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ת גונב■ המכוניו
)61 מעמוד (המשך
 בעיקבות — מרביתם המישטרה. עבודת
גנו במכוניות שהבחינו אזרחים של פניות
 המישטרה עצרה האחרונה בשנה בות.
 מבלי גנבים, שלושה רק רכב גניבת בעוון

 חקירה בעיקבות הרכב, גניבת את שתגלה
 של הנותרים האחוזים 85 לחלוטין. שונה

בעלי על־ידי נמצאים הגנובות המכוניות
הן.

 שמואל ניצב־מישנה המישטרה, דובר
 של אהלודידה על להגיב שהתבקש צחי,

 ומצי- כלי־רכב גניבת במניעת המישטרה
 מאמצים מקדישה ״המישטרה :טען אתם,
 צחי המכוניות.״ גניבות נגע לבלימת רבים
 מכבר לא כי לא־מסותרת, בגאווה סיפר,

 עיקבותיה על לעלות המישטרה הצליחה
 על- שהונהגה הארץ, מצפון כנופיה של
 כלי- 150מ־ יותר גנבה אשר בחורה, ידי

 מהאמת. חלק רק כמובן, זה, היה רכב.
 פריצות של בכיוון אז חקרה המישטרה

 על לעלות והצליחה ולבתי־עסק, לבתים
החקי אחרי רק הכנופיה. אותה של זנבה
 בדרך־אגב כי הסתבר, והמעצרים רות

 בגניבת גם האמורה הכנופיה חברי עסקו
מכוניות.

להו המישטרה-מוכנים של דוברים אך
 נכשלה המישטרה כי לציטוט, שלא. דות,

 כלי־רכב. לגניבות הנוגע בכל לחלוטין
 למישטרה יש כי טוענים דוברים אותם

 תופעה לבלימת אבק כבר שהועלו תוכניות
זו.

ל תוכנית במישטרה קיימת השאר בין
 תת* את המכוניות בגניבת למילחמה גייס
אומנם זיגל ומחלקתו. זיגל בנימין ניצב

 ל״י 100,ב־ססס מבוטחת היא כי גילה בה,
 כזו מכונית עולה החופשי בשוק בלבד.

למ אולם, לירות. אלף 150מ־ יותר כיום
 אלף 100ב־ מבוטחת היתר. שהמכונית רות

 מלוא את לידיו המבוטח קיבל לא לירות,
 לו ערכה חודשים שמונה אחרי הסכום.

ב שנתי פחת של חשבון חברת־הביטוח
 עמלות הורידה לשנה, אחוזים 20 של ערך

 הסכום כמחצית לידיו קיבל והאיש שונות,
שלו. בפוליסה נקוב שהיה

 כי מוכיח, הסורקים חברת של ניסיונה
 ואילו בכך, מעוניינת המישטרה היתד, אילו
 היתד, אלמנטריים, ויכולת כישרון לד, היו

 גניבת מגיפת את לבלום בהחלט מסוגלת
 ועוגמת־נפש רב נזק הגורמת המכוניות,

 הנזק מלבד בארץ, משפחות אלפי לעשרות
 הקמת על נוסף למדינה. העצום הכלכלי

 יהיה שמתפקידן — יחידות או — יחידה
 נעשה, שאינו דבר הגנוב, ברכב לטפל
 על שהמידע לכך להביא המישטרה יכולה
 השוטרים מירב לידיעת יגיע הגנוב הרכב

 הספר כדוגמת אחרות, בפעולות העוסקים
בארצוודהברית. המופיע היומי

 יכולה המישטרה אין זה עניין ך
 חוסר של הרגיל בתירוץ להשתמש ■—

להת להחליט רק עליה ומשאבים. תקציב
 החשיבות את לו ולהעניק הנושא, על לבש

כל בהכרזות להסתפק במקום לו, הראויה
כתרופת־פלא זיגל של שמו ובנקיבת ליות

♦ל•
לפורענות מועדות עיר: כלב חונות מכוניות

7 תיגנבנה מהן כמה

 חוקרת המישטרה היתד, אילו דבר. לכל
 במכוניות או בחלפים הסוחרים של בכיוון

 במידה להפחית מצליחה היתד, גנובות,
הנגנבות. המכוניות שיעור את ניכרת

הק אחרות רבות בתופעות כמו אולם,
 רק לפעול זו מתחילה במישטרה, שורות
 בעייה, שקיימת מודה עצמה היא כאשר

 כך בכך. להודות אותה כשמאלצים או
 לדו״ח שעד המאורגן, הפשע עם גם היה

מקיומו. המישטרה התעלמה ועדת־שימרון
המכו גניבת תופעת עם גם יקרה כך
 יהיה בירושלים הארצי שהמטה אחרי ניות.
 אלף 14ש־ בכך להודות סוף־סוף מוכן

 ■* וחצי ומיליארד בשנה גנובות מכוניות
 מגיפה, לא אם תופעה, בכל־זאת הם לירות
 בבעייה לטפל תתחיל היא שאז ייתכן

 ולנסות כלי־רכב גניבת למנוע !דצינות,
גנביהם. ואת שנגנבו כלי־הרכב את לגלות

 הקטנה הסורקים חברת של הדוגמה
 לכך. בסים הגדולה למישטרה לשמש יכולה

ש יסודיות, שיטות כמה נקטו הסורקים
בעי פירסמו הם מיידיות. תוצאות הניבו
 בגובה כספי פרס שהבטיחו מודעות תונים

 גנובה מכונית שיזהה מי לכל לירות 400
 קטנות חוליות שלהם. ברשימות המופיעה

 הראשיים בכבישים מסיירות הסורקים של
 ■ של מיספריהן את ומשוות ובשכונות,

 שבידיהם. המיספרים עם חשודות מכוניות
 אנשי הצליחו זעומים סכומים תמורת

ב אישי־מפתח עם מגע ליצור הסורקים
 ואלה תל-אביב, של הדרומיות שכונות
 או גנובה מכונית כל על להם מדווחים
בשכונתם. שהופיעה חשודה

 ה־ גם יכולה אלה, מסוג פעולות לפחות
לעשות. מישטרה

 גנבי אחר שברדיפה משום לכך, מתנגד
 שמח־ ומשום רבה תהילה אין מכוניות

 קיימת אולם מצומצם, שברשותו האדם
 תוטל בכל־זאת המשימה כי האפשרות

 בירושלים הארצי שהמטה העובדה עליו.
 כבכיר לפחות, שנחשב, מי על מטיל

 על מעידה גנבי־מכוניות, לתפוס חוקריו,
לה מתחילים המישטרה בצמרת שגם כך
 התופעה וכי נפש, עד מים הגיעו כי בין
 כלכלית־ בעייה הפכה מכוניות גניבת של

ראשונה. ממדרגה ציבורית

ק__________ ז נ

ועוגמת־נפש
תש של זו היא אחר מסוג רשה ף*
 שריכבם לבעלי־מכוניות הביטוח לום ״■

עצו קשיים מערימות חברות־הביטוח נגנב.
 בא כשהוא נגנבה, שמכוניתו אדם על מים

 חברת־הבי־ החברה. מן כספו את לדרוש
לפר הגנובה המכונית מבעל דורשת טוח
 לטיפולה כתנאי בעיתונים, מודעות סם

 על להכריז מוכנה היא שלו. בבעייה
 הדבר שמכונה כפי או, כאבודה המכונית
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 חודשים שלושה אחרי ירק מוחלט), (אובדן
המבו רואה כספו את אולם והגניבה. היום

כך. אחר חודשים כשמונה רק טח
 כי לפתע, המכונית, בעל מגלה אז גם

 גם ,מחברת־ד,ביטוח מקבל שהוא בכסף
 אין מקיף, בביטוח מבוטח היה הוא אם

 כל או דומה, מכונית לרכוש יכול הוא
 פולקסוואגן מכונית בעל אחרת. מכונית
נגנ־ שמכוניתו ,1974 ייצור משנת פאסאט
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