
 בעדה, בידי דרור נוגה שד הריגתה שיחזור זהו
 שהמישפחה רוצה .אני ובכה. שהתמוטט אורי,

אמר בעצמה!״ ותחליט אלה. תמונות תראה

ת ששיחזרה נית, מדת נראית המיקרה, א ת שחטף אחרי עליו. בו ואיימה ליד עו אותה. היכה הצינור, א

ח צ ■ישוחו בחוץ ו
ק ע ד׳׳

 מעיניו דימעה מחה דרור ורי
ק ר £  השיחזור סרט את שראה לאחר \
 עד המישטרה. עם בוקר באותו שעשה

היה אדיש. וכמעט שליו היה רגע אותו

]הו
תימרון. של ביותר קטן מירווח ן
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 של מותה אחרי ימים חמישה רק זה
 עדיין היה כי מאוד ויתכן נוגה. אשתו,
 אמר קרה,״ זה איר יורע לא ״אני בהלם.
 שלה שהמישפחה רוצה ״אני דרור,
 בעצמם.״ יחליטו והם הסרט, את תראה

 כשגבו והסתובב לבכות, התחיל ואז
למצלמה.

 את סימלו נוגה, ואשתו, דרור אודי
 צברים, צעירים, שני היפה. ישראל

 ושרות תנועת־נוער של רקע בעלי
 טבע שאהב זוג מובחרת. ביחידה צבאי

 לקרקע. וקירבה שירי־מולדת וטיולים,
 אשתו, את לרצוח היה יכול הוא ״אם
 תמה לי?״ גם לקרות יכול זה האם

סרט־השיחזור. את שראה מישפטן,

ר ^ ו נ י  צ

ביד
 מנהל דרור אורי היה שנים שע ^

 הוא בהר־מירון. *בית־ספר־שדה 1
 בבית הקטן ובנו אשתו עם התגורר

 בבית־ ,ושיחים חורשות מוקף נאה,
 לבית, מחוץ עבדה דרור נוגה הספר.
 המטרו במכונית יום כל חוזרת והיתה

להר־מירון.
 מקום את לעזוב תכניות היו לזוג
 ולחזור אורי של הנוכחי עבודתו

 בני־מיש־ גרו שם בחיפה, להתגורר
 ערב, באותו השניים. גדלו ושם פחתם,

 הביתה נוגה חזרה השנה, במאי 4ב־
 ספ־ במושב לציור כמורה מהעבודה,

אחריה. מה זמן חזר ואורי סופה,
דרור, ■אורי של סיפורו להלן

;צ; ־. בקיו ראשה דופק אוו׳
ת דרור שיחזר זאת, לעשות קשה לו ת א שנתן המכו

 כשיחזור, אותו שסיפר כפי
במאי: 12ה־ ביום שנעשה
 בבית. היתה הסיכסוך התחלת

 בערר היתה השעה וקראתי. כאן ישבתי
לה ואמרתי נוגה אל באתי ואז .8.30

ם הראה הוא לאשתו. ק כיצד לחוקרי פ ת ד  ראשה א
טן. נשענה עליו בעמוד־ברזל, ת״המח  כמה אחרי סככ

ת ״אני לו: ואמרה נפלה היא מכות הב אותן!" או

 יש שם לחיפה, עוברים שאם לה אמרתי
 את להתחיל צריכה והיא שכנים,
כעת. כבר הטיפול

 שלא לה אמרתי חריף. ויכוח התחיל
הולכת לא היא אם לחיפה אעבור

 מתכוון לא אני עניין. באיזה משהו
 לחוקרים, גם זאת אמרתי לפרט.

 לה אמרתי יפרטו. לא שהם ביקשתי
 היא כי לטיפול, תלך שהיא רוצה שאני

ומתפרצת. כלורים מדי יותר לוקחת


