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 את לחצה היא אך להיכנס. שו

 ״אתה :מקסים בחיוך ואמרה ידו,
 מבינה איני !מפחיד לא בכלל
 לא דברים עליך מספרים מדוע

 מאוד גבר דווקא אתה נכונים.
נחמד.׳׳
 ושניהם לרגע בה הביט הגבר

ארו דקות אחרי רב. בצחוק פרצו
 כמה עוד שהח&גפו אחרי כות,

פנתה ■!*>< •י• התחכמויות
 שאול. ״שסע, :ואמרה האשה אליו

הת אני לי. לעזור יכול אתה רק
 האם החוב. את שתשלם ערבתי
 להפסיד לי ותגרום אותי תאכזב

ז״ בהתערבות
 הביט בצחוק, שוב פרץ האיש

פינ־ את שלף ואז ארוך, רגע בה

 בתחנת״ ביקרתי קשה. אגוז שהוא
 התות, לקצין וסיפרתי המישטרה

 על בית־מישפם, עובדת כעת שאני
 מההוצאת שקיבלתי יפוי־כוח סמך

עי לבצע אותי המסמיכה לפועל,
 הקצין שלי. הלקוח לטובת קול

 שוטרים שלושה לרשותי העמיד
וניידת.

 במועדזן־הלילה, ״כשהתייצבתי
 הופתע. המקום בעל לחצות, קרוב

 את למנוע כשניסה התגמד. הוא
 ביקשתי למועדון, השוטרים כניסת

 הציע הוא אז אותו. לעצור מהם
 ארגזי את לניידת בעצמו להביא

 שביקשתי חוץ, מתוצרת המשקאות
בעצ למסור העדיף הוא לו. לעקל

במקום לעיקול, הסחורה את מו

 מהמקום במהירות הרכב את יסלק
לעקל. מה לי יהיה ולא

 מנסה אותי ראה הנגריה ״בעל
 שלו. המכונית דלת את לפתוח

 !מפה ״צאי :לצעוק התחיל הוא
 לא אם בחורה! שאת מזל לך יש

!אותך מסרק הייתי בחורה היית
ו לתחנת-המישטרה הלכתי

 גם הבאתי ניידות. שתי עם חזרתי
 המכונה את להעלות כדי משאית

 נאלצתי מנוף. בעזרת מהנגריה
 שלישית. ניידת למקום להזעיק

ו הנגריה את עזב נהג־המשאית
 אנשי כי יותר, יחזור שלא אמר

 אחרי בו. שיירו איימו הנגריה
 עם משאית הבאתי ימים שלושה

המכונה. את והוצאתי אחר נהג

3 0 0 0 1\,1" | י שד הרבים הלקוחות 1ן
לידיה מסרו מרגלית ״ 1* ^

 מ׳ יותר מישרדה, את מנהלת שהיא השנים במשך
ועד 100 של בערך השמדות, לגבייה. צ׳קיס 3000

 תמורת משלו. סיפור אחד כל נושאים שקל, אלף 300
 מערך אחוז 10 מרגלית מקבלת אלו/ צ׳קים גביית
 שעל הצ׳קיס החוב. מבעל מקבל שהלקוח הסכום

אחד. שבוע במשך התאספו מרגלית של שולחנה

 את בו ורשם שלו הצ׳קים קס
החוב. סכום מלוא

 פרגסה
קלה לא ^

, רגלית ** י צו  בת גרושה ח
 יוצא במישלח־יד בחרה .39

 תמיד ״לא חובות. גביית — דופן
 שקרה כמו בקלות הכל מתנהל

 מודה. היא בטבריה,״ במיסעדה
 סועדוךלילה לבעל סילפנתי ״פעם

הו צו שבידי לו אמרתי בחיפה.
 את לי טרק הוא נגדו. לפועל צאה

הבנתי לפרינציפ. נכנסתי הטלפון.

 המועדון בתוך ייראו שהשוטרים
רע. שם לו ויוציאו
 אך לאלימות, עוד הגעתי ״לא

 לכל מוכן החוב, בעל לפעמים
 כשחיוך מרגלית. מגלה דבר,״
 צ׳ק ״קיבלתי מפניה. מש לא נעים
 הצ׳ק מלקוח. שקל אלף 100 בסך
 מטירת־הכרמל, נגריה בעל של היה

ל הצו שלי. ללקוח אותו שמסר
 רקורד אופל מכונית על היה עיקול

 אליו הלכתי בנגריה. מכונה ועל
 בחצר. המכונית את ראיתי בעצמי.
 לפתוח ונסיתי אליה מייד ניגשתי

 איתה. לברוח כדי המכונית דלת את
 לעשות צריך האלה הדברים את

החוב בעל לא, אם צ׳אק. צ׳יק

 המכונה, את שהוצאנו ״אחרי
 אצל הנגריה בעל מייד התייצב

הס שלי, הלקוח של עורך־הדין
הסתיימה.״ והפרשה החוב את דיר

להתנהג
נשית בצורה

ך ף* ש פת- מאז שנים, שש מ
 לגביית מישרד לעצמה חה •

ב מרגלית טיפלה בחיפה, חובות
לפו להוצאה תיקים 3000מ־ יותר

 קיבלה באוקטובר חובות. בגלל על
או בחודש כובדו. שלא צ׳קים 58

חדשים. לקוחות 50 לה היו גוסט

- מסובני־תשלוס חונות וגנות
אבר מובהק. גבוי עסק הו1

־ זאת עושה חצוו 1 מרגליו
אישי :קסם נ משתמשת כשהיא

 הראשונים הימים ארבעה במשך
 התאספו כבר נובמבר חודש של

 יותר חדשים. תיקים 49 במישרדה
חובות. משלמים לא אנשים ויותר

 100ב־ החל הם שבידיה, הצ׳קים
 גביית תמורת אלף. 300 ועד שקל

 של תשלום מרגלית מקבלת החוב
 עובדות במישרדה מערכו. 10־/״
 ,24ה־ בת הקרי, אתי — נשים רק

 ויפה לעבודות־יד, מורה שהיא
סגניתה. שהיא ,21ה־ בת גרוסבך

 בהיותה מעיראק עלתה מרגלית
 שני לה יש נישאה. 19 בגיל .8 בת

מתגו היא ,14 ובן 18 בן — בנים
הק באחת נעימה בדירת־גג ררת
 במכונית ונוהגת חיפה, של ריות

חדשה.
 מרגלית עבדה שנים שש לפני

 חיפאי. עורך־דין אצל כפקידה
החו גביית תורת את למדה שם

 את מקבלת היא מלקוחות. בות
 ושטרות צ׳קים על התיקים רוב

 גם אך מעורכי-דין, כובדו, שלא
 אליה, לפנות מעדיפים פרטי, באופן
 בידיהם הטיפול את למסור במקום

 מיש־ המנהלים השרירים, בעלי של
חובות. לגביית רדים

 אינם חובות לגביית קבלנים
 מהמיקצו־ אחדים בחיפה. חסרים

 מוניטין לעצמם רכשו האלה ענים
 ושיטות פלילי, עבר בעלי של

 למיפעלים פורצים הם אלימות.
מאיי רהיטים, שוברים ולמישרדים,

 באדם חמורה בצורה לפגוע מים
 מרגלית מקפידה לעומתם חייב.

ה על לעבור שלא שלה וציוותה
 הן כיצד באדם. לפגוע ולא חוק,

זאת? עושות
 נשית,״ בצורה מתנהגות ״אנו

 מאוד משפיע ״זה מרגלית. מדגישה
 צריכות אנו שאותם הגברים על

שלהם.״ החובות את לשלם לשכנע
מרג התייצבה שעבר בשבוע

לפו ההוצאה במישרדי חצור לית
ו בתל־אביב, בהיכל־הצדק על

שהס עיקול צו עם לחיפה חזרה
 לטובת פעולה לבצעה אותה מיך

 — הווידיאו עולם שלה, הלקוח
 בישראל. סרטים ומפיצי יבואני

 וידיאו של שקל אלף 70 בסך צ׳ק
ו כובד, לא מתל־אביב קלאסיק

 שמואל הווידיאו, עולם מבעלי אחד
למרגלית. פנה ינוב,

 מעוגן לא
בחוק

 :תזה להעולם ינוב סביר ף
 כדי לעורך־דין פנינו ״לא 1 י

 היה זה כי הבעיה, את להסדיר
 זו היתה מרגלית רב. זמן גוזל

 ל־ הגיש אשר לעורך־דין, שפנתה
 היא לעיקול. בקשה בית־המישפם

 לבית־המיש־ הזו הבקשה עם נסעה
לפו וההוצאה הצו, את קיבלה פט,
 לעיקול הצו את לידיה מסרה על

קלאמיק.״ וידאו ממחסני הסחורה
 שוטר, ללא העיקול את ״עשיתי

 סגר ״בעל־החברה מרגלית. סיפרה
 אך כשהגעתי, בפני הדלת את

 את האשנב, דרך למסור הצלחתי
 עובדת ,אני אותו: והזהרתי הצו,

 תפריע אם זה. ברגע בית־המישפט
 יכולה אני העיקול, צו בביצוע לי

 אותך.׳ שיעצרו מהמישטרה לבקש
 עו־ עם התייעץ לטלפון, הלך הוא

 אותי והזמין לאשנב חזר רך־דינו,
להיכנס.

 וידיאו, קאסטות 210 עיקלתי
 אטרי, מכשיר טלוויזיה, מכשיר

ל לבוא הבטיח הצ׳ק בעל ועוד.
 להסדיר כדי למישרדי היום מחרת

העניין. את
 למחרת היה הזה העולם צוות

 אילון מרגלית, של במישרדה היום
 הופיע קלאסיק, וידיאו מבעלי רכס,

 בנקאית התחייבות עם במישרדה
 ההתחייבות, את מסר הוא בידו.

)61 בעמוד (המשך


