
עליו עוברת אף שבחלקה החוק, בשולי גבייה מערכח מתפתחת

 !!•ן־דור:יוסי
 החוקית המערבת באשר

לגוו״ה, להפוך ועלולה גוויעה של למוגב מתקרבת

 סכנה קיימת היום המצב פי י■
/  ישתלטו שנתיים שתוך ממשית € /

 הגבייה ענף על העולם־התחתון אנשי
 יותר הרבה תהיה הבעייה ואז כולו,

 חברה בעל אומר היום,״ מאשר חמורה
 מבעלי־חוב, חובות בגביית העוסקת

 ההוצאה־ לישכת מטעם כקבלן־מישנה
בית־המישפט. של לפועל

 כיום. פועלות רבות חברות־גבייה
 רבים שוטרים .20כ־ שלי: ההשערה

 המוכר לענף פנו המישטרה את שעזבו
 ולהבדיל: הקודם. תפקידם מתוקף להם

 ניסיונם מתוקף לענף פנו עבריינים
 לישכת של בכוחה אין בתחום. הרב

 הגידול עם להתמודד ההוצאה־לפועל
בעלי־החוב. במיספר הרב

 נזקק כך לשם בתל־אביב. אלנבי
 דחה הבנק לו. היה שלא לסכום־כסף

 הביא שלא משום להלוואה, בקשתו את
 החליט הוא הנחוצות. הערבויות את

שימ והרופאה האפור״, ל״שוק לפנות
שלווה. לכסף כערבה שה

 שהסתבך. הבין אחר־כך קצר זמן
 ל־ פעם בכל הגיע ההלוואות גובה
 אחוזים 10 של בריבית דולר, 3000

 הלוואה לקחת נאלץ הטכנאי לחודש.
 אחר. למקור להחזיר כדי אחד, ממקור
 כשהחזיר גם כספים, חייב היה תמיד

 דולר. אלפים 10 של סכום חודש מדי
 אלף 151ל־ דולר אלף 17מ־ טפח חובו

דולר.
חובו־ בהחזרת התמהמה כשהטכנאי

גגבייח
חד עולה ברופאת־שיניים, מעשה

 שמונה זה בארץ הנמצאת מקנדה, שה
 לארץ שבא ובטכנאי־שיניים שנים,

 שנתיים לפני שנה. 20 לפני מרומניה
 שלהם הרפואי הציוד כל מהם נלקח

 בית־ של צו על־פי ממקום־עבורתם,
 לישכת של קבלן באמצעות המישפט,

 היתה כולה הפרשה ההוצאה־לפועל.
 אינספור. טרדות באי־נעימויות, רצופה
 שגרמו נוספים, כספיים נזקים נגרמו

 בבית־המישפט השבוע להכריז לשניים
פשיטת־רגל. על

 הסתבכויות ^
האפוד בשוק

 ארצה, עלייתה אחרי קצר ¥מן
 מירפאת־שיניים הרופאה פתחה (

 סיפקה היא עבודתה במהלך פרטית.
 ביניהם ונוצרו רבות, עבודות לטכנאי

הדדית. ומערכת־אמון קשרי־ידידות
להו הטכנאי רצה שנתיים כעבור

שברחוב המעבדה את ולשפץ ציוד סיף

 שהיתה לרופאה, המלווים פנו תיו,
 במשך שטרות־הערבות. על חתומה

לאיו נתוני השניים היו וחצי שנתיים
הנושים. מצד ולהטרדות מים

 למירפאתה הגיעו 1986 בתחילת
 חברת מטעם גובים הרופאה של

 בגבייה, גם העוסקת ואבטחה, חקירות
 בעל־החברה המרכזי. המדור הנקראת

 במחלק־ שוטר לשעבר רדון, אלי הוא
 שם־ תל־אביב. מישטרת של הבילוש
 של הישן שמה את מזכיר החברה

 מובחרת יחידה — המרכזית״ ״היחידה
 בשם בעבר שנקראה המישטרה, של

 בקי שאינו מי המרכזי". ״המדור
 יכול המישטרתיות, היחידות בשמות
 יחידה באותה שהמדובר לחשוב בקלות

המו בעלת מפורסמת, מישטרתית
 כסמל־ ידועים אינם ששוטריה ניטין,

העדינות.
 היה בחברה אז שעבדו האנשים אחד

 לשעבר. שוטר הוא אף והבה, כרמל
 הטיפול את עצמו על שקיבל הוא והבה

באמצעות ומהטכנאי מהרופאה בגבייה
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