
 על גזרו שתיקה של מוזר שר̂ 
 של בעלה ברוש, דורון עצמם 1/

הוריה. וגם ברוש, ניבה הנרצחת
או שפקד האסון אחרי וחצי חודש

 בוודאות לאמר רק מוכנים הם תם,
 מותה את מצאה ברוש שניבה מוחלטת
ה מבחינתם מתאונת־ררכים. כתוצאה

 הם מה על להבין קשה סגור. עניין
 הופרכה שכבר זו, קביעתם את מבססים

 או רחשי־הלב, סמך על האם וכל. מכל
 צוות־ בידי שאינו מידע סמך על

ברא המישטרה, של החקירה־המיוחד
 המנסה גז, חיים מפקח־מישנה של שותו

מע הם ואולי התעלומה. את לפענח
 עם להתעמת שלא כדי זו גירסה דיפים

אחרת? אפשרות
שאו החקירה, של בסופה ייקבע, אם

 דורון יזכה תאונת־דרכים, היתה זו מנם
 אחריה השאירה ניבה בכספי־הביטוח.

 להם. לדאוג שיש ,3ו־ 5 בני ילדים, שני
לעזור. בהחלט יכולים הביטוח כספי

 כל־כן־ נחוש מדוע הסיבה, זו לא אם
 האם רצח. היה לא שזה ברעתו דורון

 נחקר דורון משהו? על מחפה הוא
 נמצא פוליגרף ובבדיקת במישטרה,

 אולם ברצח. מעורב ולא אמת דובר
 ש־ כפי כל־כן־ פשוטה אינה הפרשה

להראות. מנסה המישפחה
 סימני ■
חניקה |

*  מראה הסאתולוגית בדיקה ך
 מתה שניבה מוחלטת בוודאות 1 1

 נמצאו צווארה על מחניקה. כתוצאה
 נקבע וסימני״ציפורניים. סימני־חניקה

בראשה. שהוכתה גם
 בא־ מתמקדת המישטרתית החקירה

שהיתה מהן, אחת הבעל. של הובותיו

ז ׳

התוכנית גם הציבור. את מרתקת ברוש(מימין) ניבה של מותה תעלומת

 היא ניבה, עם הן דורון, עם הן מיודדת
 אחרי מיד שנעצרה ),22(בן־חיים רונית
ב בתוכנית־הטלוויזיה המיקרה שידור
שבועות. שלושה לפני חוקר שידור

 שונה גירסה תחילה מסרה בעדותה
 ידועה שהיתה מזו דורון עם יחסיה לגבי

הב הבעל. של חקירתו אחרי למישטרה
החשדות. את הגבירו הגירסות דלי

 כל במשך הרצח ביום נשארה לדבריה,
 בטוב. הרגישה ולא מאחר בביתה, היום

המישטרה. על-ידי שוחררה בינתיים
 של שמה גם הועלה האחרון בשבוע

 ששלחה לדורון, שהיתה נוספת מאהבת
לה איימה ובו מיכתב, שנתיים לפני לו

 ביניהם. הקשר ניתוק בעיקבות תאבד
בקשר, השניים היו לא המיכתב מאז

 לא היא לרונית שנערך במיסדר־זיהוי
להפ הצליחה לא גם המישטרה זוהתה.

 טביעות שסיפקה. האליבי את ריך
ברכב. נמצאו לא אצבעותיה
בירו בית־מישפט־השלום שופטת

 אמרה פרוקצ׳יה איילה הד״ר שלים,
 שלא רק לא המעצר ״מאז למישטרה:

הח נגד חדש חומר למישטרה נוסף

ודורון(בחתונתם) ניבה בן־חיים דרנית
תאונהר שזו משוכנע .אני בביתר הזמן כל ״הייתי

 במחלקת־הילדים לעבוד התחילה היא
בעין־כרם. הדסה בבית־החולים

 בן כיום בנה(שהוא את שילדה אחרי
 במישמרות־ לעבוד התחילה היא )5

 1 ל־ז אחר־הצהריים 4 השעות בין ערב,
הק בבקרים זמנה עיקר את בלילה.

ובבית. ילדיה בשני לטיפול דישה
 לבילויים. לצאת מיעטו וניבה דורון

 מצומצם. היה ניבה של חוג־החברים
 דורון מדורון. מאוד שונה היתה היא
 בשעות לריקודי־עם, בחוג לרקוד נהג

אהו את הכיר גם שם עבדה. שניבה
באין־מפריע. בותיו

 של שמותיהן ידועים למישטרה
 בקשרים היה שעימן נשים, 10 לפחות

רומאנטיים.
 הם מהן. אחת היתה ברחיים רונית

 לפי שנים. חמש לפני זה את זה הכירו
 למי־ שמסרה השנייה בעדותה גירסתה,

 קשר תחילה שהכחישה אחרי שטרה,
 שהיו הודתה היא דורון, עם רומאנטי

הדוקים. קישרי־אהבה ביניהם
 שהיתה מניבה, נעלם לא הדבר

 דורון. של האחרים לקשריו גם מודעת
בשתיקה. זאת קיבלה הנראה כפי אולם,

 היא ניבה. עם מיודדת ודתה רונית
 ואף לילדים, כשמרטפית לשמש נהגה
לטע קרובות. לעיתים בדירתם ישנה
 גם הדירה. של מפתח בידה היה לא נתה

זה. פרט מאשר דורון
לעי מבעיות־בריאות. סובלת רונית

 בדיקות לעבור צריכה כשהיתה תים,
 עימה נוסעת ניבה היתה בבית״החולים,

 ה־ ניבה נרצחה שבו ביום לה. ועוזרת
 בדיקות, לעבור אמורה רונית יתה

 בטוב חשה ולא היות לטענתה, אולם
בביתה. ונשארה נסעה, לא היא

השו ורזה, נמוכה בחורה היא רונית
 סייע זה פרט בלבד. קילוגרם 42 קלת

 יכולה כיצד נגדה. החשד את להפריך
לרצוח? כזו חלשה בחורה

1הבי־ דורון של פילגש היותה עובדת

ניבה: של האחווו יומה
העלומה גבי ער תעלומה

 את שראו הטוענים אחרים ואנשים שכנים של עדויות על״פי
תנועותיה. לגבי מאיד מבולבלת תמונה עולה הירצחה, ביום ניבה

 אחר- לגו־הילדים. בנה את ומביאה מביתה יוצאת ניבה :8.30
 לגן בתה את ומביאה לרונית, השייכת המו, במכונית נוטעת בך

שבשכונת״תלפיות.
 בנה. של בגן הילדים בראשי כינים בדיקת עורכת ניבה :9.00
 שם ופוגשת ביתה, שליד לחנות־המכולת נכנטה ניבה :9.45
תה היא משכנותיה. באחת  לאחר-טפן שנמצאו מיצרכים קנ

בביתה.
 ,8 מיטפי באוטובוס ניבה את שראתה מעידה שכנה :10.15

העיר. למרכז ארמון־הנציב משכונת הנוטע
 ליד בטיגרש״החנייה במכוניתו שטיפל שכן, :11.00־11.30

 הרנו, במכונית לבניין מגיעה אשה שראה מעיר ניבה, של חבית
ת 10 כעבור ויוצאת לבית נכנסת בידיה. טלים שני כאשר דקו

 הדסה בבית״החולים מחלקת־המשק מעובדות אחת :12.00
 להטעות- תלושים לקחת באה ניבה את שראתה מעידה עין-כרם
עובדים.

 את שראתה מעידה בבית-החולים, אחות גולוב, דורית :12.30
בית-החוליס. מעליות ליד ניבה

במכונית ביתה ליד ניבה את שראתה מעידה שכנה :12.40
המו.

 שבנה ומכיוון ילדה, את לקחת לגן שבאה מעידה שבנה :12.50
 על פתק והשאירה אותו, גם לקחה היא לבדו, שם נשאר ניבה של

הבית. דלת
נעולה. אינה שהדלת ומגלה מעבודתו הביתה מגיע דורון :1.15

 וכן לרונית, בבוקר השאירה שניבה המיכתב מונח היה השולחן על
מיסמכיה. כל ובו האישי, תיקה

 חודש שוב הרצח לפני חודש אולם
 מסרה הזה המידע את ביניהם. הקשר
 האחרונים בימים רק למישטרה רונית

 כבר במעצר ששהתה אחרי למעצרה,
 היה שיכול זה, שפרט תמוה ימים. 10

 בשלב נמסר ממנה, החשד את להסיר
 כה בפרט נזכרה לא כיצד מאוחר. כה

 לא רונית כי ברור קודם? עבורה חשוב
 של חיי*האהבה על פרטים לגלות ששה

למדי. טיבעי וזה ידידה,
 ביום ניבה של תנועותיה שיחזור

 רבות, ותמיהות שאלות מעורר רציחתה
 הרגילים מנוהגיה חרגה זה ביום שכן,
מיסנרת). (ראה

 לרונית, השייכת הרנו־צ מכונית
 במידרון נמצאו בתוכה, ניבה וגופת

 עין־ שכונת לכיוון היורד הכביש לצד
 שבו הכביש אינו זה בירושלים. כרם

 בעין־כרם הרסה לבית־החולים נוסעים
 בקירבת־מקום, נמצא הוא אולם —

למיסתור. טוב מקום מהווה והשטח
 בבית־ הירצחה ביום נראתה ניבה
 לעבור אמורה היתה רונית החולים.

לק בבית־החולים, בדיקות יום באותו
 לדבריה, בבלוטת־התריס. ניתוח ראת

הללו. לבדיקות כלל הגיעה לא
 על שכובה נמצאה ניבה של גופתה

 תחת מונח כשראשה המכונית, ריצפת
המו לרגלי התחתון גופה ופלג ההגה,

 להצביע יכול זה פרט הנהג. שליד שב
 שלצד במושב ישבה שניבה כך על

 היא ברכב. בעצמה נהגה ולא הנהג,
 שלא כדי שנחנקה, אחרי כך הונחה

בעצ נהגה שאילו יותר סביר תבלוט.
 השני. לכיוון מוטה גופה היה מה,

ברבב? נהג בן אם מי •
סתום. במבוי נמצאת המישטרה

נחלש.״ הקודם החומר גם אלא שורה,
ברוש? ניבה את רצח מי •
ברכב? עימה היה מי •
מניע? היה למי •

 מחוג אהובות ■
לריקודי־עס |

 נישאו )29( ודורון )28( ךיבה
פני ל  את זה הכירו הם שנים. שבע ^

 כשהיו בנח״ל, הצבאי שרותם בזמן זה
 שנישאו אחרי מכב־השחר. בקיבוץ

 סיעוד למרה ניבה לירושלים. עברו
 בחב־ עבד דורון העברית. באוניברסיטה
רת־החשמל.

לימודיה, את סיימה שניבה אחרי

 רונית אותה. לחקור המישטרה את אה
 שכור בחדר להיפגש נהגו ודורון

הת רונית בירושלים. בשכונת־רמות
 זקנה. אשה של בדירתה בחדר גוררה
 אחרי פיסגת־זאב. בשכונת גרים הוריה
לביתם. חזרה היא הרצח

 על־ידי נבדקה היא החקירה במהלך
 התוצאות, על־פי בפוליגרף. המישטרה

 השיבה היא השאלות לכל שלא נמצא
אמת.

 בצהרייס גיאתה ■
גגית־הוזולים ן
 בינואר, 28ה־ החמישי, יום ף
לא היא היום באותו ניבה. נרצחה **
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