
 דומים. דברים ובעוד שנקבע, בזמן
יותר. גדול החייבים שמיספר מכאן

 5000כ״ יש ממוצע למישרד־גבייה
 הכלכלי שהמצב ככל בטיפול. תיקים
 עולה כך יותר, קשה נעשה במשק
 מה הפרטית. הגבייה ענף ופורח

 במשך עושה ההוצאה־לפועל שלישכת
 בשבועות חברות־הגבייה עושות שנים,

 על מאסיבי לחץ הפעלת תוך אחדים,
 חוקית, בדרך לעיתים — החייבים
 ההוצאה־לפועל, לישכת בידי כמכשיר
 על העוברות בדרכים קרובות ולעיתים

 ולא־ חוקי בין הדק גבול־הדימדומים
חוקי.
 נמנעים עוד כל כשרות, הדרכים כל

 ומישרדי־הגבייה החוק, עם מהסתבכות
 כשאנשי גם החוק. מהו היטב יודעים

 על עוברים מסויימות חברות־גבייה
ומתלו למישטרה פונים מעטים החוק,
 בעלי־ להיותם המתלווה הבושה ננים.
 הפחד המישפחה, על להגן הרצון חוב,

 מי את מותירים מגברתני־גבייה,
 לחסדי נתונים הם חסרי־הגנה. שנפגעו
 בטוב דווקא ידועים שאינם הגובים
 עבור גובות חברות־הגבייה שכן ליבם,

 אחוזים 20 מעניקות שהן השרות
 40ו־ 30 אף ולעיתים החוב, מגובה

אחוזים.
 של פיקוח ללא פרוץ, שוק זהו

ואפש והמישטרה, המישפטים מישרדי
ובמהירות. קל כסף לעשות רות

 הכותרת תחת מופיעים בדפי־זהב
 תב־ חמש של שמות ״גבייה־שרותים״

 מעיד קצר טלפוני בירור רות־גבייה.
 עדיין אחת חברה רק החמש, שמבין
קיימת.
 של שמות מתפרסמים בעיתונים גם

 ״הב־ קיימות. אינן שכבר חברות־גבייה
 נפתחים לגבייה שמישרדים היא עייה

 להם אין אולם הגשם, אחרי כפיטריות
 שעשו אחרי נסגרים רובם כיסוי. שום
 אחת בעל אומר הראשונה," המכה את

הגדולות. מחברות־הגבייה
 בגביית־חו־ שעסקו מישרדים היו

 הכספים את העבירו לא אולם בות,
 לוקחת הברת־גבייה כל ליעדם. שגבו

 החוב מסכום אחוזים שיבעה עד חמישה
 בסכום יש לעיתים התיק. קבלת עם
 לעשות מבלי להרוויח, כדי די הזה

 את החוב. לגביית פעולה כל אחר־כך
 מחזירים אין מראש ששולם הסכום

למזמין.
 במעלליה ידועה בה־ציק חברת

 השבוע נעצרו אף ובעליה בנושא
 להוציא בניסיון למעורבות בחשד

 ממס־ערך שקל מיליון שני במירמה
 אלכס רם, ליאון פאר, מנחם מוסף.

רבץ, ורפי אורן שימעון קופרשטיין,

להת יכול הסדר אולם להסדר. גיע
כש אותר. שהחייב אחרי רק אפשר
 בעלי- גדולים, בסכומי־כסף מדובר
 מגיעים וכך להיעלם. נוהגים החוב
 באמצעות — השנייה הגבייה לדרך

פרטיות. חברות־גבייה
 ;,לשבוי

וידיים" ראש
ת1ן  הגרו- מחברות־הגבייה ח
 חברת היא שבהן, והראשונה לות,1\
 מאז קיימת זו חברה רפי. את בירמן א.

 ורפי בירמן אהרון הם ובעליה ,1979
 לשעבר. אנשי״מישטרה שני רינאווי,
 של קצין־המודיעין בעבר היה רינאווי

התמחתה ומשום־כך מישטרת״עזה,

בחיפה. ההוצאה־לפועל לישכת
 נוספים, גובים כמה ועימו והבה,

 צו־ ובידם הרופאה של לביתה הגיעו
 לחלוטין רוקנו הם עיקול־מטלטלין.

 ובכללה תכולתה, כל על הדירה את
 הטכנאי בה. שהיה הרפואי הציוד

 חובם, את להחזיר התחייבו והרופאה
 הציוד. הוחזר רדון אלי של ובתיווכו
 הלוואות לקחת היא אף נאלצה הרופאה
 את לשלם שתוכל כדי האפור", ב״שוק

לטכנאי. שנתנה הערבויות
והטכ־ הרופאה החליטו מצבם בגלל

 לחסוך כדי המקום, באותו לעבוד נאי
 של למעבדה עברה הרופאה בהוצאות.
הטכנאי.

 הגיעו הערב, בשעות ,1986 באפריל
אח עם יחד שוב, חברת־הגבייה אנשי
 וניסו עלי צעקו ״הם מהנושים. דים

הרופאה. אומרת אותי," להפחיד
 מבית־ צו־עיקול היה הגובים בידי

 ורדון והבה שם היו בחיפה. המישפט
הטכ כשהגיע מעובדיהם. אחדים עם
 כבר מהציוד שחלק וראה למקום נאי

 ל־ לקרוא רצה למעבדה, מחוץ נמצא
״בש רדון: לו אמר לדבריו מישטרה.

 המדור אנחנו מישטרה? להזמין מה ביל
 כדי למישרדו, הזמינם רדון המרכזי!״

 כשהגיעו התשלומים. נושא את לסדר
 בתל־אביב, סוקולוב ברחוב למישרד
 המצויים המכשירים מכמות התפעלו

 במישטרה. מדובר שאכן ושוכנעו שם,
 כל את הגובים רוקנו ששוחחו, בשעה

המירפאה.
 ״התיק שונה: סיפור רדון אלי בפי

 עזרתי רק אני לווהבה. שייך היה הזה
 פשוט אומרת שהיא הדברים לו.

 למנוע ניסיתי אני מהאצבע. מצוצים
 קיבלה היא בזכותי הציוד. הוצאת את

 שלי למישרד אותם לקחתי חזרה. אותו
 להסדר־ להגיע וכדי אותם להרגיע כדי

 עצמי הצגתי לא מעולם תשלומים.
פרישתי. אחרי כאיש־מישטרה

 כי לתלונה ״באשר נכתב: בהמשך
 הלילה כל במשך ,ונאסרתם׳ נחקרתם
חו מישרד־לחקירות על־ידי  ,,מרכז מ

בלית־ הסכם על לחתום ונאלצתם

דדון גובה
השף!״ על ישתלט! התחתון השלם ״אנש■

 על עיקול צו היה והבה ״בידי
 ואני הטכנאי, של בדירתו המטלטלין

 ריחמתי העיקול. ביצוע את מנעתי
 מכספי חולה. שאשתו משום עליו *

 ונתתי לאכול, להם קניתי אני הפרטי
החייל." לבנו דמי־כיס

 וזו לרופאה, רדון טילפן בנוכחותי
 טענות. כל לה אין שנגדו אמרה

לווהבה. מופנות טענותיה כל לדבריה,
 בבית־המישפט התלוננה הרופאה

 3ב־ העיקול. ביצוע דרך על בחיפה
מיכתב־תשובה: קיבלה 1987 במרס
וצו־ בתיק שנמצאו המימצאים ״לאור

 ב־ שבוצעו העיקולים לעיל... יינו
 הוראות לפי בוצעו 1.2.87וב־ 10.9.86

דיז•״

 לטיפול להפנות יש זה נושא ברירה,
במישטלה."

 מבקר־ דדון, שימעון החתום: על
 והצפון. חיפה מחוז בכיר, פנים

תלונה שום הוגשה לא היום עד

שוטרים ~ למישטרה
בשפר

חשבונות 58,300 קיימים יום ך*
 חשבונות הם אלה מוגבלים. בנק ^■

 ללא היו המחאות 10 לפחות שבהם
נו אלף 600 לפחות יש כלומר: כיסוי.
 מדובר בחייבים, כשמדובר אולם שים.

 שילמו ולא סחורה שלקחו במי גם
ששכרו מקום פינו שלא ובמי עבורה,

 שניים ביותר, מסוכן בתרגיל נחשדו
 בתעודות־זהות שימוש תוך מהם

 סכום־ במירמה לקבל כדי מזוייפות,
 לפאר אגרקסקו. לחברת שהגיע עתק

פלילי. עבר ולרבין
 שני בלונדון נתפסו שנה לפני

 שבאו וגבע, בן־דויד ישראלים, גובים
 בסחיטה הוחשדו הם חובות. שם לגבות

 המשיכו לארץ, מששבו ובאיומים.
דומות. בשיטות בגבייה לעסוק

 ;עורך־הדין פנה השנה מרס בחורש
 בתביעה לבית־המישפט אורן אברהם
 צלניק. בנימין של רכושו את לעקל
עצ הציג ״החייב כתב־התביעה על־פי

 (שמואל הזוכה לפני כגובה״חובות מו
 עצמו על קיבל שכזה ובתור ברוירא),

 כסף, לזוכה חייב שהיה ג', מצד לגבות
 אך כספים, ג׳ צד מאותו גבה ואף

 לזוכה חב החייב לכיסו. אותם שילשל
 מצד כסף עבורו וגבה הואיל הכסף, את
 24 (על־סך הצ׳ק לו שנתן ולמרות ג׳

 ושוב, בלך אותו דוחה הוא שקל), אלף
 על־כך להתלונן נאלץ אף והזוכה

במישטרה.״
 האחת חוב. לגביית דרכים שתי יש

 דרך מישפטי, הליך באמצעות היא
לב אמורה זו ההוצאה־לפועל. לישכת

 החל החוקיים, השלבים כל את צע
 בעיקול וכלה מיכתב־טזהרה בשיגור

פקודת־מעצר. הוצאת ואף מטלטלין
 ה־ לישכת מטעם מבצעי־העיקולים

 המישטרה שוטרים. הם הוצאה־לפועל
 בית־ החלטת לביצוע האחראית היא

ממ סובלת המישטרה אולם המישפט,
 מבצ־ משום־כך בכוח־אדם. חמור חסור

 העובדים שוטרים הם עי־העיקולים
 שעות־עבודתם אחרי בהוצאה־לפועל

 בתשלום. שוטרים כלומר: הרגילות.
 העבודה ביצוע את מעודד כזה הסדר

 והערב, אחרי־הצהריים בשעות רק
מסודר. בהליך־גבייה ופוגע

ל יכול הוצאה־לפועל •של ״הליך
למ טובות, שנים לכמה עד התארך

 אומר נשבר," הצדדים שאחד עד עשה
 בגביית־ המטפל וייס, יגאל המישפטן

ההוצאה־לפועל. באמצעות חובות
בע נעזרת ההוצאה־לפועל לישכת

המקב פרטיים, בקבלני־גבייה בודתה
 ״בתל־ מבית־המישפט. הרשאה לים

 מאוד קשה רצינית. מאפיה יש אביב
 תיקים לקבל חדשות לחברות־גבייה

 לאט נעשה הכל בתל־אביב לגבייה.
 מחשב להם יש זמן. להם יש מאוד,

 בעיכוב אותו להאשים קל שתמיד
חברת־גבייה. בעל אומר הגבייה,״
לה הצדדים משתדלים רוב על־פי

פאר חשיד
מזז״פת תשדח־זהות

רבין חשוד
שקל מיליון שני

אורן חשוד
כוזב שם על חשמן

בג האינתיפאדה, לתחילת עד החברה,
הכבושים. בשטחים חובות ביית

 עבודת־הגבייה את מחלק רינאווי
 ההו־ באמצעות האחד מישורים. לשני

 תפקידו מסתכם אז — צאה־לפועל
עיקולים ביצוע לצורך מטעמה כקבלן
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 חודש לפגי הגישה תל־אניב מחוז פרקליטות
 הררי אלון נגד המחוז* לגית־המישפט כתב״אישום

 מפתח־תיקווה. )30( רצון וגואל מהוד-השרון )28(
 על-פי עבירה בכוח, בסחיטה מואשמים השניים

 ובתקי־ .1977תשל״ז־ העונשין. לחוק (א) 4-27 סעיף
 מחמירות, בנסיבות ממש של לחבלה שגרמה פה

 חוק-העוגשין. לאותו 380 סעיף על־פי עבירה
פלילי. עבר לשניהם
 מישרד־החקירות על״ידי הועסקו ורצון הררי
 בעלי וגבייה. שמירה שרותי במתן גם העוסק

שוט שניהם ציפורי, ועודד בללי אבי הם המישרד
לשעבר. רים

 לגביית קבלני״מישנה בצוות שימשו ורצון הררי
וציפורי. בללי מטעם צ׳קים
 במישרד התקבלו בשעות״הצהריים ביולי 5ב־

 הלקוח אחד. כל שקל אלף ג9 על־סן צ׳קים שני
שבי בפתח-תיקווה, למחשבים בחנות עובד היה
 בעל גרסטנר, ממרדכי הללו הצ׳קים את לגבות קש

בבני־ברק. לווילונות חנות
 כדי הנאשמים, לידי הצ׳קים את מסר ציפורי

 להסדר עימו שיגיעו או הכסף'מגרסטנר את שיגבו
החוב, לתשלום כלשהו

 וינגייט, מכון בוגר גופני, לחינוך מורה הוא רצון
 לפני שבועיים רק המקומית. המועצה ועובד

כגובה. לעבוד כדי החקירות למישרד פנה המיקרה
 בבית־ספר בהתנדבות כמדריך משמש הררי

תיכון.
 פלילי עבר ללא ש״הם ציין לוי, דויד עורך״דינם,

האחרונות.״ השנים ארבע במשך
 בשעות-הצה- ביולי 6־ב כתב־האישום, על״פי

גרסטנר. של חנותו בפתח השניים הופיעו ריים,

 שאחרון עד החנות בפתח המתינו ״הנאשמים
 החנות לתוך נכנסו המקום, את עזב הלקוחות

 בחנות היו שעה באותה דלת־הכניסה. את וסגרו
בלבד." ואשתו המתלונן(גרסטנר)

 המיש־ שהגישה השניים, של המעצר בבקשת
 דחף הדלת, את אחריהם שסגרו שאחרי צויין טרה,
 עיסקה. לא שזה לה ואמר המתלונן אשת את רצון

 השניים פנימי. חדר לתוך גרסטנר את דחף הררי
 כדי ואשתו החנות בעל את ותקפו הזדהו, לא

הצ׳קים. סכומי את לשלם אותו להניע
 שני על-ידי בכוח והשימוש החבלנית .,התקיפה

 (הררי) 1 מס׳ שהנאשם בכך התבטאו הנאשמים
 לתוך דחפו בכתפיו, בחוזקה המתלונן את תפס

 עוברי־ מעיני המוסתר החנות, של הפנימי החלק
 בכל בו ותבל היכהו החנות, שבחזית ברחוב אורח
 והפילו במיפשעתו בעט שפתיו, את פצע גופו. חלקי

ארצה.
 אח (רצון) 2 מס' הנאשם תפס עת ״באותה

 והחזיקה פנים־החנות לעבר דחפה אשת־המתלונן,
 המתלונן, את היכה ג מס׳ שהנאשם העת בכל שם

 לטלפן או עזרה להזעיק ממנה ומנע לעיל, כמתואר
למישטרה."

 המישטרתית, התובעת הוסיפה בבקשת-המעצר
 החשודים בין שנערך ״בעימות קוצר: תיקי רס״ר
 החשודים פנו השוטרים, בנוכחות המתלוננים, לבין

ביותר." מאיימת בנימה למתלונן
 באו הגובים ששני עולה כתב־האישום על־פי

 לישכת של כקבלנים ולא בית״מישפט, צו ללא
לחוק. בניגוד פעלו השניים ההוצאה־לפועל.

 מי (למשל: גובים בענייני הדן חוק שאין מכיוון
 של עברם לגבי בדיקה כל אין כגובה) לעבוד רשאי

בגבייה. העוסקים


