
 טמפוניפלייטקס
 -היחידים

דיאודורנט עם
 גם לבחירתך מציע פלייטקס רק

ם  בניחוח דיאודורנט, עם טמפוני
 בטחון תחושת המשרה עדין

ורעננות.
 מבקשת את אם

 הוא פלייטקס — מלא בטחון
עבורך. הטמפון

ם לבחירתך  עם טמפוני
דיאודורנט. ללא או דיאודורנט

טמפוני
העדין. המוליך עם

נעח! | שיפוי! | קרנזון | אבנת

א המזל בלוטו תך ב לקרא
והבריאות החינוך לקידום הפיס מפעל

במדינה
)70 מעמוד (המשך

 בית- ביזיון על שלבם דרגות בעלי על
ה המישטרתי הנוהל המחוזי. המישפט
 לא הוא ברמת־השרון נסיוני לפי מציאותי

 של סאדיסטי נוהל אלא אנטי־חוקי, רק
רעב...״ משכורת עם חסרי־השכלה אנשים

 לפני נשלחו זה בסגנון נלהבים מיכתבים
ב גילאון. צבי על־ידי'עורך־הדין כשנה
 לבית־ עתירה גילאון הגיש שעבר שבוע

 ומפכ״ל שר־הפנים נגד העליון המישפט
 טביעת־אצבעות :הסיבה מישטרת־ישראל.

ל בניגוד — לטענתו ממרשתו, שנלקחה
חוק.

 סיפור מאחריו אך פעוט, עניין לכאורה,
 ולנר, (שושנה) סילביה העותרת, ארוך:
 מבעלה, בנפרד חיה באוניברסיטה, מרצה

 ברמת- היהלומים בורסת חבר שהוא מורים,
יהלומים. קניית לענייני ויועץ גן

 נמצאים רמת־השרון, תושבי הזוג, בני
 שלושת בגלל רב זמן מזה חריף בסיכסוך
 המחוזי בית־המישפט שופט של צו ילדיהם.

 מנוע הבעל, מורים, כי קבע בתל־אביב
 בשעות אלא אשתו, של לביתה מלהיכנס

 את אליו לקחת כדי וזאת מוגדרים, ובימים
 מתגלעות זה רקע על אילן. הקטן, ילדם

הזוג. בני בין בלתי-פוסקות מריבות
 היפלתה המישטדה כי טוענת סילביה

 התייחסה לא כאשר בעלה, לטובת אותה
תלו את לשמוע והעדיפה לתלונותיה, כלל
 מישטרת עם השמורות ״מסיבות הבעל, נות

על-ידי דק לניחוש וניתנות רמת־השרון,

ולנר מורים כעל
מוגדרים וימים שעות

 כלשון יומא,״ דחד רב בי בר וכל העותרת
העתירה.
 מסויים למיקרה מכוונת העתירה אולם
 במוצאי־ השנה. פברואר בחודש שאירע

 מבילוי סילביה חזרה בחודש, 19ה- שבת,
ב לחזור אמורה היתה היא בירושלים.

 בירושלים להישאר רצו מלוויה אך טרמפ,
 להביא היה סילביה על מאוחרת. לשעה עד
 אחרי- ארבע בשעה לאביו הקטן בנה את

חז הטרמפ את שהחמיצה בגלל הצהריים.
 רק לביתה והגיעה במונית, סילביה רה

בערב. שש בשעה
ב למחרת ציבורי־כללי. אינטרס

 חוקר סילביה אל צילצל בצהריים 12 שעה
 לסור ממנה וביקש רמת־השרון ממישטרת

למישטרה. דקות״ ל״עשר
 תלונה נגדה הגיש הבעל כי הסתבר

ל ושם, לתחנה, באה סילביה במישטרה.
 סיבה. ללא שעות ארבע הוחזקה דבריה,

 לא שאם החוקרים, עליה איימו אחר־כך
 יעצרו אצבעותיה, טביעת את תמסור

 להביא ממנה ביקשו השוטרים אותה*.
בית־המישפט. אל היום למחרת ולבוא ערב,

 ונענתה בבכי פרצה היא נשברה. סילביה
אברהם פקד מפקד־התחנה, של לדרישתו

 : כאשר למסור חובה טביעות־אצבעות *
 אינה או ברורה אינה החשוד של זהותו

 וכאשר במעצר נתון חשוד כאשר ידועה;
 בבית־מעצר או רישמי בכלא עצור הוא

 עורך־ לטענת האלה, התנאים שלושת אחר.
 טביעות שנלקחו בשעה קויימו לא הדין

 אנשי כל שכן סילביה, של אצבעותיה
 סילביה את הכירו רמת־השרון מישטרת
לתחנה. שבאה קודמות מפעמים

 טביעות- של מערכות שתי לתת ברמלי,
 סגלביה, טוענת הזדמנות, באותה אצבעות.

 גזל כבר בעלה כי ברמלי פקד לה אמר
 אותה ללמד יש וכי בבוקר מזמנו שעתיים

לקח.
 פנה כי בעתירה טוען גילאון עורך־הדין

 ה־ מפכ״ל אל שר־הפנים, אל במיכתבים
 הציבור תלונות על הממונה אל מישטרה,

 מבקר־המישטרה ואל תל־אביב מחוז במטה
במישרד־הפנים.

 בחזרה, אליו נשלחו מהמיכתבים חלק
 כלל לענות הנמנעים טרחו לא חלקם ועל

שנה. במשך
טבי- ״נטילת בעתירה: עורך-הדין כתב

ולנר סירביה מתלוננת
טרמפ של החמצה

גילאון פרקליט
בתעודת־זיהוי להסתפק

 גם היוותה דנן במיקרה עת־האצבעות
אזר עוולה וכן תקיפה, של פלילית עבירה

העו ידיעת למיטב שווא. מעצר של חית
 טביעת־האצבעות נטילת שיגרת — תרת

 בלתי־חוקית הינד, מישטרת־ישראל על-ידי
 מהם — בחקירה מיקרים 1001 מתוך באלף
 כך לתביעות, מגיעים אינם ממחצית יותר

ה של הפרטי הלגיטימי לעניינה שפרט
 ציבורי־כללי אינטרס כאן קיים עותרת,

פר־אקסלנם.״
 העליון מבית־המישפט תובע עורך־הדין

 מדוע לנמק בעתירה למשיבים יורה כי
 סיל- של טביעות-האצבעות את ישמידו לא

 לדין ברמלי פקד הועמד לא ומדוע ביה
 מפכ״ל המשיבים, ולשני משמעתי, או פלילי

 יורו לא מדוע לנמק ושר־הפנים, המישטרה
 על חשודים לזהות המישטרה חוקרי לכל

מיסמכי-זיהוי. פי
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