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 ?שמושמ רתנספ םינוק ךיא
 ....  דעצ רחא דעצ

 

 החמומ םירתנספ ןווכמ ,ןמסיורג רטפ :תאמ
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 ? קונים פסנתר יד שניהאיך 

 

 שהדבר  כמובן. מחצי ביותר פסנתר ברכישת הנדרשת ההשקעה את להוזיל יכולה משומש פסנתר קניית

 .ייצור וארץ איכות, רמה מאותה פסנתרים שני בין נעשית ההשוואה כאשר נכון

 

( תנהבמ לקבל אפילו או) לרכוש ותפתת ולא ומושכלת מוצלחת פסנתר בחירת לעשות שתדעו בשביל אך

 .נגינה של למצב להביאו כדי רבים כספים בו להשקיע שתצטרכו פסנתר

 אפילו או) הפסנתר את קונים שאתם לפני שתבדקו שכדאי דברים של רשימה עבורכם הכנתי הז ךמסמב

 .(שלו הובלה עבור רק משלמים

 

 ראשי פרקים:

 רכישת ידע שימושי על פסנתרים : 1שלב  --- 2-4עמוד 
 כמה עולה פסנתר? --- 2 דומע 
 משומש? וסנתר חדש אהאם לקנות פ --- 3 דומע 
 ?רתנספה הבוג לש תועמשמה המ --- 3 דומע 
 החשיבות של ארץ ייצור הפסנתר? מה  --- 4 דומע 
 בעלות פרטית?או איפה לרכוש, חנות פסנתרים   --- 4 דומע 

 
 סינון פסנתרים )איך יודעים איזה פסנתרים כדאי לראות( : 2שלב  --- 6-8 דומע
 איך מוצאים פסנתרים אצל אנשים פרטיים? --- 6 דומע 
 איך בוחרים לאיזו חנות כדאי להגיע?  --- 8 דומע 

 
 לראות את הפסנתריםזה הזמן  : 3שלב  -- 9-13 דומע
 התרשמות כללית --- 9 דומע 
 מאפייני הפסנתר - 10 דומע 
 בדיקות לפסנתר - 10 דומע 
 תויללכ תוקידב - 13 דומע 

 
 הינקה ינפל םתרחבש רתנספה תקידב – 4 בלש ---- 13 דומע

 
 רתנספה תיינק – 5 בלש ---- 14 דומע
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 פסנתרים על שימושי ידע רכישת – 1 שלב

 

 לקבל קצת מושג כללי על פסנתרים חשוב, בחיפושים מתחילים שאתם לפני כל קודם

 

 ? פסנתר עולה כמה

 נותנתהיא  אך ,גסה מאוד חלוקהב הפסנתרים את חילקתי. גדול מאוד הוא הפסנתרים של המחירים טווח

 . לעצמכם שתקבעו בתקציב לרכוש שתוכלו הפסנתר על מושג

 כמו"(. מציאה" במחיר פסנתרים) פסנתרים של מחשידים מחירים לזהות תוכלו הטבלה באמצעות כן כמו

 מדובר כנראה .חשדניים היו – ח"ש 6,000 של במחיר מוכר מותג של גבוה פסנתר לכם מציעים אם לדוגמה

 .מאסיבי שיפוץ קצר זמן תוך שיצריך טוב לא פנימי במצב ישן מאוד בפסנתר

 

 ?עומד פסנתר עולה כמה

 תיאור הפסנתר מחיר הפסנתר

   ח"ש 5,000 עד

 הזקוק מאוד ישן פסנתר( רוסיים פסנתרים כגון) בינונית/נמוכה ברמה פסנתר
 החשש עקב בפסנתר יותר גבוה סכום להשקיע חוששים אתם אם. מאסיבי לשיפוץ
 .פסנתר השכרת על ממליץ אני לנגן יחדול שהילד

 

6,000-8,000 ₪  
 אך מאוד ישן פסנתר או מוכרת לא פירמה של טוב פסנתר או נמוך אך טוב פסנתר

 .טוב יחסית במצב

 מאוד טובה נגינה וברמה מתוחזקים יפן מתוצרת שניה יד פסנתרים כ"בד  ₪ 8,000-11,000

11,000-18,000 ₪  

 פסנתרים(, …גרמניים, כיים'צ, יפניים) מובילים מותגים של שניה יד פסנתרים
 אינודנזיים/  סיניים פסנתרים האלו במחירים למצוא גם ניתן. מצוין ובמצב גבוהים
 יד יפניים פסנתרים. המשומשים של מזו נמוכה תהיה לרוב רמתם אך, חדשים

 (סיילנט) השתקה מנגנון עם שניה

18,000-25,000 ₪  
 תוצרת חדשים פסנתרים או מצויין במצב משופצים וגרמניים כיים'צ פסנתרים

 הרחוק המזרח

 חדשים וגרמניים כיים'צ פסנתרים ומעלה ח"ש 35,000
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 ?משומש או חדש פסנתר לקנות האם

 דשח פסנתר של החיסרון. נכון טיפול עם ביותר רבות שנים אותך לשמש שיוכל פסנתר הוא חדש פסנתר

 משומש פסנתר של ממחירו בהרבה גבוה, חדש פסנתר של מחירו. )ובד"כ גם ארץ הייצור( המחיר הוא

 .בצדק תמיד לא אך, דגם מאותו

 לזה מאוד מתקרבים החיצוני ומצבם שאיכותם מצוין במצב שניה יד פסנתרים של שפע בשוק למצוא ניתן

 .חדש פסנתר תואו של ממחירו 2 פי לפחות נמוך מחירם אך חדש פסנתר של

 שיבצע מומחה שמזמינים לפני פרטית מבעלות שניה יד פסנתר לרכוש ולא להיזהר ממליץ אני זאת עם יחד

  .פסולים או פגומים פסנתרים קניית של  כספי ואובדן נפש עוגמת למנוע כדי וזאת, לפסנתר בדיקה

 

 

 ?הפסנתר גובה של המשמעות מה

גבוה  שהפסנתר ככל. מחירו על גם ולכן הפסנתר של הצליל תאיכו על ישירות משפיע פסנתר של גובהו

 גם ולכן יותר ועמוק חזק המופק הצליל כךו יותר ארוכים המיתרים, יותר גדולה שלו התהודה תיבת ,יותר

 .)בהשוואה לפסנתר מאותו ארץ ייצור( יותר יקר המחיר

 

 :גובהם לפי קטגוריות לארבע מתחלקים העומדים הפסנתרים

 Spinet Piano מס" 90-100

 ביותר הקטנה התהודה תיבת בעלי, ביותר הקטנים הפסנתרים
 צליל דבר של בסופו מייצרים אשר ביותר הקצרים והמיתרים

 לפסנתר בהשוואה) זולים יהיו גם הם ולכן וחלש קטן יחסית
 לנגנים להתאים יכולים הם( יצור ארץ מאותה יותר גבוה

 (.ילדים חדר, ד"ממ) קטנים לחללים או מתחילים

 Console Piano ס"מ  100-110
 הרמה את ומהווים נמוכים עדיין נחשבים זה בגובה פסנתרים

 .הפסנתרים של הבאה

 Studio Piano ס"מ 110-122

 מספיק בהחלט. איכותי צליל לרוב מפיקים, טובים פסנתרים
 גם ולכן ביותר הנמכרים הפסנתרים אלו. הנגינה ללימודי טובים

 .ביותר גדולה המגוון קיים
 מבין ביותר והאיכותי המרשים הצליל בעלי. מקצועיים פסנתרים Professional Piano ס"מ 122-133

 .העומדים הפסנתרים כל
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 חשיבות של ארץ ייצור הפסנתר?ה מה

 מחומרי בנויים אלו פסנתרים. ביותר האיכותיים לפסנתרים נחשבים כיה'וצ גרמניה מתוצרת פסנתרים 

 הם הקלידים ומגע מהם המופק הצליל גם ולכן ביותר גבוהה ודיוק מומחיות ברמת, ותייםאיכ מאוד גלם

 כאלו שניה יד פסנתרים למצוא מאוד קשה, כיום. הגבוה מחירם הוא בהם היחיד החיסרון. שיש הטובים

. כללי שיפוץ שידרשו ויתכן והזנחה שימוש חוסר של רבות שנים לאחר רק אותם מוכרים כ"בד, טוב במצב

 יוכל הבודק. פסנתר בדיקת ולהזמין ומהמחיר מהמותג להסתנוור לא מאוד רצוי, כזה פסנתר שקונים לפני

 .כדאית היא בשיפוץ הכלכלית ההשקעה אם וכמובן גרוטאה או במציאה מדובר אם לומר

 נוןמנג יש אף ולחלקם, מצויינים גלם מחומרי בנויים. איכותיים מאוד נחשבים גם יפן מתוצרת פסנתרים 

 שלהם והמגע הצליל אחד שמצד כיוון בארץ פופולריים מאוד אלו פסנתרים. גרמניה מתוצרת וחלקים

 מצבם. טובים ובמחיר במצב כאלו שניה יד פסנתרים של מאוד גדול מגוון יש שני ומצד מאוד איכותיים

 אם. תריו גבוהה הפסנתרים לתחזוקת המודעות שם, מיפן ישירות אותם שמיבאים מכך נובע הטוב

 ערכם. במזרח ולא ביפן יוצר עצמו שהפסנתר לבדוק מאוד חשוב יפנית חברה של פסנתר לקנות בוחרים

 .ביפן שמיוצרים לאלו בהשוואה יותר נמוך במזרח המיוצרים פסנתרים של

 פסנתרים פסנתרים אלו גם נחשבים איכותיים, כמו גם ה –וארה"באנגליה  איטליה תוצרת סנתריםפ

  נים, גם הם עשויים חומרי גלם איכותיים.הגרמניים והיפ

 לגופו מקרה כל לבחון כמובן חשוב אך. והאינדונזיים הקוריאנים, הסינים, הרוסים הם נחשבים הפחות .

, על ערכו שלו הפוטנציאל על לרמז יכולה כן היא אך הפסנתר איכות על מעידה לא לבדה הייצור ארץ

 .ועל איכות ההרכבה עצמה אותו םהמרכיבי והחומרים החלקים איכות עלבשוק, 

 

 ?בעלות פרטית אוחנות פסנתרים איפה לרכוש, 

 

 מאנשים פרטיים ת פסנתריתרונות ברכיש

 הזולה הקניה לעיתים כי לזכור חשוב אךתר מחנות )בקניה של פסנתר מאותו דגם( בד"כ מחיר נמוך יו 

 לגרוטאה מציאה בין דק מאוד גבול יש! ביותר היקרה כקניה דבר של בסופו מתבררת

 :  2לגבי האתר יד  ותביניים חשוב שתי הערות

 "לדוגמה כל ערב באתר זה ובדומים אחרים. אני  גם מכוונים ומוכרי פסנתרים מחפשים "מציאות

א אכן ולכן תהיו בטוחים שאם הפסנתר ה. תרחמל םוי עסאמחפש פסנתרים לבדיקה באזור אליו אני 

 בכך.  מציאה מבחינת איכות ומחיר הוא כבר מזמן נקנה ע"י אדם שמבין

  ואעפ"י שפסלתי של פסנתר לא פעם הוזמנתי לבדיקת פסנתר אצל אדם פרטי לצורך הערכת שווי

 . 2באתר יד אותו למכירה ראיתי אותו יום למחרת מפורסם 
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 חנות פסנתריםמ ת פסנתריתרונות ברכיש

 בין להשוות לך מאפשרת זו עובדה. בנגינה להתנסות יכול אתה עליהם פסנתרים של גדול מבחר יש 

 את שלם בלב לבחור כלתו דבר של בסופו וכך החיצוני והמראה שלהם המגע הפסנתרים של צליליהם

 .ביותר לך המתאים הפסנתר

 לפסנתר אחריות מספקת פסנתרים חנות. 

 פסנתרים מכוון י"ע וטופלו שנבדקו פסנתרים רק למכירה מציעה עצמה את שמחשיבה פסנתרים חנות .

 כבר בהם נתקל שהמכוון הבעיות שכל כך, ונקיון רגולציה, אחד כיוון לפחות שעברו פסנתרים, כלומר

 .רוסוד

  ?כלומר –לפסנתר אין טרייד לעשות ניתןבד"כ  פסנתרים בחנותיש לכם פסנתר שאתם רוצים לשדרג ,

 .חדש פסנתר קניית כנגד הישן הפסנתר על זיכוי לקבל ניתן

 ההשכרה תקופת ובסוף פסנתר לשכור ניתן. להשכיר פסנתר אפשרות ישבד"כ  פסנתרים בחנות 

 מתחילים לנגנים מצוין פתרון זהו. לחנות חזרה להחזירו או רהפסנת את לרכוש מעוניינים אם להחליט

 תקופת בתום הפסנתר את לרכוש בהמשך ותחליטו במידה. בנגינה יתמידו אם בטוחים לא אשר

 .ההשכרה עבור ששולם מהסכום חלק הפסנתר ממחיר שיקזזו חנויות יש, השכירות
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 פסנתרים סינון – 2 שלב

  משלו וחסרונות יתרונות אחד לכל. פסנתרים מחנות או פרטית מבעלות פסנתר לקנות אפשר

 ?פרטיים אנשים אצל פסנתרים מוצאים איך

 ניתן שהיה פסנתרים אחרי רגליים בכיתות יקר זמן לבזבז ולא ולבדוק לבוא כדאי פסנתרים אילו לדעת כדי

 :הבאים הדברים את לעשות מציעים אנו, מראש לפסול

 מצב, החיצוני מצבו, צבעו, הפסנתר ממראה להתרשם תוכלו – מבחוץ הפסנתר של תמונות לבקש 

 .לכם מתאים שלו המראה האם לראות ובכלל. הפדלים מספר, הקלידים

 הפסנתר גב של ותמונה והפינים המיתרים, הפטישים של תקריב – מבפנים הפסנתר של תמונות לבקש .

 על חלודה בתמונות תראו אם -והחיצוני הפנימי ממצבו כללי באופן להתרשם לכם יאפשרו אלו תמונות

 ולא כבר אותו לפסול תוכלו ופגום ישן שנראה פסנתר, התהודה בתיבת סדקים, הפינים על או המיתרים

 ייתכן, קיימים לא שהם אומר לא זה סדקים או חלודה ראיתם לא אם אך. אותו תלראו כדי ולהגיע לטרוח

 .בתמונה אותם לזהות יודעים לא שאתם או" טיפול" עברה, מספיק איכותית לא שהתמונה

 שלו מהצליל גם ואולי שלו הכיוון ממצב להתרשם תוכלו כך הפסנתר על שמנגן מישהו עם סרטון לבקש 

 תוכלו מאשר שיותר לב שימו( של בטלפון הסאונד ובאיכות המצלמה איכותב תלוי מאוד שזה למרות)

 להדליק צריך כזה ומצב, כזה סרטון לכם מלשלוח שמתחמקים כאלו לזהות תוכלו, מהסרטון להתרשם

 .אזהרה נורת לכם

 רבים. שלו התחזוקה לגבי אינדיקציה נותן .חשוב מאוד? המכוון מי? לאחרונה כוון הפסנתר מתי שאלו 

 יתכן, מתוחזק ולא כוון לא הפסנתר אם. נגינה כלי מאשר יותר למדף שהפך אחרי הפסנתר את וכריםמ

 כך-כל המיתרים שגובה סכנה יש כאלו במצבים. מאוזן נגינה למצב להביאו כדי אחד מכיוון יותר ותצטרכו

 .שיפוץ ויידרש ייתכן כן כמו. מיתרים להיקרע עלולים כיוון כדי שתוך כך ירד
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 רצינית בעיה זאת כיוון מחזיק לא הפסנתר אם. מדוע תבררו, לא אם ?כרגע מכוון נשמע הפסנתר האם 

 .לפתרון ניתנת שאינה ויתכן מאוד

 יהיה רב בשימוש שהיה פסנתר. הפסנתר של השימוש רמת לגבי אינדיקציה נותן? הפסנתר על ניגן מי 

 לשיפוץ מהר יותר ויזדקק יותר שחוק

 לרמת שהגיע פסנתר או ישן מאוד בפסנתר שמדובר כנראה, כן אם ?כלשהו שיפוץ עבר הפסנתר האם 

 עבר אם. נוסף לשיפוץ יזדקק הקרוב ובזמן ייתכן חלקי שיפוץ עבר הפסנתר אם. גבוהה מאוד שחיקה

 רמה באותה אינם הם שהוחלפו שהחלקים הסיכויים רוב אז, גרמניה תוצרת היה והפסנתר כללי שיפוץ

 של היצור ארץ ומה למה, הוחלף מה לברר חשוב. המקוריות איכויותיו את דאיב והפסנתר, כשהיו

 .שהוחלפו החלקים

 בגלל, שיפוץ שנדרש אמר שהמכוון בגלל הפסנתר את מוכרים רבים ?הפסנתר את מוכרים למה 

 בוודאי אתם. ושחוק ישן מאוד פסנתר או( כיוונים עבר לא גם ולכן) בו ניגן לא אחד ואף עמד שהפסנתר

 התשובה אם. המכירה לסיבת כלשהו מושג לכם תיתן כזו שאלה לכן. כזה פסנתר מלקנות להימנע יםרוצ

 .חשדניים היו – אותנטית לכם נראית ואינה מתחמקת

 

 מודעות שכדאי להיזהר מהן:
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 ?להגיע כדאי פסנתרים חנות לאיזו בוחרים איך

 חברים או שכנים לכם יש אם. חשובה מאוד היא החנות מאותה רכשו שכבר מאנשים המלצה – המלצות 

 .לפסנתר המורה עם גם להתייעץ תוכלו, איתם תתייעצו פסנתר שקנו

 :ממליץ לשאול שכדאי שאלות

 ?שלך מהפסנתר מרוצה אתה האם –

 שקיבלת השירות היה איך, כן אם? בפסנתר תקלה שהיתה מצב קרה האם –

 ?בפועל שקיבלת למה תואם ההקני במעמד לך שהובטח שמה מרגיש אתה האם –

 ?אליך שהגיע המכוון ממקצועיות מרוצה אתה האם –

 ?נעימה בצורה מתנהלים העסק בית מול התהליכים האם –

 מומחה י"ע נבדק שהפסנתר רגועים להיות יכולים אתם, כן אם ?פסנתרים מכוון הוא החנות בעל האם .

 בנאמנות שישרתו פסנתרים למכור לו חשוב. עסקים איש ולא מקצוע בעל כל קודם הוא פסנתרים מכוון

 אך. יותר יקרים קצת ולכן יותר איכותיים פסנתרים ימכור כ"בד הוא. יפגע לא הטוב ושמו לקוחותיו את

 .משתלם הכי לכם יהיה זה הרחוק בטווח

 

 אין טרייד ביצוע או פסנתר השכרת מאפשרת חנות כל לא ?אין טרייד לבצע או פסנתר להשכיר ניתן אםה, 

 .מראש זאת שתבררו כדאי, לכם חשובים אלו שירותים אם

 יקר מוצר זה ופסנתר קטנה שלנו הארץ כ"סה כי חשוב פחות בארץ המיקום למעשה ?החנות מיקום 

 בבית נמצאת החנות האם זה לדעתי לבדוק חשוב שכן מה. שיאהבו כלי לבחור כדי לנסוע מוכנים שהרוב

 .המבחר וגודל הפסנתרים כמות לע מושג תקבלו כך, גדול אולם או פרטי

 ימית הובלה  אחרי פסנתרים ?בחנות נמכרים שהם לפני בפסנתרים מטפלים בו מלאכה בית קיים האם ,

 פוליש, לנקיון, כיוונים למספר – מכירתם לפני לטיפול זקוקים פרטיים לקוחות אצל שהיו אחרי או

 .כיוון שיחזיק יציב פסנתר תקבלו שאתם כדי וזאת ורגולציה
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 הפסנתרים את לראות הזמן זה – 3 שלב

 אמנם היא הבדיקה. אותו לבדוק  הבא ליסט ק'הצ באמצעות יכולים אתם פסנתר לראות מגיעים כשאתם

 פסנתר לגבי תריו בטוחים להרגיש שני ומצד אחד מצד פסנתרים לפסול לכם תעזור אך, בסיסית ברמה

 אתכם שמעניין

  כללית התרשמות

 נקיים נראים האם, הפסנתרים של החיצוני מהמראה תתרשמו כל קודם – הפסנתרים מראה 

 בבית קודם היה שהפסנתר כך על לרמוז יכולים, פוליש שעברו נקיים פסנתרים. כלשהו?  ומתוחזקים

 החלפת  אך. ומבורכים חיוניים דברים הינם פוליש, רגולציה, כיוון, נקיון. כלשהו טיפול ועבר מלאכה

 את שאלו. בקרוב שיפוץ שידרוש מתוחזק לא, ישן פסנתר על להעיד יכולים פטישים החלפת, מיתרים

 .הפסנתר עבר טיפול איזה המוכר

 עליהם ונגנו הזמן את קחו. פסנתרים של גדול מבחר כ"בד יש פסנתרים בחנות – הפסנתרים על נגינה .

 את עליהם וערכו מתחברים הכי אתם שאליהם פסנתרים 2-3 מצאו. ומחירים שמות, יםממותג התעלמו

 .בהמשך הבירור
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 הפסנתר מאפייני

 פני על וביפן באירופה שיוצרו פסנתרים להעדיף יש! יוצר עצמו הפסנתר היכן לשאול חשוב – יצור ארץ 

 מחומרים ועשויים יותר גבוהה הברמ בנויים אלו פסנתרים( אינדונזיה, סין) במזרח שיוצרו פסנתרים

 (.החברה מאיפה ולא) חשוב מידע זה יוצר הפסנתר היכן לדעת דרשו.  יותר איכותיים

 גם אך יותר יקרים כלל בדרך אלו מותגים. וידועים פופולאריים שהינם ודגמים מותגים ישנם – מותג 

 היו דגם מאותו פסנתריםל ביחס זול הינו פופולארי מדגם פסנתר אם. זמן לאורך ערכם על ישמרו

 ?(והחיצוני הפנימי מצבו מה? לו יש פדלים כמה) מדוע בדקו, סתם לא זה! חשדניים

 תיבת, יותר ארוכים המיתרים) יותר למקצועי נחשב הוא כך יותר גבוה שהפסנתר ככל – הפסנתר גובה 

 (יותר גדול מנעד בעל הצליל ולכן יותר גדולה התהודה

 מפסנתרים יותר חדשים חברה אותה של פדלים 3 עם פסנתרים, בגדול – לפסנתר שיש פדלים מספר 

 יותר יקרים יהיו לרוב הם ולכן פדלים 2 עם

 

 בדיקות לפסנתר:

 הכתוב כל כי להבהיר מעוניין אני, משומש פסנתר קניית טרם לעשות שיש הבדיקות את שאפרט לפני

 של וערכו איכותו את קובע שהוא נילפ המומחה שמבצע הבדיקות על כללי מושג לכם לתת נועד בהמשך

 להחליף תוכל לא  אופן בשום בדיקתכם !פסנתרים לבחור לא אך, פסנתרים לפסול לכם ולעזור הפסנתר

 .תרנספה תא םכל חותפל רכומהמ שקבל ושייבתת לא! מומחה של יסודית בדיקה

 

 )תיבת התהודה( הפסנתר גב

 ביניהן מרווחים ללא( התהודה תיבת) הפסנתר בגב שהפלטות לוודא – סדקים וללא שלם 
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 םידילק

 עובדים הקלידים שכל ווודאו הסוף ועד מהתחלה הפסנתר על נגנו – עובדים קלידים 

 נדבקים ולא למקומם במהירות חוזרים שהקלידים לוודא – בחופשיות נעים קלידים 

 אם. דקים סדקים עליהם שיש שנראה קלידים יש. בקצוות שבורים לא שהקלידים וודאו – שלמים קלידים 

 ישנם. איכותם על מעיד לא הקלידים צבע כן כמו. בעיה בכך אין, תחששו אל, חלק מרגיש עצמו הקליד

 קלידי עם או ישן יותר בפסנתר מדובר שכנראה כך על מעיד כן הצבע. צהוב שצבעם מצויינים קלידים

 .שנהב

  
 

 פסנתרה ניםפ

 יכול להעיד על רטיבות - ללא ריח של טחב 

 יש אם(. השונה בצבעם לעין בולטים מקוריים לא חלקים) מקוריים החלקים שכל לוודא – מקוריים חלקים 

 שבקרוב וכנראה טובים לא בתנאים עמד, ישן, שחוק שהפסנתר להניח סביר, שהוחלפו חלקים בפסנתר

 .הפסנתר של שיפוץ ידרש מאוד
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 מאוזנים עם לבד עבה – ישים במצב טובפט 

  
 

 םיניפהו םירתימה לע הדולח ןיאש אדוול – הדולח אלל 

  
 

  
 פדאלים

 חורקים ואינם כראוי עובדים שהפדלים וודאו – עובדים פדלים 
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 :תויללכבדיקות 

 כמות פי ועל ליעד הפסנתר מיקום בין הפיזי המרחק סמך על נקבע ההובלה מחיר – פסנתר הובלת 

. יותר או ח"ש 1000-ל להגיע יכול המחיר את מאוד שמייקר מצב, מנוף נדרש גם לפעמים. המדרגות

 .יותר זולות יהיו מחנות הובלות ולכן הפסנתרים מובילי עם בסדר יש פסנתרים לחנויות

  כסא כולל המחיר האם בדקו פרטי אדם ואצל הכסא מחיר את בדקו בחנות – לפסנתר מתכוונן כסא. 

 אחריות שנות 15 לפחות לפסנתר יש פסנתרים בחנות ?לפסנתר יש אחריות שנות כמה. 

 האם בדקו פסנתרים מחנות קונים אתם אם. ח"ש 400 בערך עולה פסנתר כיוון ?פסנתר כיוון לגבי מה 

 .ההובלה לאחר חינם כיוון מספקת היא

 מזומן הנחת ניתנתו םימולשתל תורשפא שי ותבר בחנויות. התשלום אפשרויות מהן בדקו. 

 

 הינקה ינפל שבחרתם הפסנתר בדיקת – 4 שלב

 

 במקרה. הקניה לפני מעט חכו? אותו ואהבתם בעצמכם אותו בדקתם, בעיניכם חן שמוצא פסנתר ראיתם

 ממליץ מאוד אני פסנתרים מכוון איננו שלה שהבעלים מחנות או פרטי מאדם פסנתר לקנות חושבים שאתם

 .פסנתר בדיקת להזמין לכם

 נפש ועוגמת רב כסף לכם לחסוך יכולה אך ח"ש 250 רק עולה מומחה פסנתרים מכוון י"ע פסנתר בדיקת

 נועדה היא, מקצועית בדיקה אינה זוהי אך אותו ובדקתם הפסנתר את ראיתם אמנם. פגום פסנתר בקניית

 ולתת הפסנתר את לבדוק יכול מומחה פסנתרים מכוון רק. אותם לבחור בכדי לא אך פסנתרים לפסול בכדי

 .מהימנה דעת חוות לכם

 



 
 

 
 www.piano4u.co.il   |     054-9988948 , 04-6206606  |   פסנתרי הצפון, יקנעם עלית   |   15עמוד  

 

 קניית הפסנתר - 5שלב 

 

 .הסופי בלשה הניא איהקניית הפסנתר היא אמנם השלב האחרון אך 

 .וג להובלה ולאחריה לכיוון הפסנתרבמקרה של קניה מאדם פרטי אתם צריכים לדא

פעם  בקניה מחנות פסנתרים ממנה אתם מקבלים אחריות אתם בד"כ תקבלו כיוון ראשון מתנה. לאחר מכן,

לא רק ידאג לכוון את  ,האחריות תרגסמב ןוויכה יתוריש בשנה תצטרכו להזמין כיוון. המכוון שנותן את

 .כם שנים רבותהפסנתר אלא גם יחזק את הברגים וחלקים משוחררים וכך הפסנתר ישרת את

 

 

 

 !בהצלחה אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלי ישירות.

 054-9988948 החמומ םירתנספ ןווכמ ,ןמסיורג פטר

 

 


