
 שחבוי! נוי נמאסו שש שישב האיש
 רא בואשון־וציון הגדור הבנק רשוו
המשטח■ עם נעורה שיתו שהוא ״ועו

פסל מסנו ר העו חו

 מהנח אד
נחעחיס!

כישראל. כיותר המכוקש האדם כיום הוא דוידי כן־חור
כו. שמתעניין זה דווקא הוא התחתון העולם המישטרה. על־ידי לא

 שאלה אלא זו אין לחיסולו. חוזה דוידי נגד הוצא סודי, מידע לפי
אותו. לרצוח הראשון הניסיון שיכוצע עד זמן של

 של והנשק השלל את למישטרה שגילה האיש הוא דוידי :הסיכה
חודשים. עשרה לפני שכוצע כראשון־לציון, המפורסם הכנק שוד
לטו
 כמשף חיה. אש
לפסח. העקכותישהוכילו על הצכיע שדוידי עד

:המישטרה עם להסכם דוידי הגיע והנשק, הכסןז גילוי כעקכות
 כל כתכ-אישום. נגדו גם ויוגש החשודים, כשאר כמעצר יוחזק הוא
המישטרה. עם פעולה שיתח שהוא יגלו לא שהשודדים כדי — זאת

שכו■ שלפני עד — כזה כמעצר־הסוואה דוידי ישכ חודשים עשרה
 היתה שאמורה עצמה, המישטרה זו היתה :שלשווא התכרר עיים
אותו. שחשפה — זהותו על להגן

 ההסוואה שוחרר. והוא נגדו המדומה האישום כוטל כף, כעקכות
עתה. מיותרת היתה

 לו. הממתינים הנוקמים אל לחופש. יצא הוא
 חלקו על כגילוי-לכ דוידי עומד הזה״, ל״העולם כלעדי כסיפור

 האיום כצל חי הוא כיצד — והעיקר שעשה, מה עשה מדוע כפרשה,
♦1ה^ על

:האיש עם לפגישה שיצא זוהר, מרסל הזה״, ״העולם כתם מדווח

דויד בן־־חור
״  קודר, לילה מאוחרת. לילה עת (

 מאיימות. חצרות ישנים, בתים מעיק.
 גבוהים, קירות מאחורי כזו, חצר בקצה

מקבל מאולף, ענק, קולי כלב דלת. נפתחת

 — דוידי בן־חור של שומר־ראשו פני. את
 אלה ברגעים מחפש אלמוני, שרוצח האיש

 כדור. לו להכניס ההזדמנות את
הדרך. את מפנה והקולי קצרה, פקודה

 לפני מעצרם, למחרת הנאשמים חמשתהנאשמים נין בן־חוו
ראשון־לציון, מישטרת בתחנת כשנה,

בן־חור מזרחי, אורי חאדי, חיים לביא, ניסים :לשמאל מימין שוטרים. מוקפים ושבים

 בפלמחים, הים חוף על השוד ביצוע ביום עוד נעצרו הנאשמים הרוש. ורחמים דוידי,
 באמצעי לנקוט למישטרה גרם הנועז השוד השודדים. של הבריחה מסלול נסתיים שם

בראשון־לציון. המישטרה בתחנת המעצר פקודת את הוציא והשופט מוגברים, בטיחות




