
נמגוויהן? ה1עע1 מה לסאדינפית? אותה הוננים האם המדים? מאהוד׳ מהחבא מה
ש הכנות בכל חשבתי הסמקתי. רטן. הוא
 לדאוג שהוא — תפקידי את ממלאה אני

ברחוב. סדירה לתנועה
* * *

התביישתי
 אחרי לנפה, חוזרת הייתי אשר **
ה את מוסרת הייתי עבודה, מישמרת ^

 דו׳׳ח היה שלי הממוצע למפקדת. חומר
 .הגבירי הספיק. לא זה ליום. שניים או

שקיבלתי. הפקודה היתד. פעילות,״
 .שבע אחד. דו״ח רק רשמתי אחד יום
 המפקדת, בי גערה פה,״ עומדת את שעות
 .והספקת שלי, בקטע אותי לבקר שבאר.

 אחד?״ דו״ח רק לרשום
 עבירה שום ראיתי שלא לה הסברתי

 עגלודיד, עם זקן עבר זה ברגע נוספת•
 איטי. לרכב התנועה אסורה בו ברחוב

לי. הורתה דו״ח!״ לו .תרשמי
 שלי,״ הסבא להיות יכול הוא .אבל
 יודע אינו ובטח זז, בקושי .הוא השבתי,
 הצעתי התמרור.״ על שכתוב מה לקרוא

 זה, לרחוב להיכנס שאסור לו שאסביר
 החוק. על שנית יעבור שלא אותו ואזהיר
 לרשום אותי וחייבה לרעיון נידהמה הסמלת

דו״ח. לו
שלי, המפקדת כלפי התפרצה אחרת פעם

 .תתביישי אחד. דו״ח אף רשמתי שלא על
 צעקה. לך!״

 בגללה. — התביישתי
 אלה, להוראות נכנעות היינו כלל, בדרך

 שמאל. ועל ימין על דו״חות ורושמות
 ישלמו שהנהגים או פשוטה: היתד. הברירה

 הביאה שלא מי כי נשלם. שאנחנו או —
 ובשביל עין עליה שמו דו״חות, מספיק

למשפט. אותה העמידו — קטנה שטות כל
מש בתפקיד? בהיותך סודה כוס שתיית

מש הורדת ימים ארבעה־חמישה קנם פט,
 משפם, הברזל? מעקה על נשענת כורת.
 בסוף פחות לירות 50־40 ועוד נזיפה,

החודש.
★ ★ ★ במונית ערומה שומרת

 יש עצמן? לבין השוטרות כין מה *1
 הן בחברותיהן. מתעניינות שאינן כאלה 1

הביתה. והולכות — תפקידן את ממלאות

נתנקיד שופות עס לתתוו׳ל אפשר נוחוב: היכרות
 לכן מבאר־שבע. אפילו מחיפה, שלים,
 לשוטרות מיוחדת חזקיה המשטרה סידרה

בחולון.
 בשיכון קומות, ארבע בן רגיל, בית זהו

 חדר ובכל לדירות, מחולק הוא כהן. ג׳סי
 על מיוחדת השגחה אין שוטרות. שתי גרות

 איזו מופיעה רחוקות לעתים ורק הבית,
 כדי קצינה, אפילו או משטרה, סמל ניידת,
אם לבדוק באים הם בעיקר ביקורת• לערוך

 רוצה ושוטרת יש סיבוכים. גורם זה
 מפריעה חברתה־לחדר אך — לישון ללכת

ה למתיחות מוסיף זה בן־זוגה. עם לה
 בגלל הבחורות, רוב בין וכה כה בין קיימת
 או קפה סוכר, סחיבת כמו פעוטים, דברים
 תלונה הגישו אפילו שוטרות כמה מגבת.

 להעלים העדיפה תמיד זאת אבל למפקדת,
 לשלוח לעשות? יכולה היא מה כי עין,

השוטרות? בטעון חקירה לנהל בולשת

מלוכ האווירה ונורא. איום — בפנים אבל
 פרוצות. רק כלל בדרך שם יושבות לכת.

מק במעצר, כשהן עצמן את מזניחות הן
 השוט־ את ומגדפות השניה את אחת ללות
 ללוות אותן, לשרת צריכה השוטרת רות.
ל או מים, להן להביא לבית־שימוש, אותן

סיוט. ממש זהו סיגריות. להן הדליק
★ ★ ★

לסאדיזם חינוך

 המתגייסת שבחורה היא, !■*תוצאה
 ממלאה שהיא מחשבה מתוך ולמשטרה |

 לא במהרה. מתאכזבת חשוב, לאומי שירות
ש ברגע ברור, שהרי התנאים. בגלל רק

 מה קשה• עבודה שצפויה למשטרה, הולכים
השוטרת• אל היחס זה — שמפריע
 אוטומט רק בה שרואים בזה — כל קודם
ה לקופת קנסות ולהכנסת דו״חות לרישום
ש כל־כך מהשוטרת מצפים לא מדינה.
ש עץ ותפקח ברחוב התנועה את תסדיר
 שתעניש אלא — החוק על יעברו לא אנשים

 למנוע כדי אותה מציבים לא האזרח. את
 את לבצע לאזרח לתת כדי אלא עבירות,
 אותו ולהעניש עליו לקפוץ ואז — העבירה

כך• על
ה לשוטרת הצפויה השניה המהלומה

 כלפיה שמפגינות היחס ד,־א — תמימה
בחו זאת בכל היא שוטרת הרי המפקדות.

ההתנש אבל ולעצה. להדרכה הזקוקה רה,
 אנושית גישה כל מונעת המפקדות של אות

 חיית־ תהיה שהשוטרת רוצה המפקדת כזאת•
 רואה היא לכן וסאדיסטית. אכזרית טרף
 אישית דוגמה לה לתת חייבת עצמה את

 שהיא כפי השוטרת כלפי ולהתנהג בכך,
 אזרח. כל כלפי תתנהג שהשוטרת רוצה

המוראל. את הורם וזה
 יום אחרי חוזרות שוטרות ראיתי עיני במו
 הגערות לשמע בבכי, ופורצות לנפה עבודה

 שעות שבע שעמדו מפני ולא המפקדת. ש?
 תלש מרוגז שנהג או הרגליים, על תמימות
 היה ונידמה אותו, קרע הדו״ח, את מידיהן

ש מה אותן. יתקוף גם רגע שעוד להן
 מצד ההשפלה דווקא היא — מכל פוגע

המפקדת.

שוטרת שד וידויה
ברכילות. שקועות רובן אבל

 לשני ואב נשוי סמל עם יוצאת .זאת
 עם ערומה במונית תפסו ההיא את ילדים,
לשניה. אחת מספרות הנהג,״

 אבל מוגזמות, הרכילויות היו כלל בדרך
 אמת. של גרעין לרובן היה רכילות כל כמו

 הבחורות. כל כמו בחורות הן השוטרות
לב אוהבות הן המדים, את פושטות כשהן
 תופעה מהן רבות אצל קיימת אבל לות.

 בחברת דווקא לבלות מרבות הן מוזרה:
נשואים. גברים
ב התגרשו נשואים שגברים מקרים היו

 סתם אחרים איתר״ והתחתנו שוטרת גלל
 השוטרת, עם חיים לעשות כדי התגרשו,

נשואין. בלי
 תוך כלל, בדרך פוגשות הן הגברים את

 עם לדבר לשוטרת אסור אמנם עבודה. כדי
לפע נעשה. זה זאת בכל אבל ברחוב, גבר
 רושמת שד,שוטרת בכך, מתחיל זד, מים

 שניה, פעם שם עובר הוא לנהג. דו״ח
 הדו״ח. מתוך שמה את יודע כבר כשהוא

 חן מוצא כבר והוא שם, מלה פה מלה
 כבר היא — אוטו לו שיש זה בעיניה.
לגמרי. טבעי ההמשך יודעת.
 דו״־ אחרי רק באים אינם הידידות יחסי

 נרקמים ושוטרים שוטרות בין גם חים.
 הקצינים שומרים כלל, בדרך כאלה. יחסים

 שקצינים מקרים, קרו אבל דיסטאנץ. על
נשו שהיו למרות — שוטרות עם התעסקו

 מיקרה, קרה בשפרעם לילדים. ואבות אים
 הוא שם. שלמדה בשוטרת התאהב שקצין

 עכשיו לאישה. השוטרת את ונשא התגרש
אח קצינים במחוז• קצין והוא סמלת היא
 זד, ועל השוטרות, עם מבלים סתם רים

סוף. בלי רכילות הולכת
* ¥ *

!״ ״זונה :צעקה שוטרת
 לא תל-אביב מחוז של שוטרות ך*

מירו־ באות אחדות בעיר. כולן גרות | ן

 מחוץ הוא זה בית כי גברים. שם אין
לזרים. לתחום
ב זה. מאיסור מתעלמות השוטרות אבל
 ארבע־ משעה אבל בעבודה״ הן היום שעות
השוט חיים. הבית שוקק אחר־הצהרים חמש
 מדיהן את מחליפות הביתה, חוזרות רות

 מופיעים אלה לחבריהן. ומחכות בשמלות,
 שלהם. הפרטיות במכוניות לרוב ערב, עם

 תמיד לא הם בלילה, הזוגות חוזרים כאשר
 עולים הגברים חדר־המדרגות• ליד נפרדים
 או שתיים שעה עד שם ונשארים לחדרים
בוקר. לפנות שלוש

 שוטרות שתי בין היחסים הגיעו פעם
 השניה על צעקה אחת ממש. של ריב לידי

 נעים, היה לא זה הרחוב. באמצע ״זונה!״
 בריב החוק נציגות שתי ישמעו שאזרחים

 את והעמידה במיקרה עברה סמלת כזה.
 שתיהן שוטרת. העלבת על למשפט, שתיהן

 חודשי ולשלושה קנם לירות 70ל־ נדונו
לנשים. בבית־המעצר עבודה
 מ־ אחת שאף בזויה, עבודה היא זאת
כא רק אותה מבצעת בה, רוצה אינה איתנו

 בית־המעצר תורנות. לפי מוכרחה, היא שר
אמנם, חדש, הוא הבנין ביפו. שוכן לנשים

 צלם את יאבדו מעם שעוד מרגישות הן
 ביותר המדכא הדבר וזה — שבהן האשד,

השוטרת. של בעבודתה
 יכולות הן שוטרות. שדרושות ספק אין
 אבל השוטרים. של התפקידים מן חלק למלא

 נימה להכניס יכולה שוטרת העיקר. זה לא
 לבין החוק שבין ביחסים יותר אנושית
 להזהיר לייעץ, להדריך, צריכה היא האזרח.

 היא כיום אימון. היוצרים דברים לחייך. —
 בלתי־ לנהג לארוב פנים, להחמיר נאלצת
 — נבערים זקנים על קנסות להטיל זהיר,

שינאה. רק היוצרים דברים




