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 עבדה. שבו הדסה לבית־החוליס המוביל הכביש אינו זה בירושלים. כרם
 המוביל התחתון הכביש וכן ניבה, נסעה שבו העליון, הכביש נראה במפה

 עבותה, בצימחייה שופע ואדי נמצא עין־כרם כביש לצד לבית״החולים.
 מתחברים הללו הכבישים שני אידיאלי. מיסתור מקום לשמש שיכול

באיקס. מסומן הגופה מקום לבית־החולים. מערבית קילומטר חמישה

 היה סדר־יומה לעבוד. אמורה היתה
שיגרתי. רוב על־פי

 לקחת נהגה בבוקר וחצי 8 בשעה
 וחצי 12וב־ לגן־הילדים, הילדים את

 הקדישה זמנה עיקר את חזרה. לקחתם
 בחורה היתה ניבה ולבית. לילדים
ומופנמת. סגורה

 את דורון מכר שנרצחה לפני חודש
 חברתם רונית, ברשותם. שהיה הרכב

 ריככה את להם להשאיל נאותה הטובה,
 גופתה נמצאה שבו הרכב ,5תז־ מסוג

ניבה. של
 רונית טילפנה יום אותו של בבוקרו

 לרכב זקוקה שהיא לה ואמרה לניבה,
 לנסוע צריכה שהיא משום היום, באותו

נו ולסירורים בבית־החולים לבדיקות
 זקוקה היא שגם אמרה ניבה ספים.
 שתוכל רונית עם קבעה אולם לרכב,
 ביניהן סוכם ריככה. את לקחת לבוא

 וחצי 8ב־ בבוקר. 9 עד תגיע שרונית
הסי ואחר־כך לגן, בנה את ניבה לקחה

שבשכו־ לגן־הילדים בתה את עה

הש היא מהבית, כשיצאה נת־תלפיות.
 בגן ״אני רשמה: ובו לרונית פתק אירה

לשם." תבואי המכולת, ליד הילד של
 מונח כשהוא בצהריים נמצא הפתק

הבית. בתוך שולחן על
 הפתק את השאירה האם •

 פנימה אותו והכניסה הדלת, על
ששכה? אחרי
 שהיה אחר, מישהו האם •

 הכניס לדירה, מפתח ברשותו
השולחן? על והניחו הפתק את

 היא בגן, בתה את שהשאירה אחרי
 לבדוק כדי בנה של לגן״הילדים חזרה

הילדים. של בראשיהם כינים
 לחנות־ נכנסה היא 9:45 בשעה
בש שם ופגשה ביתה, שליד המכולת

כנתה.
 10:15 שבשעה טענה אחרת שכנה

 הנוסע ,8 מיספר לאוטובוס עלתה
 באוטובוס למרכז־העיר. מארמון־הנציב

ניבה. גם ישבה זה
באוטו־ ניכה נסעה מדוע •
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 מידרדר הרכב היה מדרכה, וסטתה בית״החולים, מכיוון ניבה הגיעה
 בתמונה שנראה כפי לכביש, בניצב נמצא הרכב אולם מתהפך. או בזווית,
 כדי אנכית, בצורה לוואדי ודורדר הר-הרצל מכיוון הגיע הרכב למטה.

 הידרדר הרכב ועל״כן תלול, אינו המידרון המידרון. באמצע ייעצר שלא
 העיקרית הפגיעה שנמצא. כפי הרכב נראה מימין בתמונה מטר. 15 רק

משמאל בתמונה בעץ. מהיתקלות כנראה הגג, של הקידמי בחלק היא
 תחת היה ראשה המכונית. בתוך ניבה נמצאה שבה התנוחה שוחזרה

 ניבה נהגה אילו הנהג. שלצד המושב לרגלי היה התחתון גופה פלג ההגה.
 שהובאה ההשערה את מחזק זה פרט השני. לכיוון מוטה גופה היה ברכב,

יבלוט. שלא כדי במיוחד זה באופן הונח וגופה מתה, כבר כשהיא למקום
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 ביום ניבה של תנועותיה על העדויות בצירוף
ת יש לחייה האחרון תירו  ניתנות שאינן רבות, ס
 כוזבות, הן העדויות מן שכמה להניח יש לגישור.

 בזיהוי, טעות ביום, טעות - טעויות-אגוש בגלל
וכר.

 העובדות על כלשהי תיאוריה לבנות ניתן האם
 להדגיש יש כזה. ניסיון נעשה להלן הידועות!

סס הוא שאין  מידע על שהיא צורה בשום מבו
 בין הגיוני קשר למצוא ניסיון שזהו אלא בדוק,

העובדות.
 מאהב, היה שלניבה היא היסודית ההנחה

עבדה. שבו בבית״החולים רופא שהוא
 רחוק כזה שדבר באשה מתוארת שניבה אף

 שיש ידעה היא זו. להנחה סבירות יש ממנה,
 פרשות־ וכמה כמה לו ושהיו מאהבת, לבעלה
 בבית-החולים. רבות שעות בילתה היא אהבה.

ולתשומת-לב. לאהבה שהשתוקקה ימבן
 המאהב עם שלה שהיחסים היא השניה ההנחה

 בה. בוגד שהוא לה נודע אולי משבר. לידי הגיעו
 לשם יום באותו עימו להיפגש צורך חשה היא

שיחה. לשם לה קרא הוא אולי עימות.
ב דווקא להחזיק התעקשותה את מסביר זה

 אותה דרשה שזו אף רונית, של במכונית הזה יום
 לבית־ ניגה נסעה מדוע מסביר גם זה בחזרה.

הסיפור יזם. באותו עבדה שלא למרות החולים,

 לקבלם יכלה היא סביר. אינו תלושי״ההסעה על
 באופן לנסוע טובה סיבה זו אין אחר. יום בכל גם

 זה עבדה. לא שבו ביום לבית-החולים מיוחד
 כך על המעיד מעשיה, של הבילבול את גם מסביר

שארת במצב-דוח שהיתה  בבית, תיקח היסטרי(ה
הדלת.) אי-נעילת
 בבית־ נפגשה שניבה היא השלישית ההנחה

 עימות. ביניהם נערך שלה. המאהב עם החולים
 והציע נבהל המאהב בסערת״דוחות. היתה היא

 זה בשקט. לשוחח כדי בסביבה, לטיול לנסוע לה
 לבית־ מובילה שאינה בדרך נמצאה מדוע מסביר

במישרין. החולים
 לשים החליט שהמאהב היא הרביעית ההנחה

 שהוא להניח יש שערוריה. למטע כדי לחייה, קץ
 את לגלות איימה שניבה יתכן ובעל-מעמד. נשוי

 למקום גיבה את מנוון האיש לאשתו. הפרשה
 כדי חזנים הם שם במקומה. נוהג הוא אולי נידח.

 סערת־ מתוך אם גיבה, את חונק האיש לשוחח.
 ידיעתו מוקדם. תיכנון פי על אם ריגעית, רוחות

 בצורה אותה לחנוק לו מאפשרת הרפואית
 כדי בירידה המכונית את מדרדר הוא מאומנת.

המקום. מן ומסתלק תאונת־דרכים, לביים
 השאלות מרבית על עונה זז מעין תיאוריה
 לה אין שידוע, כמה עד אולם בפרשה. שהתעוררו

שנאספו. בראיות תימוכין שום זה ברגע

בר עדיין היה הרכב אם בוס
שותה?

ם א  היה לא כבר הרבב •
ש יתכן האם במקום־החנייה,

אותו? ולקחה הגיעה רונית
ם א  האם הגיעה, רונית •

הש שניבה הפתק את ראתה
אירה?

הבית? לתוך נכנסה האם •
 של שעדותה יתכן האם •

שני מוטעית?(כלומר השכנה
 יום באותו עימה נסעה לא בה

באוטובוס?)
 האם מוטעית, העדות אם •
 נפגשו, וניבה שרונית יתכן

 מדד הסלים עם חזרה כשניבה
נות־המכולת?

ל לבדה ניבה עלתה האם •
 המיצ־ את להשאיר כדי ביתה
שהש הפתק את הכניסה רכים,
 ונסעה פנימה הדלת על אירה

לבית-החולים?
 שכן העיד וחצי, 11ל־ 11 השעות בין

 מגיעה מישהי שראה במכוניתו, שטיפל
 10 האדומה. במכונית־התז לבניין
כש יצאה היא שנכנסה, אחרי דקות
ש במיסדר־זיהוי, שקיות. שתי בידיה
 את זיהה לא הוא המישטרה, ערכה
ברנו. שהגיעה כבחורה רונית

 בחורה? אותה היתה מי •
 היה ניבה, זאת היתה (אילו
בוודאות.) אותה מזהה

 בבית־החולים, אחות גולוב, דורית
 המעלית ליד ניבה את שראתה מעידה

וחצי. 12 בשעה בית־החולים של
 ביום ניבה שם היתה מדוע •
עבדה? שלא

העי במחלקת־המשק העובדות אחת
 תלושי- לקחת באה אותה שראתה דה

חוד בית־החולים. לעובדי הסעה־חינם
כש לילה, בשעת הירצחה, לפני שיים

 לריכבה נכנסה היא עבודתה, את סיימה
 נסה היא האחורי. במושב גבר וראתה
 של אנשי־הביטחון את והזעיקה בבהלה

 כבר הגבר לבדוק, כשבאו בית־החולים.
ב השתמשה היא המיקרה מאז נעלם.
 לכן האחיות. של המאורגנות הסעות

 במחלקת־ היתה מדוע להבין ניתן
 באה מדוע השאלה נשאלת אך המשק,
עבדה? שלא ביום דווקא
סי בגלל שבאה יתכן האם •
 גם הזמן את וניצלה אחרת, בה
למחלקת־המשק? לרדת כדי

 הרפג ■
דודדד |

 ילדיה את לאסוף הגיעה לא יבה ף
 שכן לה, אופייני אינו הדבר ^מהגן.

ב בדיוק לקחתם לבוא יום מדי נהגה
 הזמן באותו הגננת. עדות על־פי זמן,

בבית־החולים. נראתה
ש ממישהי ביקשה האם •

במקומה? הילדים את תיקח
מע ליד וחצי 12 בשעה כשנראתה

 בדרכה כנראה היתה בית־החולים, ליות
ב מגיעה היתה אילו אולם, הביתה.

 המקום את עוזבת היתה הרי אוטובוס,
 משום זו בשעה ויצאה יתכן לכן. קודם

טרמפ. לה שהיה או ברכב, שהגיעה

 בצד הרכב נמצא מדוע •
ו לעין־כרם, המוביל הכביש

ו נ י א ל״הדסה״? מוביל ש
 שניבה להיות יכולה לכך תשובה

 מבית־החולים, המוביל בכביש נחנקה
 לכביש הועברה היא שנחנקה ואחרי
 בקיר־ הנמצא לעין־כרם, המוביל השני,

 בצימחייה, מלא הזה האיזור מקום. בת
ראיות. בו להסתיר וקל

 בכביש לבדה נסעה שניבה יתכן לא
 המוביל הכביש אינו שזה משום זה,

הה לכיוון מוביל הוא לבית־החולים,

 בו. לנסוע צריכה היתה שניבה מזה פוך
 והיא ילדיה, את לקחת מיהרה ניבה
 שבה הנכונה, הדרך את היטב ידעה

 זמן היה לא לניבה לנסוע. צריכה היא
 נסע הרכב כלומר: להנאתה. לטייל
 הרכב שנרצחה. אחרי עין־כרם בכביש
אידיא מקום העצים, בין בוואדי נמצא

 הידרדר לא הרכב אולם, למיסתור. לי
דורדר. הוא למקום,

 המיש־ של לישכת־התנועה מימצאי
 שימוש היה שלא בוודאות קובעים טרה

 המנוע גם ההידרדרות. לפני בבלמים
בג הידרדר לא הרכב כלומר, פעל. לא
 בלתי- נהיגה או מהכביש סטייה לל

זהירה.
 אינו לוואדי הכביש בין המרחק

 תלול אינו והמידרון מטר, 15 על עולה
כתו נהרגה שניבה יתכן לא במיוחד.

 דורדר הרכב הרכב. מהידרדרות צאה
מתה. כבר בתוכו היתה כשניבה

 הגופה נמצאה שבה התנוחה גם
ברכב. נהגה היא שלא מראה

ה לבן. במעיל לבושה נראתה ניבה
 בדירה. ולא ברכב, נמצא לא מעיל
 המעיל? נעלם כיצד •

ם א ה  משום הועלם הוא •
פצי היאבקות? סימני בו שהיו
עה?

צווא על שנמצאו הציפרניים סימני
 שסימני־הצי־ יתכן אשה. של הם רה

 שניסתה עצמה, ניבה של הם פרניים
להתגונן.

 את המייצג שטנדל, אורי עורר־הדין
 זה שהיה שיתכן אפשרות העלה רונית,

 ללחוץ צריך היכן בדיוק היודע חונק
 על הסתמר שטנדל למוות. לגרום כדי

 שקבע הפאתולוג, של חוות־דעתו
 אינו גם אך חלש, אדם אינו שהחונק

 לא רונית שטנדל, לדברי חזק. אדם
 גם הרצח את לבצע מסוגלת היתה

נדרש. פיסי כוח מבחינת
 לרצח הקושרת שהוזכרה, האפשרות

 לו ששלחה דורון של המאהבת את
להת איימה ובו שנתיים, לפני מיכתב

 בינה הקשר אמנם ביותר. קלושה אבד,
 הרצח, לפני חודש התחדש דורון לבין

 לא קשר. כל היה לא ניבה ובין בינה אך
 יחד ימצאו ששתיהן סיבה שום היתה
אחד. ברכב

 מנסה באפלה, מגששת המישטרה
 הבלתי־פתו־ השאלות מידע. להצליב

 עליהן שיש מאותן עדייו רבות רות
תשובות.
 הודיעה רונית של שיחרורה לפני

 את לפרסם מתכוונת שהיא המישטרה
 של הפנימי בעלון רונית של תמונתה

במ לוחות־המודעות ועל בית־החולים,
 יש האם לבדוק רוצה המישטרה קום.

 בבית״החולים רונית את שראו אנשים
 כך על מרמז שיחרורה אך הרצח. ביום

התבטל. נגדה שהחשד
₪ עי/־דוד מסי חשוד. אין כרגע




