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יופי. וסבון בדיאודורנט גם עכשיו

בע״נז נורית חברת המפיצים בע״מ בלמון בישראל הסוכן

במדינה
)38 מממוד (המשך

 הזה (העולם בישראל ביותר המבוקש לט
 ברצח החשוד של אשתו העבירה ),2147
הזה. העולם אל מיכתבים שני

כו דהרי יפה שמסרה הראשון במיכתב
 שלא כיוון מבית־הכלא, ברח כי דהרי תב

 המישט־ שטוענת כפי בדש, אלי את רצח
 של עלילה הוא כולו הסיפור וכל רה,

 את לפתור הצליחה שלא כיוון המישטרה,
הרצח. מעשה

 צוות־ ראש שהיה כוכבי, יהודה רב־פקד
 בנתניה שאירע במיקרה־הרצח החקירות

 סוסו על הנרצח כשרכב שנה, חצי לפני
 לעברו ונורה בנתניה, עקיבא רבי ברחוב

 אישר נוסעת, מכונית מתוך צרור־כדורים
 נכתב אכן הזה העולם שבידי המיכתב כי

דהרי. על־ידי
 היה יפה על־ידי שנמסר השני המיכתב

 שהמיכתב לוודא כדי כאמצעי לשמש אמור
 כתבי- השוואת אולם אותנטי, הוא הראשון

נכת המיכתבים ששני בעליל הוכיחה היד
 השני המיכתב שונים. אנשים על־ידי בו
 כנראה, אלא, דהרי, על־ידי נכתב לא

 ברור ולא בכלא, מחבריו אחד על־ידי
 הוא כאילו פנים האשה העמידה לשם־מה

 את הנושא המיכתב, דודו. על־ידי נכתב
 רמלה מכלא נשלח ,1978 ביוני 22 התאריך

 ההליכים לתום עד עצור דהרי היה שם
. נגדו.

דה דודו של אמו האב. בצ!ני מכות
 שמונה עוד לה שיש ,45 בת מזל, רי,

 היא כי עצמה על מעידה ובנות, בנים
 בנתניה בשכוגת־הרצל בביתה משוגעת.

סב חולה אב של נוגע־ללב מחזה נתגלה
לחי וצחק בכה גופו, בכל שרעד ולב, רת

 אותו היכתה לדבר האב כשניסה לופין.
ו מהחדר אותו גררה ובגופו, בפניו אשתו
פיו. את לסתום לו אמרה

ש דהרי, דודו של חברו טוויג, חיים
 תשע, מגיל שונים בבתי־כלא אתו בילה
הוריו בבית עורכים השוטרים כי סיפר

 דודו חזר שנים ארבע לפני מזה, ״חוץ
 תפילין ומניח מתפלל הוא ומאז בתשובה,

 אנשים, להרבה טובות עשה דודו יום. כל
 שהוא מאז הדת. אל אותי גם והחזיר

 נוסע ולא מעשן לא אני גם בתשובה, חזר
בשבת.

החז שכל אומרת שהמישטרה יודע ״אני .
 והוא שטויות, זה דודו של בתשובה רה

 תאמין אבל בעיניים. כולם על עובד סתם
 מאמין באמת הוא גבר, של מילה לי,

טוב.״ אדם ונהיה
 הנמלט האסיר מסוכן המישטרה, לטענת

 בנשק חמוש שהוא לוודאי וקרוב ביותר,
קש מפני במישטרה חוששים בעיקר חם.
התחתון בעולם דהרי של המסועפים ריו

דהרי אפיר־נמדט
'מתביישיןז לא ״הם !
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דהרי ומזל אברהם הורים
!״משוגעת ״אני
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דהרי של ממיבתבו קטע
!״מאמין באמת ״הוא

מת לא ,׳הם יום. מדי חיפושים בנתניה
 לערוך היקיר, אל אמי את להעמיד ביישים
 את שהברחנו אלה אנחנו כאילו בדיקות
דודו.״

״ להסתפר מה ״כשביל  טוען ז
 מה את עשה לא שדודו ברור ״זה טוויג:

 דבר. שום צריך היה לא הוא לו. שמייחסים
 האחרונה בפעם מהכלא שהשתחרר מאז
 הכיף על לו והלך בשוק, חנות־דגים פתח

 צרות עם שיסתבך מה בשביל אז כיפאק.
1 כאלה

ב ובכנופיות־הפשע הארץ, רחבי בכל
נתניה.

 בנתניה׳י^יקו־ נשמעה האחרונים בימים
 כך על השרון, מרחב מישטרת על קשה רת

 המישטרה- אין החיפושים חודש שלמרות
 הנמלט. האסיר על את.ידה לשים מצליחה

 במרחב המיוחד צוות־החיפושים ראש אולם
 אל כי אמר וייס, יהודה המפקח השרון,

 ידי את שם אני ״אם לדאוג: לציבור לו
 שיהיה בטוח להיות יכול אתה משהו, על

!״בסדר
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