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ההתעללות סימני עם בצלאל חיים מתלונן
אנושית מאפרה — חשודים ידי

 בפני שישי ביום אותי שהביאו ״לפני
הס לכלא, מישטרתי רופא בא שופט,

והלך.״ עלי תכל
 האחרון השישי ביום סביר. חשד
 את יום 15ב־ להאריך המישטרה ביקשה
ב נעצר אשר בצלאל, חיים של מעצרו

 גרם 66.750 כשברשותו בינואר 8ה־ ליל
ל״י. 350ו־ חשיש

ה חוליית נדיב: שלמה הרס״ר סיפר
 סוחרי- על בתצפית היתה המרכזי מדור
 בא ניראה החשוד שבזי. בשכונת סמים
 מכוניות. בשבע שבאו אנשים עם במגע
 חולייה על-ידי נעצרה המכוניות אחת

 שבמכונית והשניים .סמים. בה ונתפסו
 ש־ ברגע מהחשוד. הסם את שקנו סיפרו

 ניסה הוא לעצרו, ירדד. נוספת חולייה
ונפצע.״ המידרכד, שפת על נפל להימלט,

 האריך אבן־ארי, אריה התורן, השופט
בל ימים בארבעה החשוד של מעצרו את
 מורד. הנני ״כן בפרוטוקול: וציין בד,
 מישטרתי, רופא על-ידי ייבדק החשוד כי

 רפואי לטיפול זקוק החשוד אם יקבע אשר
בבית־החולים.״ לאישפוז או

ב ראשון ביום קצין־חז־קר. ימינה
 15ל־ לעצרו .שביקשה לאחר יומיים בוקר,

ל תל־אביב מחוז מישטרת נאלצה יום,
 סניגורו הפצוע. בצלאל חיים את שחרר
 בית־המישפט צו למרות כי לשופט, גילה

 עשתה לא רופא, על־ידי ייבדק שהחשוד
המישטרה. זאת

 סגן- אל פנה הזה העולם שכתב אחרי
 תלונות על הממונה בר־חיים, משה ניצב

 וביקשו תל-אביב, מחוז במישטרת הציבור
ב האכזרית ההתעללות בענייו תגובה

 מונה כי הבכיר, הקצין הודיע בצלאל, חיים
הפרשה. את לבדוק קציו־חוקר

חינזך
ו ד מ ח ל ת מ׳ ר ש ה ־ ׳ כ א ל מ

מתפקידו; לעבוד מםרב השרת
בו תומך המנהל

 מעברו ידידותית. בנימה נאמרה האזהרה
 ״אדון הקול: אמר קו־הטלפון של האחר
 עליהם, סמוך להסתכן? לך למה אלוני,

 לגמור או הבית את לך לשרוף עלולים הם
, !״איתך
מנהל אלוני, אברהם של 'מכרו אמר כך

 למנהל, תל־נורדוי היסודי־ממלכתי ביה״ס
שעבר. השבוע מימי באחד

 ראשי שרת רוזנטל, צבי סיים כאשר
 ויצא עבודתו את תל־נורדוי בבית־הספר

 אלוני לו תיאר. לא שעברה, בשנה לפנסיה,
 רוזנטל תחת הדברים. ישתלשלו כך כי

 את ראשי כשרת לקבל המנהל המליץ
זה בבית-ספר העובד ),52( גברא חיים
 ופינה פינה כל מכיר ״האיש שנה. 17 מזה

למוסד,״ נאמן כמוהו ואין בבית־הספר,
אלוני. המנהל אז אמר

 החדשה המישרה לקבלת האישור את
מוועד־ד,שרתים לקבל ■גברא היה !צריך
 הלך לכן יפו.—תל-אביב עיריית שליד

ובי ,ועד־ד,שרתים ראש טביב, שלום אל
הדרוש. האישור את קש

ל העסקן סירב תדהמתו, למרבה אך
 טביב, קבע לא, מבוקשו. את לו העניק

תל־נורדוי בית־הספר את תעזוב אתה
 גברא, במקום גורדון. לבית־ספר ותעבור
 שרת לתל־נורדוי להעביר טביב התכוון

ביפו. הנביא יונה מבית-הספר אחר,
ה מ ח ד ח. מי רו ת־ חנו ט ה גברא ב

 לא לו שדווקא לטביב מייד הזכיר נדהם
 שידוע כיוון כאלה, בדברים להתחיל כדאי

ה הציבורית למישרה זקוק אינו הוא כי
 בדירתו, מחזיק הוא עוד כל שלו, רמה

 מיסעדוד אשתו, של שמה על הרשומה
 הוא אלה בדבריו כי ידע לא גברא קפה.
שלו. אכזרי גזר-הדין על במו-ידיו חותם

 לבית- מיפו החדש השרת הגיע כאשר
ב המצב לו והתברר תל־נורדוי, הספר
לשם. לעבור סירב מקום,

במ וגברא והלכו, באו חדשים שרתים
ב להחליפו הסכים לא איש נשאר. קומו
 גייס טביב ועד־השרתים ראש קבוע. אופן

ה מצמרת כבדים תותחים כמה לעזרתו
 אגף־החינוך, מנהל אביבי, ברוך עירייה.
 גברא. את שיסלק אלוני המנהל את הזהיר
 לו שלח העירייה של מחלקת־ד,מנגנון מנהל

 הודיע ובו ,1974 בנובמבר 21ב־ מיכתב,
 שייפתח עד וכי מעבודתו, הושעה כי לו

 יותר יקבל לא נגדו, המישמעתי המישפט
 האשים מנהל־המנגנון משכורתו. ממחצית

מפת את מסר שלא בכך גברא חיים את
 מגורדון לשרת ואחרים המחסנים חות

 המפתחות לתל־נורדוי). לעבור (המסרב
 מוכן שאינו אלוני, המנהל אצל נמצאים
ה לגברא, אלא זר. לאדם אותם למסור

עליו. נאמן

0ול1הו את שגבעו הקטן הטמפון
ארצות) 10$ב־ שעברה בשנה נמברו ,סס טנלפוני 1,400,000,000(

או-בה 011 חופשיה הי•
 משוחררת הרגשח לר נותן בעולם ביותר והבטוח הנוח הקטן, הטמפון 0.6.טמפון

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או והדוקים קצרים מכנסיים ללבוש תוכלי וחופשית.
מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול

שה גסולס השב יגה90 גושר  הותלסת אשהה הג
 לא!ז שאין ספיגה כושר כבוש גפן צמר העשוי ,סס לטמפון
הספיגה, עם המתארכים אחרים טמפונים לעומת טמפון.
 יותר סופג שהוא ככל ולכן, הספיגה עם ־מתרחב 0.1.< טמפון

 תזוזה בל ומונע הנרתיק פתח את יותר טוב סוגר הוא כן
 הספיגה בכושר מים,ותיווכחי בכוס טמפון (טבלי דליפה. או

שלו). המצויין
*11 רית והונע בההוור 01• הוסך 0.1.•ון9ה0

 במחזור יום לר חוסר הוא לכן, הרחם מן צאתו עם מיד הדם את סופג טמפון.סס
 שעות. 24 במשך החוצה דרכו את הרם עושה טבעי,■ שבאופן כיוון החודשי
כתוצאה הנגרם רע ריח היווצרות מונעת .סס הטמפון של המוחלטת האטימה

 האויר. עם המד ממגע
לשהוש ביותר ווה טמפון.סס
 טמפון בארנק. לשאתו ונוח קל ולכן משפתון קטן טמפון.סס

 — אצבע בעזרת שניות תוך בקלות גופך לתוך נכנס .סס
מהם להפטר צורר שיש עזר אביזרי■ בל ללא. ,נקיה'. הנשארת

השמוש. לאחר

עסו* מספיק 2* נכוגח. לא הכנסה גכונח הכנסה

ההויה• האומוה• להבוח המאיס סהסון.סס
 כך מומחים, גיניקולוגים צוות ע׳׳י ופותח תוכנן .סס טמפון
 רגישים עצבים איו בו לאיזור הנרתיק לתור עמוק שיכנס

נוחות. אי או לכאב, הגורמים

אסירות ולוערות •לבתולות היו• ^.סס
 המיועד' מיני טמפון הוא .סס של האחרון הבלעדי החידוש ן
 לפגיעה חשש כל אין מיני עם.סס צעירות. ולנערות לבתולות ן
 לפתח בדיוק ונכנס קטן כה שהוא כיוון הבתולים, בקרום ן
הדם, עובר דרכו בקרום ן
 השמוש לדחות יש הראשון, בשמוש קל כאב של (במקרה 1
חודשים). 4—3ב־ 1

□פינה דרגות ב-ב .סס
הנשים. למרבית — נורמל

 האחרונים בימים בעיקר — מועט דימום עם ולנשים לבתולות לגערות, — מיני
 הריון. למניעת בגלולה המשתמשות נשים אצל המחזור של

המחזור. של הראשונים ביומיים בעיקר רב דימום עם לנשים — אקסטרה

^ 1
1950 הזה העולם
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