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 הפנוייה המפוארת, לווילה בתדהמה. ניהם
 זה היה מוכר. איש ויצא נכנס להשכרה,

 שר־העבודה־ אבו־חצירא, אהרון תמ״י, ח״כ
חוד ארבעה לפני שהורשע לשעבר, והרווחה

 גמילות־חסדים מקרן גניבה בעבירות שים
אמונים. והפרת

הנד שהמחיר משום רבה, היתה התדהמה
 הוא הווילה של חודשית שכירות עבור רש

אבו־חצי־ לירות. אלף 550כ־ שהם דולר, 2000

 במים־ במיספר. ארבעה חדרי־השינה, לקומת
 המיועד חדר השאר, בין נמצא, התחתון לס

ביליארד. למישחק
קט חדרי־אירוח עוד יש הכניסה בקומת

 הזהב וצבע ביותר, משוכללים השירותים נים.
ופס תאורת־גן יש בגינה בהם. שולט הצהוב

המיים. תוך אל מגלשה הבריכה ולצד לים
 של בן־דודו אמוייל, לרונא שייכת הווילה

 כבר בצרפת. המתגורר פלאטו־שרון, שמואל
 אולי דייר, בקביעות בה שלא-מתגורר שנים
השכירות. דמי של הגבוה המחיר בגלל

 מצו־ על שיוחד מישפחה קרוב באשדוד. לגור
 את לו השכיר אבו-חצירא של קת־הדיור

 נמוך. במחיר הדרומית בעיר שלו הווילה
בפ שהורשע לשעבר השר עבד לאחרונה

חד וחצי ארבעה בת בדירה להתגורר לילים
באשדוד. רוגוזין ברחוב רים

ב לביקור אמוייל בא וחצי חודש לפני
 לאבד הווילה את להשכיר רצה הוא ארץ.

 פעמים כמה נפגשו הם כך ולצורך חצירא,
 הפדרציה מאנשי שאמוייל, נראה בסביון. גם

במחיר הווילה את להשכיר התכוון הספרדית,

 אביו על־שם מקרן שיק לקיחת על הורשע רא
 לשלם כדי לירות, אלפים עשרת של בסכום
מאו אחר שיק ברמלה. בביתו שעבדו לנגרים

 החודשית משכורתו למכולת. שולם קרן תה
ה שכר־הדירה מחצי יותר קצת היא כח״כ

 דיגלה על חרטה תמ״י זאת, מלבד מבוקש.
העמקתו. ולא העדתי־כלכלי הפער חיסול את

קינ מעט גם היתר, לתדהמה שמעבר ייתכן
 מים־ שלושה בת היא המפוארת הווילה אה.

 מדלת ומטופחת. גדולה בגינה מוקפת לסים,
ש וענק, פתוח חדר־אירוח משתרע הכניסה

 רח־ לבנה ולבריכה למירפסת יוצאים ממנו
, בת־ידיים.

 שחור שיש בלוח מרוצף חדר־האורחים
 בר יש החדר של השמאלי בצידו מבריק.

 פסלים הימני מצידו למשקאות. משיש גדול
 וכורסות* נמוך רחב שולחן מודרני. וריהוט

נוחות. עור
לולייניות במדרגות עולים הפרוזדור מן
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 .בשם ישראלי בה גר שנים ארבע לפני
 לווילות, בריכות־שחייה שמכר טיבט, אברהם

 כאשר להרזיה. מפוקפק מכון פתח ואחר־כך
יע של המיוחד עוזרו גנגר, אריה לארץ בא
 נראה אך במקום, התעניין הוא מרידוד, קב

אותו. הרתיע הגבוה שהמחיר
 פלאטו־ לבית דואג אמוייל של בהיעדרו

 פילי־ עובדים שני מתגוררים במקום שרון.
מנו הווילה להשכרת משא־ומתן וכל פיניים,

עצמו. פלאטו עם הל
 לאבו־חצירא. אמוייל הגיע במיקרה לא אך

 וקשור אבו־חצירא מישפחת של חסיד הוא
 לקשיי־המגו־ מודע הוא הספרדית. לפדרציה

לשעבר. ראש־עיריית־רמלה של רים
יל לשישה אב הוא לז׳רמין, הנשוי הח״ב

 והוא קטנה דירה להם היתד, ברמלה דים.
 מקום שיהיה כדי המירפסת את לסגור נאלץ
 הראשון המישפט בזמן בני־המישפחה. לכל

המישפחה עברה זכאי, יצא הוא שבו שלו,

 או לאבו־חצירא, לחודש דולר 2000מ־ נמוך
התשלום. לבעיית אחר פיתרון למצוא

 מקורות להם שיש סביון, שאנשי בעוד אך
 עתה ממתין שאמוייל טוענים אמינים, מידע

 אבו־חצירא מקורבי הכחישו הח״כ, לתשובת
 הם בסביון. לגור מתכוון שהוא הטענה את

 אחת לא נראה אבו־חצירא שאכן אישרו
לאח אותו מינה שאמוייל משום וזאת בווילה,

שם. שנעשות השיפוצים עבודות על ראי
 זוכרים לא אבו־חצירא של החדשים שכניו

 תכו־ איזושהי היתה האחרונים שבחודשים
 ששכנם גם מה הסגורה, בווילה נת־שיפוצים

אחז על הממונה הוא פלאטדשרון, מסביון,
אמוייל. של בהיעדרו הדירה קת

 כשיחזור, לחו״ל. יצא עצמו אבו־חצירא
 אם החרמש ברחוב הסקרנים לשכנים יתברר
 יהיה ילדיו, .ששת עם תמ״י, תנועת מנהיג
 יוכל לא הוא שגם או ברחוב, החדש הדייר
אמוייל. של בדרישות לעמוד

במדינה
שטר־ה מי

מות ם תרו :בוסליש׳טדה ד
 ־אביב ת? מחוז במישטרת
 בהמלצה ?ציין הוחלט

 הקצין אס בדרגה, להעלאה
דב. תרם השוטר אד

 רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
שהו בידיעה הופתע. איבצן, אריה1

 תשקיף במדור שעבר בשבוע פיעה
 ״תרו־ הכותרת תחת הזר; בהעולס
הו לו יוחסה במישטרה״, מות־דם

אודו ידע לא שהוא חדשה, ראה
 שהיא שנאמר למרות דבר, תיך,

בשמו. בחוזר הופצה
 ריבקה הארצי, המטה דוברת

ו למערכת התקשרה ויינטראוב,
הידי את המפכ״ל בשם הכחישה

ש העלה נוסף בירור ואכן, עה•
 בנושא חדשה הוראה טעות. נפלה

 הוצאה אכן במישטרה תרומות־דם
 במטה לא אך במישטרה, לאחרונה

 תל־ מחה במישטרת אלא הארצי,
 קצין חתום שעליה ההוראה, אביב.
 מרדכי סגן־ניצב מחוזי, אכ״א

מ בחוזר הופצה נוימן, (״מוטי״)
 שמיספרו ,1982 במאי 11,־ד תאריך
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ה •בל המלא הנוסח להלן
חוזר:

בהמ תרומת־דם ציון הנדון:
ומינויים. לקידום לצה

 ולאור המחוז מפקד הנחיות לפי
נדר תרומת־הדם, נושא חשיבות

 המלצה בעת המפקדים, בזה שים
לתפ למינוי או בדרגה להעלאה

 שבו הפקוד האם לציין קידום, קיד
זו. עבודה בשנת דם תרם מדובר

 הערה לציין מתבקשים המפקדים
להע ההמלצה בגוף לעיל כאמור

 הבקשה במיכתב או בדרגה, לאה
למינוי.

לידי זו הנחיה להביא אבקש
המחוז. וקציני שוטרי כל עת

החוזר. כאן עד
 אינה אמנם החדשה ההוראה

 לא אשר שקצין במפורש, קובעת
 אך בדרגה, יועלה לא דם יתרום
בהח שהדבר עולה הדברים מתוך

השי שאר בין בחשבון ילקח לט
ה או הקצין של לקידומו קולים
 לדרישה היחידי ההסבר זהו שוטר.
ההמ בגוף זה בעניין הערה לציון
למינוי. הבקשה או לצה

תרומת־דם ברור: הוא המסר
קידום. לשם חיונית פעולה היא

 למרות קולקטיבי. ביטוח
 תל־אביב, במחוז הוצאה שההוראה

 תורגמן, אברהם ניצב מפקד שעליו
 לנכון הארצי המטה דוברת מצאה
 מייחס איבצן המפכ״ל שגם לציין,

 ב־ לתרומות־הדם רבה חשיבות
 בעצמו מקפיד אף והוא מישטרה,

 לקשר שיש סבור אינו אך לתרום,
ב העלאה ובין תרומה מתן בין

וקידום. דרגה
 המפכ״ל ■הוציא הדוברת לדברי
 בעניין אחרת הודעה לאחרונה

 או שוטר שלפיה תרומות־הדם,
 יהיו לא דם, יתרמו שלא קצין

 מישט־ של בביטוח־הדם מבוטחים
ישראל. רת

 ב- נהוג היה זמן־מה לפני עד
 בהתנדבות, דם לתרום מישטרה

 כל את מזכות היו התרומות כאשר
 קולקטיבי באופן אנשי־המישטרה

 — תרמו שלא ובין שתרמו בין —
 מגן־דויד־ של בבנק־הדם בביטוח

 חדה ירידה בעיקבות אולם אדום.
 השוטרים, בקרב התורמים במיספר

 להמשיך נזגן־דויד־אדום סירב
 למישטרה והודיע זה, הסדר לקיים

 אך מבוטחים יהיו ואילך מעתה כי
 שתרמו אנשי־מישטרה אותם ורק

 ה־ העביר זו הודעה דם. בעצמם
 ב־ המשרתים כל לידיעת מפכ״ל

 תלוש על הערה באמצעות מישטרה,
שלהם. המשכורת

ב הסתפקו לא תל־אביב במחוז
 חוזר, אותו נולד וכך זו, הערה

והקצי השוטרים כל בין שהופץ
במחוז. נים

ם ל עו ה ה 2348 הז


