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ש מכוניות :מכירה במיגו
בעל שנייידר, מוטי של ויווה״ ה״ווקסהדל פונית ץ*
 מרחוב בע״נז, טורם פין־גל רכב להשכרת חברה {₪)

ניגנבה. בתל־אביב, 10 בדיהודה
 לבסוף הגנובה. מכוניתו את שניידר חיפש יומיים

 ארבעה של במרחק אם־הדרך, על חונה כשהיא מצאה
 והשמאלי הקידמי הימני הגלגל מבאר־שבע. קילומטר

חלקים. חסרו במנוע מנוקבים. היו האחורי
 רשימת קיבל׳ שם באר־שבע, למישטרית פנה שניידר

 מוסך מהם, אחד עם התקשר הוא ׳שירותי־גרירה. בעלי
חברון. כביש התעשייה, באיזור שירות־גרר, בע״נז, !נתנאל

להח התבקש נהג־הגרר המכונית, ליד נפגשו השניים
האחורי ׳בגלגל התקין, השמאלי, הקידמי הגלגל את ליף

מבריקות נראות נולן
 נון־סטופ, עובדים ששירותי־הגרירה מצויין שלו הביקור

 יכול בכרטיס יכי הגורר אמר בתשובה ביממה. שעות 24
 בשעה סוגר הוא במציאות אבל דבר, כל רשום להיות
בדיוק.״ ארבע

 מחלקת־המוסכים של המנהל־בפועל הוא יוזנט כי **
חוד לפגי רק בתפקיד. חדש במישרד־התחבורה. £

 מוכן מרץ, מלא עדיין הוא המינוי. את קיבל שיים
 בעלי מאות-אלפי של כאבם את כואב דברים, ״להזיז״

 בעלי־המוסבים. על־ידי פעם, לא הנעשקים, המכוניות,
ב לטפל ערוך מישרד־התחבורה אם לדעת ביקשתי

גרוטאה. כאל מכוניתך אל יתייחסו לא
ולח הכביש בצד מכוניתך את לנטוש נאלצת נתקעת,

הגורר, עם אישית תיסע שלמחרת רצוי לביתך, זור
הגרירה. על לפקח

 גם הגדולות החברות משתי לאחת לפנות יכול אתה
בתנאי פרטי, לגורר־רכב איו שנתי, מנוי לך אין אם

 בזה בחר גוררים, לעשרה לפחות צלצל — בלבד אחד
״הז על אותו החתם היציאה קודם נוח. מחיר המציע

 לציין הגורר על ברור. יהיה שהכל כדי גרירה״, מנת
 לא הגרירה. יעד ואת המכונית של הימצאד. מקום את

 את ללכוד כדי נמוך, מחיר גוררי־רכב מציעים פעם
 את ״שוכחים״ פשוט הם הדרך סוף ולקראת הלקוח,
 מעטים שלא כיוון יכפול. סכום דורשים שנקבע, המחיר

בעלי־המכו־ נאלצים קשוחים, אנשים הם הגוררים מבין
משחרר הגודר אין אחרת מפולפל, מחיר לשלם ניות

מכוניתם. את
 הגורר, אל להצטרף יכול אינך כלשהי מסיבה אם
 החברות משתי אחת עם זה במיקרה להתקשר מומלץ

להת לעצמן להרשות יכולות אינן אלו חברות הגדולות.
 על להקפיד משתדלות הן לכן ציבורית, מביקורת עלם
ללקוח• הניתן שירות־הגרירה טיב

 הבעל בעלה. של במכוניתו נהגה פיירמן ויכנה ***
 תאונה. אירעה הנסיעות באחת במילואים. שירת 16/

 התנפצו הזכוכיות נמעכה, מכוניתה של השמאלית הדלת
 גרר. הזמינה המבוהלת האשד, התעקם. ומרכב־המבונית

 פנתה הגורר לעצת בהתאם לפנות. מי אל ידעה לא היא
 פינת בתל־אביב, הרכבת, בשכונת יחזקאל, לפחח־רכב

 הרגיעה, הפחח קרסו). ממוסך הרחק (לא המסגר רחוב
 לאחר כי הבטיח שבוע, ־תוך המכונית את שיתקן אמר

 הנזק, גובה את יקבע הביטוח) חברת (נציג שהאקספרט
 חברת־ביטוח שכל ההשתתפות־העצמית דמי את לה יחזיר
מהלקוח. לגבות נוהגת

הלקו יידעה טרם שעה אותה וחלק. יפה ניראה הכל
 וביקש הפחח צילצל יומיים כעבור לה. מצפה מה חה

וחל חדשה דלת לקנות כדי החשבון״, ״על לירות אלף
 שבועיים חלפו שילמה. האשד, שנפגעו. נוספים קים

 ביקרה השבועיים בתום שהבטיח. כפי התקשר, לא והפחה
במכו ניגע טרם שהפחה לדעת ונוכחה במקום האשד,

לעיבוד. יתחיל הקרובים בימים בי :אמר הרגיעה, הוא נית.
 קצרה. לחופשה הבעל הגיע לאחר־מכן ימים ארבעה

 בהרכבת עוסק אותו מצאו הם הפחח. אל קפצו השניים
אין כי הסביר הפחח המכונית. על ישנה, חלודה, דלת

מגרה: המוסכים בגיונגל לסייר ממשיךחוד. חעולסמבקר ו
ו י ם א י מ ו , מ ם י ר ר ו ם ג י ח ח ם פ י ע ב צ י את ו ל ע ב נ נ ו ה

 שלמחרת סוכם למוסבו. המכונית את לגרור המנוקב,
לאי טלפונית, לו, ויורה הגורר אל שניידר יתקשר היום

הפגוע. הרכב את להעביר מוסך זה
 מוסך עם התקשרתי ״למחרת שניידר: מוטי מספר

 אמרתי ביפו. למוסך המכונית את לגרור ביקשתי נתנאל,
החש את אשלם וכשתגיע, במוסך, למכונית שאמתין

 מקבל לא אני מזומן, כסף ,תבוא השיב: ■הגורר בון.
 לירות.׳ 395 לי חייב כבר אתה עכשיו עד אגב, צ׳קים.

 עבור ל״י 395 שתשלום אמרתי ״הזדעזעתי.
מ יותר זה קילומטר, ארבעה למרחק גרירה

היום. לאור שוד זהו פייסות.
 מורכב התשלום כי הסביר הוא התרגש. לא ״הגורר

 (החלפת המכונית חילוץ עבור לירות 75 חלקים: משני
 ניב- סבר ׳זה במחיר גרידה. עבור לירות 325ו* גלגלים),

בפסח. היה זה בחג. גרירה עבור 100ס.־/ של !תוספת ללת
 הגורר אבל המחיר, על להתמקח ״ניסיתי

תך ח אפ שלוש לד יש ,אדוני, :ואמר אותי ,
 לקבל לא ב. המחיר. את לשלם א. שרויות.

רו שאתה מי בפני להתלונן ג. המבונית. את
 תעמוד שהמכונית יום בל שעבוד לך דע צה.

לירות.״׳ כחמש אותך אחייב באן,
תעריף־שחי־ ״שלפי ומספר, מוטי ממשיך ״חששתי,״

 לירות. אלפיים לפחות לתל-אביב הגרירה תעלה זה טה
 כבעל במוסכיו. המכונית יאת להשאיר לגורר הוריתי מייד

 במכונאות־ירכב. מתמצא ׳אני מכוניות, להשכרת חברה
שתו כדי במכונית לתקן יש מה יותר, או !פחות ידעתי,

 אחר- אבוא בי לגוירר הודעתי לתל־אביב. להגיע כל
 וחלקי־חילוף, פועל עם ארבע, השעה בסביבות הצהריים,

׳המכונית. את ואקח
 אם ארבע. השעה לפני להגיע עלי בי אמר ״הגורד

בכרטיס כי לו אמרתי סגור. המקום את אמצא אאחר,
.............. ■22 ו

שניידר. למוטי שאירע זה דוגמת מיקרים
 כיום כי הודה הוא דברים. לטייח ניסה לא יוזנט

 תע- אין גדירת-הרכב• בשטח גמורה הפקרות שוררת
 בעל כל בר־פיקוח, אינו זה שירות אחידים. ריפי־גריר׳ה
 רוחו. על העולה ככל תשלום לגבות רשאי מכונית־גרר

יודע עצמו הוא כי סיפר, המוסכים של המנהל־בפועל
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יפת ואב
מפוק טיפוסים מעט לא הסתננו גוררי־׳הרסב בין שאל
 מיש־ מעניק לדבריו למיקצוע. כבוד מוסיפים שאינם פקים

 כבר עליונה. דחיפות דרגת זה לנושא ,רד־ר,תחבורה
 מי שיקבעו מתאימים, צווים יוצאו הקרובים בשבועות

 מחירי־הגרירה יועמדו כמו־כ׳ן בגרירת־רכב. לעסוק רשאי
פיקוח. תחת

 — רכב לגרירת גדולות חברות שתי פועלות ארץ ן*
 המדוייק (המחיר ל״י 60—80 תמורת ושמגר. מגור

 לרכוש, ׳ניתן המכונית) של הייצור שנת לפי נקבע
 כי המבטיח שנתי ברטיס־מינוי אלה׳ חברות משתי באחת

 אותו המקום אל בארץ, מקום מכל תיגרר תקועה מכונית
בעל־הרכב. יציין

 (שמגר חריפה החברות שתי בין שהתחרות כיוון
 ללקוח להעניק משתדלות הן המוסכים), לאיגוד שייכת
 להודיע אליהם תטלפן כאשר הדעת. על מתקבל שירות

שלהם גוררי־הרכב בגסות־רוח. תיענה לא תקלה, על

 חודשים ארבעה לפחות יחלפו חדשה, דלת בשוק להשיג
 החליט לכן דלתות, של חדש מישלוח לארץ שיגיע עד

 שקיבל הבעל, עצמו. דעת על משומשת, דלת להרכיב
 טענת אם לבדוק כדי זמן מצא לא חופשה, שעות 48

נכונה. הפחח
 שילמה האשד, העבודה. הושלמה לאחר־מכן שבועיים

 לירות, 300 לה החזיר הפחח אך ׳נוספות, לירות 1,300
 את מכיסך תשלמי לא לך, שהבטחתי ״כפי באומרו:

חברת־הביטוח״. שגובה העצמית דמי־ההשתתפות
התיקו דו״ח את ״העברתי פיירמן: שושנה מספרת

 אצלם מיגדל־בנין, מחברת־הביטוח פלד, לשלמה נים
 מחברת־ קיבלתי שבועיים מקץ מבוטחת. המכונית היתה

 רשם שהפחה מסתבר לירות. 1,!560 סך על צ׳ק הביטוח
 ,לסוכן־ר,ביטוח העברתי אותו הסגור, תיק־המיסמכים בתוך

 שהריפוד למרות זאת, חדש. וריפויד חדשה דלת קינה כי
 ישנה היתד, שהורכבה והדלת כלל, הוחלף לא במכונית
 40ס,־/ לחוק, בהתאם הפחיתה, חבר׳ת־ד,׳ביטוח וחלודה.

חדשים. חלקי־רכב על פחת
 הוחלף לא חלודה, דלת קיבלתי שבו מצב נוצר ״כך
תיאו שבאופן משום לירות, 440 הפסדתי ועוד ריפוד,

 דלת קנה זאת, לעומת הפחח, חדש. ציוד קיבלתי רטי
חד דלת זו היתד, סאילו כסף וקיבל .בפרוטות, חלודה

 עבור כסף לכיסו ושילשל ריפוד, החליף לא הוא שה.
חדש. ריפוד

 מדוע אותי, רימה מדוע אותו ושאלתי לפחח ״פניתי
במי חודשים חמישה שירת שבעלי העובדה את ניצל

 לחב־ דיווח ישן, ציוד במכונית הרכיב היה, ולא לואים
 שיורידו כך על-ידי וגרם חדש ציוד על רת־הביטוח

בפרצוף. לי ציחק הוא פחת. לירות מאות ממני
 ושאל- במיקצועה, עורכת־דין שלי, חברה אל ״פניתי

לי יעצה היא למישטרה. תלונה להגיש כדאי אם תיה


