בעל רכב פרטי למשרד הרישוי, כי רכבו ירד מן   

מן הכביש. הערה  הורדה לרכב נזק כבד. אי לכך, נרשמה לרכב הערה במסוף המשטרה על

עדויות, שקשרו רכב זה  זאת הבזיקה אל מול עיניהם של חוקרי תחנת נתניה, שאליהם הגיעו

  .לזירות של התפרצויות שונות

כדרוש לחקירה, וכעבור זמן מה הוא נעצר ע"י שוטרי הסיור  קרי נתניה הכריזו על הרכבחו   

אותו אל מחלק הזיהוי הפלילי של התחנה לשם בדיקתו. בעל הרכב  של תחנת ציון, והם הביאו

מעורב בהתפרצויות, והוא נעצר והועבר לתחנת נתניה. הרכב הושאר  זוהה כעבריין, שהיה

 /לזיוף רכב במחלק הזיהוי לטיפולם של המומחים

והמנוע הינם מקוריים, וכי מדובר  בדיקה ראשונית של הרכב העלתה, כי מספרי השלדה   

מקוריים ומתחתם שכבה של זפת הגנה  בתוך הרכב היו ריפודים .1993  ברכב משנת יצור

לרכשה בארץ. המשך הבדיקה  מקורית, אשר למיטב ידיעתם של הבודקים, לא ניתן היה

את החשד, כי מדובר  הדבר העלה .1995  י ברכב הותקנו חגורות בטיחות משנתהראה, כ

 ברכב שהוספו לו חלקים מרכב חדש יותר

 

החומרים של מז"פ, וביחד עם מומחי התחנה הם חיפשו  בשלב זה הוזעקו מומחי מעבדת   

מרק" כחומר מילוי וכיסוי. הסימן הראשון התגלה בקורה " סימני שינויים במרכב, כגון הוספת

עמוק, שיגלה סימני ריתוך שהוסתרו ע"י ה"מרק". בדיקת  קדמית מצד שמאל, לאחר שיוף

החשד, כי מדובר ברכב מזויף, החל להתבסס. המומים  .דומים שאר הקורות גילתה סימנים

הסירו את הריפוד ואת שכבת הזפת שמתחתיו,  ,ניגשו כעת לחלקו הפנימי של הרכב

שינוי מבני ניכר. מסקנתם הסופית של המומחים  ולתדהמתם גילו סימני ריתוך, שהצביעו על

החלק הקדמי היה מקורי,  רכב לפחות.-כלי הייתה, שמדובר בחיבור של חלקים משלושה

 .ותקרה חדש יותר, וכלל רצפה, תא מטען -החלק האחורי 

אשר מילאה  ,שני החלקים העיקריים חוברו באזור הרצפה והייתה ביניהם חפיפה מסוימת   

נוסף להסתרת  מתן חוזק מבני, כפיצוי על חיתוך הקורות התחתיות, ואמצעי -שני תפקידים 

 .ומעליה ריפוד הרכב ריתוך הוסתרו באמצעות מרבד זפת מקוריתאופן הזיוף. כאמור, סימני ה

ניתן לרכוש מרבדי זפת  בדיקה שנערכה מול ספק אביזרים לרכב מסוג זה העלתה, שכיום   

 .זפת מיצור מקומי בלבד מקורית של היצרן, בעוד שעד לפני זמן קצר ניתן היה לרכוש מרבדי

בחקירה כנגד הבעלים הקודמים  הם פתחו ממצאי הבדיקות הועברו לידיעת חוקרי נתניה.   

שביצע את עבודות ה"שיפוץ",  של הרכב, בחשד להונאת חברת הביטוח שלו, וכנגד הפחח

  .פי חוקי משרד התחבורה-אשר אסורות על

זייפני הרכב ב"שיפוצו" ובהסתרת סימני הזיוף, מחייבים את מומחי זיופי  המאמץ שהשקיעו   

השונות ליתר מאמץ ותשומת לב. אם בעבר ניתן היה להתייחס אל הימצאותה  הרכב בתחנות

מקורית כאל סימן למקוריות החלקים שמתחתיה, הרי שמהיום יש להתייחס  של שכבת זפת

  .בחשדנות, וכדאי לבדוק מה מסתתר תחתיו סימן זה אל

 



 

 בין שנת יצור הרכב לבין שנת יצור אביזריו, כגון חגורות התייחסות אל סימני אי התאמה

להוביל את המומחה אל קצה החוט הדרוש לו, כדי לקבוע, אם רכב  בטיחות ומושבים, יכולה

   .מזויף מסוים הוא מקורי או
 
 

  

  

    
  

  ופנימיחיצוני  –נקודות הריתוך השונות במרכב 

  

     
  

  ופנימיחיצוני  –נקודות הריתוך השונות במרכב 

  

  

  
  

 וית של חגורת הבטיחותוהת


