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מור. לתקווז תסרוקת בעצוב — בפעולה דייב

 חשובה שהופעתן צמרת, דוגמניות דייב. של והמקצוע התחביב הוא תסרוקת עיצוב
דייב. של האמונות לידיו ראשון את מוסרות — ביותר להן

 ועומד מתפשט דייב השיער עיצוב אמן
 הצלחתו היופי. נושא כל על להשתלט

לק אותו הניעה שיער בעיצוב דייב של
 בנושאי ויותר יותר ולהעניק קשרים שור

 מעולה צוות אימן דייב והיופי. האופנה
 את שיפיעלו כדי מקצועיים ספרים ורכש

יש מלכי ובכיכר בבן־יהודה המספרות
 ראשון שילוב בקרוב, לפתוח ועומד ראל,

וה וקוסמטיקה. מוסיקה, אופנה, ליופי,
בת״א. המדינה בכיכר פעם

ונ לגברים מספרה תהיה החדש במקום
 וגוף, פנים לטיפולי קוסמטי מכון שים,
וכ יבוא, תקליטי למכירת מוסיקלי מרכז
בל בדגמים מפריז, יבוא אופנת — מובן

טלן. ומישל פרנל האחים של עדיים

לא״י היהודית הסוכנות תרציוניתה ישראל ממשלת
וחקליטת חעליה מחלקת העולמית העליה לקליטת המשיי

 הישראלי אל
בחו״ל השוה׳□

 הקלות מתן על לאחרונה החליטו היהודית והסוכנות ישראל ממשלת
חוזרים. תושבים לקליטת

 למצב בהתאם אינדיווידואלי באורח יוחלט התנאים הענקת על
פונה. כל של ולצרכים

 משרד אל יפנו לישראל, לשוב המבקשים לארץ, חוץ תושבי ישראלים
 הציונית ההסתדרות / היהודית הסוכנות של והקליטה העליה מחלקת

אפשרי. סיוע על מידע ויקבלו מגוריהם, למקום הקרוב העולמית
־ חוזרים לתושבים ועדה בארץ: תכתובת

 7384 רבד.
ירושלים

במדינה
)43 מעמוד (המשך
 במושב בית גג על עמד כאשר חשמל,
יונים. לתפוס כדי בניה,

 נחמיאס יעקב החל בנו, את שקבר אחרי
 למצוא כדי הפרשה, את בעצמו לחקור

בנו. של מותו לתעלומת תשובות
ל הצליח נחמיאס יעקב גכזה. !מתח

 את בנו, של האחרונים ימיו את שחזר
 שהתרחש מה וגם למותו שקדמו הרגעים

הצעיר. של מותו אחרי
 חיים בנו יצא האב־החוקר, שרשם כפי

 לפי זו, שנה אוגוסט חודש בתחילת
 במושב לעבוד ממן, זיקטור של הזמנתו

קבלה. יעקב הראשון, של גיסו אצל בניה
עבו את סיים האב, טענות לפי הצעיר,

 באוגוסט. 13ב־ החדש הבית בבניית דתו
 נ-שלח קודכדלכן אך הביתה. לנסוע ורצה
 הישנה הווילה גג מעל האנטנה את לפרק

החוקר האב שאסף מהעדויות קבלה. של

נחמיאס הרוג
יונים לתפוס

כא ממכת-חשמל נפגע שבגו לו, התברר
 של וקצה באנטנת־הטלוויזיה, החזיק שר

גבוה. מתח של כבל עם במגע בא זו
 רב זמן שם ושכב הגג, על נפל הצעיר

 ששפע טוען האב בו. לטפל שבאו עד
 חיים את שהעבירה גהג־המכונית, של מפיו

 ויקטוד את ראה כי לבית־החולים, נחמיאס
 של גופתו את מחזיק הבית, גג על ממן

עזרה. והציע ריכבו את עצר ואז הנפגע,
 שבנו הגידסה את כלל מקבל אינו האב

 גג על שעלה ברגע ממכת־חשמל נהרג
 עמת שבידו וטוען יונים, לתפוס כדי בית
המתרחש. את שראה מקומי נער של

 הסנדלים את מחפש החל גחמיאס יעקב
 נעלמו. ואשר לעבודה, בנו יצא שעימם
 לבית כשהובא חיים, נעל הסנדלים במקום

 שאת מספד הוא לא־שלו. נעליים החולים
 קבורים המישטדה מצאה בנו של הסנדלים
במושב. בית ליד באדמה,
 את מאשים האב נחסיאס פפק. אין

 את לחקור התאמצה שלא על הסישטרה
 לקצץ- נילה הוא בנו. של מותו נסיבות

 כי בעניין, שטיפל ינובסקי, המישטרה
 בפיע־ לו לעזור מעורן־-דין לבקש החליט

 כפי לנחמיאס, השיב הקצין התעלומה. נוח
 להעסיק לך ״,חבל במילים: טוען, שהוא

 תדעו אתה ולא עזרן־-דין לא כי עורד־דין,
בנך.״ של למותו שגרמו הנסיבות מהן

 יעקב שמעלה ביותר החמורה הטענה
ה בבית־מישפט שהשופט היא, נחמיאם

 הגופה, לניתוח צו הוציא ברחובות שלום
 שקצין- מספר האב נעשה. לא הדבר אך

 למכון הבן גופת את העביר לא המישטרה
 ״לא התנגדו. שההורים בטענה הפאתוליגי

האב. טוען לניתוח,״ התנגדתי
 של מותו בפרשת לחקור ממשיך האב

 לו, לעזור שמוכן מי מכל ומבקש בנו,
 חוקרי-המישטרה לדעתו, אליו. להתקשר

בתיק. ביסודיות טיפלו לא
 סגךניצב המרכז, מרחב מישטרת דובר

 שסיבת ספק ״אין הבהיר: גולן, מנשה
 מכת־חשמל היא נחמיאם, חיים של מותו

 קבלה. יעקב של ביתו גג על שספג
 ממשיכים אנו נסגר. לא עדיין תיק־החקירה

 לגבי הבית.״ לגג המנוח הגיע איד לחקור
 שהוציא הפאתולוגי במכון לניתוח הצו

ש הקצין, הסביר בית־המישפט, שופט
 מאחר בית־המשפט, על-ידי בוטל הוא

מקיברה. הגופה להוצאת התנגדו שהרבנים

1995 חזה העולם44




