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פלסטיק. או מתכות על כנ״ל, (ב) ;שנמחק

 מיסמכים לשחזר שיטות לפתח 9
זר. בחומר ספוגים או רטובים הרובים,

 ואמצעים הקיימות, השיטות פיתוח •
 וכן שטרי־כסף, זיוף על להקשות נוספים,
 יהיה שאפשר שטרות־כסף להכנת דרכים
במיקרי־שוד. ולזהותם אחריהן לעקוב
 להשוואת אוטומטית שיטה לפתח 9

כתבי־יד.
 כתב־לחץ, לקריאת שיטות לפתח •

ש דברים תחתון מנייר לקרוא דהיינו
שמעליו. בדפים נכתבו
ל בשיטות מיגבלות על להתגבר 9

 חשודים, של טביעות־אצבעות השוואת
 טבי- של מהירה להשוואת שיטות ולפתח

באלבום. לתמונות וקלסתרון עות-אצבעות,
 לפיתוח מכשיר או שיטה לעבד •

 מיש־ או עור־אדם בד, על טביעת־אצבע
קיר). (כגון נקבוביים טחים
מיש־ לסקירת מהירה שיטה לפתח •
 טביעת־אצבעות איבחון לשם גדולים, טחים

בזירת־הפשע. עקבות או
לאינדיווידואליז־ שיטות לפתח (א) 9
 (שיוך וכד׳ ריר דם, עור, שיער, של ציה

הנ״ל. לפי מין קביעת (ב) :מסויים) לאדם
 כולל גופות, לזיהוי ׳שיטות פיתוח 9
 הפנים בקלסתר הנגרמים השינויים חקר

בחיים. הדמות לעומת המוות, על־ידי
 שטחים לסריקת מהירה שיטה לפתח 9

 אשר שונים, גיאוגרפיים בתנאים גדולים,
קבורות. גופות איכון תאפשר

 השוואת שתאפשרנה שיטות לפתח 9
 חפץ או עקבה של ריח עם חשוד של ריחו

 כללי באופן או העבירה, בדירת שהושאר
 של לריחו האופיינים המרכיבים קביעת.

 האדם וזיהוי ריחות להשוואת כבסיס אדם
ריחו. לפי

 זכוכית, צבע של אינדיווידואליזציה 9
 ואי־אורג- אורגניים חמרים סיבים, אדמה,

 קטנות כמויות ׳שיוך שיטות ופיתוח ניים,
 למידגמים והשוואתם הנ״ל החמרים של

שונים.
 בלתי־נדי- חבויים חומרי־נפץ גילוי 9
פים.
ה על חבויים סמים לגילוי שיטות 9
 אסורים סמים הכנסת (מניעת ובגוף גוף

בתי־הסוהר). לשטח או לארץ
 וחבילות חפצים לבדיקת דרכים 9

מרחוק. חשודות
 חשודים חפצים לניטרול מנגנונים 9

לסילוקים. עד
 ממול- חבילות של מרחוק פתיחה 9

בדות.
 ומרחקה ירי קביעת שיטות פיתוח 9

ו החשוד ועל בסביבה שאריות על־ידי
 נורה שממנו הטווח קביעת כגון בגדיו,

קצר. בטווח כשהמדובר אדם
 בני- קולות של אוטומטית השוואה 9
הקול. לפי וזיהויים אדם׳
 חד- נוספים אינדיקטורים למצוא 9

 לקביעת אחרים) או (פיסיולוגיים משמעיים
 מכונת- בשיתוף או בנוסף שקר, אמירת
האמת.

אנונימיות. טלפון שיחות איכון 9
ואיב־ בהקלטות, רעשי־רקע סילוק 9

 שנעשו בסרטים וטיפולים מחיקות חון ,
ואחריה. ההקלטה לפני
במת ושבירה עייפות גורמי קביעת 9
 שבר אם לקבוע לאפשר במטרה כות,

 נגרם או לה, וגרם לתאונה קדם מסויים
בעטיה.

בצמיגים. כנ״ל 9
הת לפיזור נוספים אמצעים פיתוח 9

 דרכי- וחסימת התקרבות, מניעת קהלויות,
גישה.
ומגינים. קסדות וחיזוק הגמשה 9
 ואוטומטית מהירה שיטה לפתח 9

ובתרמילים. כקליעים סימני־ירי להשוואת
 פיתוח — מחשבים ■וביטחון בטיחות 9

 ניצול- אפשרויות למניעת נוספים אמצעים 1
במוס מחשבים ופעילות מידע של לרעה

וכלכליים. ציבוריים דות
 מופנה שהשאלון אף ופחד. תיחכום

 אין כי נראה בילבד, לחגרי־הפקולטה
 ולמרגלים־פרטיים לבלשים־חובבים מניעה

 את לקבל יכולים הם למחקר. להצטרף
 יחידת ראש קפלן, מאיר מניצב הפרטים
 דויד ממהנדס או המישטרה של המחקר

האלקטרוניקה. לתחום האחראי נבו,
 מוכנה יישום חברת גם השאלון: מסיים

 ואפשר אלה, בנושאים בטיפול לעזור
.882202 בטלפון עימה להתקשר

 יותר. ספקניים היו עצמם הפרופסורים
 המישטרה עוסקת ״מדוע :מהם אחד שאל

 להיכנס פוחדת כשהיא מתוחכם, במדע
הסיטונאי?״ לשוק
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במצרים. עתיקה עיר־כוהיים

שת שק 2034 ק
 למצוא תסח דימיונך את חפסד

 אשר מתאימה, כותרת שלמסה לציור
 הצפות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״?ושלושת.'

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קוד־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 2032 ק

 לרוחב. חיתוך — הטובה הגדר 9
 ,5192 ת.ד. כרשינסקי, מיכאל

חיפה
הניצחי. המשולש 9

רח׳ זילברורט, אריק
חל־אביב ,25 מנדלשטם

 דוכן־המנצ־ על אנדר קורנליה 9
חים.

יהישלום,'רח׳ שאול
פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי

 בלי. להרגיש — עם ללכת 9
 קרון אהרון רח׳ אורן, קיקי

ראשון־לציון ,28
טפחיים. ומכסה טפח מגלה 9

 הנשיא יהודה רח׳ כן־עמי, שירי
תל־אביב נווה־אביביס, ,36•

:אין כדרייש השבוע
 7.15 כשעה

ע ו ב 2 ש
מאזיקים״ נמלט ״טרזן

 9.30 בשעה
 ניומן פול
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