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מהגיס חשובה הודעה
הנהגים: לידיעת בזה מובא אי־הבנות ולמנוע ספקות כל להסיר כדי

 בטלביזיה שהופנו ותלונות לכתבות הנושא היתח לא ״מגור״ חברת .1
גרירה. חברת כלפי ובעתונות

ת בין קשר כל ואין דמיון כל אין .2 רו ם הסקי מי  לבין התקשורת, בכלי והפרסו
שיטה ב״מגור״ כי ״מגור״, א שונה ה הי אחרת. חברה היוצרת ו

ת שרות. לקבל כדי גורר של בחסדיו תלוי אינו ״מגוי״ מנוי .3 ראו  לאנשי ההו
קדי ניתנות השרות ם ארציים, הפעלה ממו ה ת אלי קדו מ ת ת כל מ או  הקרי
ה וזכות לשרות, מ ת קדי חלט ם. מו למנויי

ם תפעול מוקדי שני ל״מגור״, .4 חי תו ם מבצעים פקידי ולילה. יום הפ  מקצועיי
ם ת מקבלי ת א או ת הקרי ט ומפעילים קוים) 11( הטלפוניו ״צבא״ באלחו

וגוררים. חשמלאי־רכב מכונאים, של
 שיסכים אחד למצוא כדי גוררים לעשרות לצלצל צריך אינו ״מגור״ מנוי .5

תו. לשרת קדי לאחד טלפוני בצלצול די או  שרות לקבל כדי ״מגור״ ממו
ם בכל קו ט רשת בארץ. מ קד את מקשרת ארצית אלחו השרות. אנשי עם המו

 לנהגים כדאי דרך, שרותי לחברת גרירה חברת בין להבדיל לנהגים לעזור כדי .6
א שהגרירה לדעת ם אחד רק הי תי שרו ם מה תני  תקוני־ :שהם מגור ע״י הני
ה לאחר גרירה ארוכות, בגרירות נגרר על הובלה התנעות, דרך,  או תאונ

ת לנהגת, גלגל החלפת דאגה״, ״אל שרות גניבה, ק  הצורך למקרה דלק אספ
ת עליהם שרותים ועוד פעם. מדי הודעות מתפרסמו

ם לתקן הכנה, ההשתדלות בזכות .7 קויי חס לי תיי לה  מנויים, לפניות באהדה ו
ת בזכות ת האדיבו ה באמון ״מגור״ זכתה הציבורית, וההגינו תי חו  לקו

 לחוות שאל זאת, יודעים שהתנסו ״מגור״ מנויי הנבחר. המוצר ובתואר
דעתם.

במטר מנוי היה - אתרים של מנסיונם למד
״מגור״ הנהלת

במדינה
)19 מעמוד (המשך
 הפריצה. נסיון לגביו, הסתיים, כך מטרים.

מעקה. היה לא לסירפסת
 תול- ממישטרת שוטר עיסה. החובש

 ,ממקום־ר,נפילה גאנס מוחמר את אסף כרם
 הצבאי בית־המישסט שופט לחקירה. והביאו

 מעצרו, את היום למחרת האריך בתול־כרם
 והשתתף ימים שבוע במשך נחקר והוא

מי על מתלונן החל אז הפריצה. בשיחזור
 ומתח מגירויים כתוצאה שוגים, חושים

העצבים. בשורשי
 מוחמר את שבדק בית־הסוהר, רופא

 הדורש ■מיוחד מימצא כל גילה לא גאנס,
אישסוז.
 מחמוד התלונן שנעצר, אחרי *שבוע

 על בית־המעצר •של התורן הקצין לפני
 •שלא מאחר בעורפו. ומיחושים כאבים

 לחובש הקצין הורה במקום, רופא היד,
בעצור. לטפל

 הקצין פקודת את מבצע החל החובש
 רגע באותו בצווארו. עיסוי למוחמד ועשה
ומוח פיתאומי *שיתוק העצור אצל הופיע

כאבים ■ותש לנוע, מסוגל היה לא הוא לט.

ברקאי פרקליט
מאלוהים בא העונש

 לבית־ הועבר הוא גופו. חלקי בבל עזים
 האור־ למחלקה בחדרה, הילל־יפה ■החולים
 ומלווה באזיקים כבול כשהוא ■טופדית,

ברובים. חמושים בשוטרים
 הגפיים, בארבע בשיתוק נפגע מוהמד

 וב־ בחזה, שרירי־הנשימה, בשרירי־הבטן,
העליונות. הגפיים •שרירי רוב של שיתוק

 פריקה הראו הצוואר •של צילומי-הרנטגן
 ,והשישית. החמישית החוליות של *שלימה

 בוצעו •שתן, להטיל מסוגל היה לא הוא
האנטו למצבו להחזירו כדי ניתוחים בו
תקודם. מי

 •שכב מחמוד מידי־־שמיים. עונש
 הופיעו ואז משנת, למעלה בבית־חחולים

 מאד, ועמוקים רחבים פיצעי־לחץ אצלו
פלס ניתוחים בגופו בוצעו מהם כתוצאה

 שיח־ אחרי חודשים שלושד, חוזרים. טיים
 לאישפח הובא ישוב החולים, מבית רורו
 שורד, עבר הוא נירחבים. פיצעי-לחץ בגלל

 אחרי רק ושוחרר ניתוחים, של ארובה
נוספים. חודשים שיבעה

ספ בחודש מבית־החולים, •שוחרר כאשר
 העיסוי אחרי לשנתיים קרוב ,1972 טמבר
 עדיין המישטרתי, החובש מידי לו שניתן

 השרירים בכוח ממשי ׳שינוי ׳שום חל לא
משו נשארו אשר התחתונות הגפיים של

 אב נשוי, שהוא מחמוד, לחלוטין. תקות
 לפני ■כחקלאי, והכנסתו ילדים לשישה

 לחודש, ל״י 2500 •של לסך הגיעה ד,מיקרה,
 וביקש ברקאי, אהרון לעורד־הדין פגה

■המדינה. נגד תביעת־נזיקין להגיש
 1973 אפריל בחודש שהוגשה בתביעה,

 נטען בתל־אביב, המחוזי לבית־המישפט
 של ד*שלנותם בגלל קשה נפגע שמחמוד

 במקום בעצמם בו שטיפלו הכלא, •שילטונות
מוסמך. רופא לידי להעבירו

והוע נתפסו ■מחמוד של הבריו-למופייה
 וכתב- הורשע לא הוא-עצמו אך לדין, מדו

 טען שסניגורו אחרי נמחק, ■נגדו האישום
 קיבל שכבר אחרי שנית, להענישו אין כי

מידי־שמיים. עונשו את
 עבור מחמוד את לפצות הסכימה המדינה

ל״י. אלף 360 של בסכום לו, שנגרם ■הסבל
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