
 פלטינה״ ווז־שרפ
שון הגלוח שראל הרא  בי

ש דו חי י ה פכנ ה מ ם ה ל עו ח ב לו הג
 ן פלטינה״ ״פרמה־שרפ הפרוש ומה זה בסכין זחידוש

 של תהליך העוברים הסכינים להבי כי הוכיחו מדעיים רים
 זמן לאורן חדותם על שומרים פלטינה, בכרום חשמלי כימי
 סכין. מכל יותר רב גלוחים מספר יקים

התה אחד את פרמה-שרפ מפעילה זה חדיש צפוי תהליך ך
 ע״י מתכות צפוי שהוא האלקטרוניקה בעולם החדישים *

 בקשיותם העולים להבים לסכינים מקנה זה צפוי גז. של !יה
מצליח השיער אין מכן וכתוצאה היום, עד ידוע שהיה מה ל
העדין. הלהב את *

 מהפיכה יחולל פלטינה״ ״פרמה-שרפ הגלוח סכין כי ספק
 שניתן הגלוחים מספר ועל וקפדני חלק טוב, גלוח על יגיד

לצרכן) מומלץ ל״י(מחיר 2.50- פלטינה כרום־ סכיני 5אחד. מסכין '
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 בכפר־סבא בבית־החולים דבר ידוע לא כי
התינוק. גורל על

 היא הפרשה בכל ביותר החמורה הנקודה
 שלושה באוקטובר, 19ב־ נקבר שהתינוק

 כבר הוא כי לאב שהודיעו אחרי ימים
ו דבר למשפחה להודיע מבלי וזאת קבור,
לקבורה? להזמינם מבלי

 סירב בפתח־תקווה קדישה חברא מזכיר
 שהם. פרטים כל ולמסור הפרשה על לדבר
אמר. למשטרה,״ רק הכל את אמסור ״אני

 המשטרה של היסודית חקירתה ואומנם,
 ה־ את לפענח כדי זו בתעלומה מתבקשת
התינוק. מות שמאחורי מיסתורין

חובה
חקירה לערוך

״אשתי :חמי שלום השבוע מר ^
 ומאמינה טוענת היא לגמרי. הרוסה

 ואומרת בוכה היא מת. לא שלנו שהתינוק
 ולילה. יום עיניה מול פניו את רואה שהיא

 רוצה אני האמת. את לדעת רוצה אני
 לבני!״ קרה מה לדעת

 לשר־הבריאות חמי שלום פנה חודש לפני
יסו־ חקירה לערוך וביקש ולשר־המשטרה

ן ז ו ^ י  שלו־ בן שתינוקה חנוי, מלכה ן
| \ ן  בנסיבות ונקבר מת הימים שת 13|

 כל לישון• יכולה לא ״אני מיסתוריות.
 שלו הנחמדות הפנים את רואה אני לילה
ש מאמינה לא אני שלי. העיניים מול
אומרת. היא מאמינה,״ לא מת, באמת הוא

 תשובה קיבל טרם היום עד בפרשה. דית
מפניותיו. אחת לאף

 המשטרה, שר של עוזרו כך על הגיב
 לפני תשובה מכתב לו ״שלחנו רפיח: צבי

 המכתב אבל בטיפול.״ נמצא העניין חודש.
 שר־הבריאות מלשכת חמי. לשלום הגיע לא

 מכתב על כלל להם ידוע לא כי נמסר
חמי. ע״י אליהם שנשלח תלונה
 שכן, נסבלת. בלתי טיפול צורת זוהי

ב כה עד שנאספו הראשוניות העובדות
שה להנחה מובילות הזה העולם חקירת
 וכדי טבעי, לא מוות כנראה נפטר תינוק

הוח הוא מישהו, של רשלנות על לחפות
בר התעללות תוך ימים שישה במקרר זק

ההורים. גשות
להסת זה במקרה יכולה אינה המשטרה

 שהתינוק קדישא החברא טענת על רק מך
 את לחקור עליה קבורה. ברשיון נקבר

ה מת כיצד ולברר, בדבר הנוגעים כל
 אשם מישהו היה ואם מת? מתי תינוק?

למותו. שגרמה ברשלנות
 בעתיד, כאלה מקרים הישנות למנוע כדי

 שתי־ היולדות באמהות ביטחון לטעת כדי
 — ואחראי רציני לטיפול זוכים נוקיהן
 הבריאות משרד ועל המשטרה על חובה
ה את ולפרסם תום עד זו פרשה לברר

ברבים. מסקנות

1736 הזה העולם26


