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 חמש זה מחפש )57( החיפאי ריכטר
 סיסחרית מכונית,סיטרואן שנים

 יוכל בעזרתה שרק ,1968 משנת־ייצור
 אינו הוא אך עוול. לו נעשה כי להוכיח

כאלה. מכוניות כל הארץ בכבישי מוצא
 הגיע 1972 שנת ״בסוף ? מנוע היה

 אליהו, מספר מאוסטריה,״ שלי ידיד לארץ
 שלו. הסיטרואן את לכאן איתו ״׳והביא

 ואני הרכב, עם קטנה בעייה לו היתד,
 לבצע כדי בחיפה מוסך למצוא לו עזרתי

 אחת שעה של תיקון היה זה התיקון. את
 את החזיק המוסך משום־מה אבל עבודה,

 מיני כל עם שבועות שלדשה במשך הרכב
 שלא דברים על חשבון והגיש תירוצים,
לעשות.״ ביקשתי
 המוסך, מן הרכב לבסוף יצא כאשר

 שיגרתית, בדיקה ריכטר אליהו בו ערך
 בסיסיים שינויים מיסיפר לגלות והופתע

 ״הבחנתי במכונית. בינתיים שהתחוללו
 שהיו אלה ■אינם ותיבת-ההילוכים שהמנוע
 אמר. לתיקון,״ אותה כ-שהכנסתי במכונית
 הם ותיבת־ההילוכים שהמנוע לי ״התברר

 ומייוש־ בהרבה זולים ,6 עמי מכונית של
 שידעתי מפני בי התעורר החשד מאד. נים

 כזה, מסוג מכונית יש המוסך שלבעל
ה את להוכיח מאד קל שיהיה וחשבתי

 בפניו להביט יכולתי לא שני, מצד גניבה.
 הגניבה. על לו ולספר האוסטרי, ידידי -של
 הדפוק.״ הרכב את ממנו קניתי לכן

 דבר, העלתה לא לבעל־המוסד הפנייה
ה את מכל־וכל היום עד מכחיש זה שכן

 נותרה ״לא עליו. מתלונן שריכטר מעשה
הרשו בין להתרוצץ והתחלתי ברירה לי

סיפר. הפתעות,״ כמה לי היו וכאן יות,
 לאי- •פנה ריכטר הציפור. הטעיית

 האיגוד של החיפאי והסניף גוד־המוסכים,
 נמרץ. טיפול הבטיח תלונתו, את שקיבל
 אומר, הוא בסדר,״ שיהיה לי ״אמרו

תמי אנשים הרבה כמו להם. ״והאמנתי
ש גוף זה שאיגוד־המוסכים תשבתי מים,
 הצרכן.״ את לשרת נועד

ה למוסר המכונית את הכניס במקביל
 ,״כשהם בתל־אביב. נויטתאן של מרכזי

 ״הם מספר, הוא ברכב,״ שנעשה מה ראו
חשב אותי. שסידרו אתי והסכימו נדהמו,

 דבר קרה אבל יוכח. העניין כל שהנה, תי
 במשך אצלם האוטו יאת החזיקו הם מוזר.

 הסתבר לבסוף, יצא וכשהרכב חודשיים,
 אחד בכיוון רציניים מאמצים שנעשו לי

 המוסך לו -שעשה מה את ■להסוות בילבד:
בחיפה.״

 מצידו לפעולה ריכטר המתין בינתיים
 דמי- ממנו גבה שאף המוסכים, איגוד של

לב ועדת־מיומחים הקמת והבטיח אגרה
 והם משנה, יותר ״עברה הפרשה. דיקת

 אז, ״רק ריכטר. מספר־ כלום״ עשו לא
 לי התברר בנושא, להתעניין כשהתחלתי

 בראש־וברא-שונה דואג המוסכים שאיגוד
 ושזוהי, בעלי־המוסכים של לאינטרסים

 הגוף שלמענה העיקרית המטרה בעצם,
 הציבור. של נוראה הטעייה זוהי קיים. הזה
 לקחת :פשוטה פעולה לעשות צריכים היו

 בינה ולהשוות דגם, מאותו אחרת מכונית
נפת היו הבעיות וכל שלי, המכונית לבין
 כלל טרח לא המוסכים איגוד אבל רות.

זאת.״ לעשות
 מ־ התייאש ריכטר מוזרה. דרישה

 איגוד־המוסכים !אנשי של הכושל טיפולם
 ״למי הבירוקרטיה. במבוכי מסתבך והחל

המוס על ״למפקח זועם, הוא פניתי,״ לא
 ל־ לשר־המישפטים, לשר־התחבורה, כים,

ב אותי מרחו כולם דבר. שום מישטרה.
 שזו למרות חובה, ידי לצאת כדי תשובות

 שלי. התלונה את לבדוק מאד קטנה בעייה
 וזכיתי מיקצועי, לינודניק בעיניהם הפכתי

 מישרד־התחבו־ אנשי מצד גסות בתשובות
 שלא כדי הכל יעשו שהם הבנתי רה.

 בדור היום טענותי. את להוכיח אצליח
 של האיינטריסים על שומרים שכולם לי

 את דופקים המוסכניקים בעלי״המוסכים.
 יודעים הם כי לירות, במיליוני הציבור

ש המוסכים, איגוד בצורת גב להם שיש
ל מגיע כשהעניין מעשיהם את מטשטש
תלונה.״

 הארצי למטה נעשתה האחרונה פנייתו
מפור תלונה הגיש ריכטר המישטרה. של
הת כאן טענותיו. את שיבדקו ודרש טת,
 צריך שאני לי אמרו ״הם חדש. שיא גלה

 טוען זהה,״ מדגם רכב בעצמי למצוא
 את לרשותם כשאעמיד אז, ״ורק ריכטר,

 טע־ את לבדוק יוכלו הם כלי־הרכב, שיני
נותי.״
ריב־ אליהו של הסיטרואן שמכונית אלא

למ מצליח אינו הוא מייוחדת־במינה. טר
 למרות זהה, מכונית הארץ בכבישי צוא

רצופות. שנים חמש כבר אחריה תר שהוא
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