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 הכרטי־ ננזצאת אלה שוטרות של בטיפולן
 כרטיסים של אלפים מאות — השמית סיה

אח אישיים ופרטים גיל שם, הנושאים קטנים
 הטביעות סימון לידה, תאריך כגון רים,

 כל הכללי. בארכיון ההרשעות תיק ומספר
 הוא ומשם מיון עובר למדור המגיע טופס
 מדים) בלי (שוטרות אלה לפקידות נשלח

 על הרשום השם לפי בכרטיסיה המחפשות
למע השמית, הכרטיסיה אין אולם הטופס.

 המיון העבודה. להקלת עזר, אמצעי אלא שה,
 למציאת בהחלט מספיק הטופס על הנרשם
הר יש (אם התיק
באר קודמות) שעות

 לפעמים הכללי. כיון
 שם העבריין מוסר

 טביעות: אך בדוי,-.
 מאפשרות אצבעותיך

 הרשום תיקו גילוי
לפ הישן. השם לפי

למ קשה גם עמים
הנ התיק את צוא
 דמיונם מפאת כון
אב השם שמות. של

 למשל, מזרחי, רהם
מש למעלה מופיע
בכרטי פעם מונים

דו אלה ומבין סיה
 רב במספר כרחמים, האבות, שמות גם מים
 את השוטרים מוצאים זה במקרה מקרים. של

בלבד.. הטביעזת מיון לפי התיק
אשר בל של שמותיהם מכילה זו כרטיסיה

 מאז המשטרה על־ידי לדין והועמדו הואשמו
 שרבים למרות הארץ. את התורכים עזבו

כרטי נשמרים בינתיים, מתו אלה מאנשים
 60 עברו כאשר רק — המשטרה במטה סיהם
 אחר גדול חלק יושמדו. לקיחתם מיום שנה
ב שחלקם ערבים, של הוא הכרטיסיה של

 רוב ניכר. היה המנדט בימי ובפשעים עברות
 רבבות על עתה נמנה אלת ערבים של רובם

 אילו השכנות. ערב לארצות שברחו הפליטים
 תקינים פעולה ושיתוף שלום יחסי שררו

 אלה כרטיסיות היו והערבים ישראל בין
 רבה תועלת מביאות

 רערביות למשטרות
השגח־ בתחום אשר

ה־ עתה פועלים תן
 הפלסטינאים

כרטי כל לא אולם
 חסרי הם הערבים סי

 למשטרת תועלת
פעם, מדי : ישראל

בג מסתנן בהתפם
 נלקח הוא בולות,
אצ משטרה, לתחנת
 על מוטבעות בעותיו

 למזור הנשלח טופס
ה במטה הטביעות

 מתברר ושם — ארצי
 פלילי עבר בעל לשעבר הארץ תושב הנו כי

 באחת קטן, כרטיס על פרטים בפרטי הרשום
 הארצי במסה !!כרטיסיה של המגרות ממאת

משטרת־ישראל. של

ב העוסקים המשטרה אנשי בין
 בדיחות רווחות אצבעות טביעות

 אוהבים בעיקר מקצועם. על רבות
ש וותיק, משטרה קצין על לספר הם

 היוצא רבות, שנים לעבודתו הקדיש
 אשר אדם לו מכירים שם לנשף. פעם

 מזמן. למשטרה דרוש היה במקרה
 החדש, מכרו יד את לוחץ השוטר
 ״םלח : ומפליט באצבעותיו מתבונן

ה אבל השם, את זוכר איני אם לי
 מאיזה לי מוכרות שלך אצבעות

״מקום !
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הז-הו*; סוד
 טביעת של השוואה מראה זה צילום

הקשו מעטפה על שנמצאה ימנית אצבע
 שנלקחת טביעה עם פלילית לעברה רה

 מימין הטביעה על משטרה. בתחנת מחשוד
 השייכים פסים שני מופיעים עליה (אשר

 הרכסים מופיעים לאצבע) לא למעטפה,
ואי בלבן, האצבע עור של הפנימיים

 (משמאל) בתחנה שנלקחה בטביעה לו
 ההסבר בשחור. רכסים אותם מופיעים

 כוסתה הימנית הטביעה כי בעובדה נעוץ
 בין החריצים את שמילאה אפורה באבקה
 המעטפה. מן העתקתה בתהליך הרכסים
 זהות נקודות 14 מסומנות זו בהשואה

אצ של הן הטביעות שתי כי המוכיחות
אחת. בע
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 למצוא המשטרה הצליחה זה במקרה
בהר שהקל דבר מושלמת, כמעט טביעה

 קרובות לעתים אולם ההשואה. על בה
 חלקית טביעה רק המשטרה מגלה מאד

 נקודות נותנת אינה אשר ברורה ובלתי
 מאפשרת זאת בכל לזיהוי. רבות כת

ממק בהרבה מוחלט זיהוי המיון שיטת
אופיי צורות טביעה לכל כי אלה, רים
 לאחר גם משתנות שאינן משלה ניות

הגוף. נרקב לא עוד כל המוות,
 אף בדבר העוסקים רבים שוטרים

ש כפי טביעה של אופי לזכור יכולים
פנים. של ותווים אופי זוכר אדם

ה ד ו ב טה ע ית שק נ י י וענ

המ השוטר רושם אצבע, טביעת כל תחת
ב העור, רכסי מבנה לפי מיוחד, סימן מיין

 לולאה, מערבולת, — השונים לסוגים התאם
 תפקידו באלה. וכיוצא שלובה לולאה קשת,

לקבו הטביעות את לפצל הוא זה מיון של
 אחר ראשיות). קבוצות 1024 (ישנן צות
 עובר הראשיות לקבוצות זה ראשון מיון

 הרכסים. תכונות לפי משנה, מיון הטופס
 טבועות ושעליהן בטופס המשבצות לעשר
 כך מספרי. ערך מייחסיםי האצבעות עשר

מת המיון שבתום
הטו בראש נוססות

 של שורות שתי פס
ו (לטיניות) אותיות
 זהותו — מספרים
 של הסתר (בלשון
 האצבעות) טביעת

 משמאל, אדם. של
 מפקח. עוזר עובר
 זנדברג, צבי מחוזי
טו על המדור, ראש

מדוקד לבדיקה פס
וה הטביעות של קת

 להן. ניתן אשר מיון
 המשטרה עבודת כי

 דרמטית רדיפה אינה
 היא בלבד, ברחובות

 משרדית עבודה גס
ומ עניינית שקטה,
דעית.
 אלא בלבד, זו לא

רחו רבים שבמקרים
ה של עבודתה קה

שה שוטר־גנב של טפסים גואותס משטרה
במיוחד הוליווד. בסרטי אליהם הורגל קהל

 מתחום החורגים תפקידים מוטלים עליו אשר
 ה־ טביעות מדע כי ותפיסתם. פושעים גילוי

 הפשעים לשטח המוגבל דבר אינו אצבעים
בלבד.

 ,האצ־ טביעת נשארת רבים, תאונות במקרי
אר בצבא זהות. לקביעת יחיד אמצעי ות5ב

 המתגייס אזרח כל נותן למשל, הברית צות
 היא זו ודוגמה אצבעותיו טביעת של דוגמה

חייל. מות על הצבא להודעת בסיס המהווה
 בשטח רק לא אולם

ארצות־ עומדות זה
הת בשלב הברית
 לפי : גבוה פתחות

 כל חייבים החוק
למ המדינה עובדי

אצבעות, טביעת סור
ב־ העוסקים כל וכן

המלחמתית, תעשיה
 כל הזרים, הנתינים
 והנכנסים היוצאים
 שמתוך כך למדינה.

 תושבי מיליון 157
כול ארצות־הברית

 הטביעות תיקיית לת
מי 120גז־ למעלה

 ורק מפסים, ליון
 מאלה מיליון תשעה

ש־ עבריינים של הם
 שאר בדין. חוייבו

 מוחזקות הטביעות
 או שהמדינה למקרה

 אלא זה אין שהרי לעזרתן יזדקק הפרט
אפשר אשר הענפים שאר ככל מדע ענף
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