
בחגון הגדורות בעדים הדחובות התמלאו פתאום
לשוט קרה ״מה
שו ?״ האלה רות

הנה עצמם אלים
 והולכי-הרגל, גים

ה בשינוי כהבחינם
לאחרו שחל מוזר

הגדו בערים נה
ם מה לות.  פתאו

 ליפות? כולן הפכו
אם  מדיניות זו ה

המטה? של חדשה
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 של שלם יום לאחר בה. והתאהב התנועה,
 הכרה, איתר, לעשות הצליח הוא הסתכלות

להת הצליח הוא נוספים ימים כמה ולאחר
 לאמריקה, איתו אותה ולקחת איתר״ חתן

 שלו. בתי־ד,חרושת את שם לנהל לו לעזור
 לביקור, ארצה באה היא חודשים במה לפני
בזרועותיה. קטן שוטר עם

ש ועובדה לשוטרות, להן הולך ובכלל,
 למשטרה, שהתגייסו השוטרות 150 מתוך

 הספיקו מהן להתחתן, 21 בינתיים הספיקו
ילדים. ללדת 12

★ ★ ★
שאינם ירדים שישה
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אתי
בד,עולם

 ,19ה־ בת אלברם,
 של באוניברסיטה

שנתיים. לפני הזה

ה סטודנטית גם יפהפיה, גס  להסטווי
ע נערת הייתה וגס תל־אביב,  הטבו

להיות לה מפריע לא זה כל אבל

 כפול שגילו חזק, ייס3 על לגבור שהצליחה הכלל, מן יוצאת שוטרת
ת עוסק שהוא הסתבר שנחקר, אחרי מגילה.  ,12 גיל מאו בכייסו
אותו. ללכוד לבסוף הצליחה אתי כמו חמודה שוטרת ודווקא

הג ך* ר נ ה מ  אור חוצה הוא לפגישה. מ
צו הולכי־רגל, כמה דורם כמעט אדום, [ 1

ופת יזוזו, שכולם כדי בקולי־קולות, פר
ש כזאת יפר,פיה. בחורה אותו עוצרת אום

 על חיוך עם כחולים, במדים היטב לבושה
 ראפורט לו רושמת היא ביד. ועפרון הפנים,

שביצע. העבירות כל על לירות, חמישים של
 הוא הפגישה, את שוכח הוא נרגע, הנהג

 החמישים אח שוכח הוא העסקים, את שוכח
 נפרד כשהוא בשוטרת. כולו ומתרכז לירות,
 והוא דאגות, חסר רגוע, כבר הוא ממנה,
ש מה זה לפגישה. ושקט ושלם בריא מגיע

תמו ישראל, לנהגי ישראל שוטרות עושות
המדינה. לאוצר משלמים שהם הכסף רת

★ ★ ★
כעולם מוכות הכי

 המשטרה כשחיל שנים, שש פני
ה־ היו מאוד, צעיר עדיין היה הנשית

במיפקדבוקו
ה גס הנראית בתמונ

שדמי, נעמי פקד מימין, : לגמרי אחרת השלוש נראות
ה גס המופיעה  קמחי אלישבע לה מצדיעה הימנית. בתמונ

למעלה. מופיעה תצלונוה אשר אלברט, אסתר במרכז משמאל.

ב היתר, שהיא לי התברר השיחה המשך
 אדם זה שוטר ובשבילה בגרמניה, מחנות

רע•״
לה,יפו. רעות. אינן ישראל שוטרות אבל

 יש בעולם. ביותר הטובות השוטרות הן
ב בשוודיה, גם נשים משטרת חיל אמנם

ה בארצות אבל ובירדן. בתורכיה אנגליה,
 שיטור, בתפקדי עוסקות שלא כמעט הן ללו
 רעבריינות־ כשיכורים, בעיקר מטפלות אלא
ובמיקרי־סעד. נוער

 לשבח ישראלית שוטרת צויינה חודש לפני
 עם חברו אחרי שרדף אדם אחרי שרדפה על

 של מידיו הסכין את להוציא והצליחה סכין,
 אלישבע הזאת, האמיצה השוטרת הרודף.

 נשית מאוד, עדינה דווקא נראית ),21( קמחי
ה על צבע לה ויש מאוד, ומטופחת מאוד,

ב היתד, והיא השפתיים, ועל ציפורניים
 במודעת- ראשי תפקיד למלא יכולה קלות

למשטרה. פרסומת
 תפקידיה, את למלא גומרת שהיא אחרי

 היא שונים. עיסוקים בהמון עוסקת היא
 מינוי לה יש לקונצרט, יום כל כמעט הולכת

 על משוגעת היא הפילהרמונית, לתזמורת
 לנגן ללמוד חולמת אפילו והיא מוצארט,

בעצמה. פעם
 להיות חולמת לעומתה, אלברט, אסתר
 שהיא עד בינתיים, להיסטוריה. דוקטור

ו באוניברסיטה לומדת היא דוקטור, תהיה
ה בקריירה הספיקה היא כייסים. תופסת

בכוח. מהם, כמה כבר לתפוס שלד, קצרה
 ההיסטוריונית השוטרת אינה אסתר אבל

ל איינהורן, שרה ישראל. במשטרת היחידה

 בהיסטוריה, מ.א. הקרוב בזמן תהיה משל׳
ל לעזור זה ללימודים, מחוץ שלה, וההובי
 אשד, כשהצילה פעם, כמו נזקקים, אנשים
שהצלי אחרי מונית, לגלגלי מתחת שקפצה

יפה. דבר הם שהחיים אותו לשכנע חה
★ ★ ★

כצחוק אותה דהכק
ו■■!■!■! 11.....■י וו■!■—זזו י

איר ידע לא עוד הציכור התחלה ך!
 סתם שהן חשבו לשוטרות. להתייחס £■*
וכשד,שוט המשטרה. של כזאת בדיחה מין

 כמד, שם עמדו לרחוב, יצאו הראשונות רות
ש חבריו עם התערב מהם ואחד גברברים

אורה. ויחבק לשוטרת יגש הוא
 ידיים בשתי אותה תפס אליה, ניגש הוא

הרי השוטרת לבו. אל אותה ואימץ אמיצות
 האמיצות הידיים שתי את מצידה, מיד, מה

בתפי המחבק הגבר את בהן ותפסה שלה,
חזקה. שוטרים סת

 כך כל לא זד, שוטרת שלחבק הבין הוא
 גברת, ״תראי, לה: להסביר והתחיל פשוט

 בשביל היה זה באמת, בצוחק, רק היה זה
בדי רק היה זה לך? איכפת מה התערבות,

 הוא אותך?״ שמחבקים לך חשוב מה חה,
 היתד,:׳ והתוצאה אותה, לשכנע הצליח לא

 הגברבר נאלץ שאחריו ומהיר, קצר משפט
בית־הסוהר. קירות את רב זמן במשך לחבק

ו אחרת, שוטרת חיבק אחר איש אבל
 הוא כלום. לו עשו ולא מזה, יותר אפילו

 בצומת עמד הוא עשיר. אמריקאי תייר היה
את שכיוונה גרר רינה על והסתכל תנועה

:״■״ד:״.:.״■ המפקדת !
ת סרו שו תה למשטרה. שהתגייסו הראשונות אח

יפות. לא כלל ועדיין זקנות ברובן שוטרות
תפ לנשים לתת התנגדות עדיין היתד, אז כי

גברי. כך כל קיד
מפ מספרת למשל,״ שנים, ארבע ״לפני

 סמלת אלי ״באה שדמי, נעמי השוטרות קדת
מ וביקשה שוטרת, להיות שרצתה מצד,״ל

 לה. שתרשה שלה ד״אמא את שאשכנע מני
 בשום רצתה לא והאמא האמא אל הלכתי
אמרה. היא המשטרה,׳ או אנחנו ,או אופן.

ב־ רעה.׳ אשד, תהיה שבתי אסכים לא ,אני
--י״ ■—■■■יי״ *26 *״י■

 במכונית זכתה אפילו אחת ימרת ן *י*
לע צריכה והיתד, — כמתנה מפוארת \1/

לבעלה. להחזירה כדי קשה בוד
ב התמרורים את החליפו כאשר קרה זה
מפוא שברולט בתל־אביב. המושבות כיכר

ה שלכל במקום הכיכר, באמצע נעצרה רת
 לנהג, ניגשה השוטרת בו. לעמוד אסור דעות
 יצא הוא פיה, את לפתוח שיכלה לפני אבל

ב וצעק המפתחות את לה הגיש החוצה,
או לך נותן אני כוח! לי אין ״די! עצבנות:

אשתגע!״ אחרת במתנה, תה
 חצי־שעה כבר שהוא לה לומר הספיק עוד

ל כיצד יודע ואינו לכיכר, מסביב מסתובב
 לכיוזן אוחו מנחה שוטר וכל ממנה, צאת
 השוטרת את שהשאיר לפני — ומנוגד אחר

 תקועה כשמכוניתו מהמקום, ונם הנדהמת,
השוט אינסופי. פקק־תנועה ויוצרת באמצע,

 שהצליחה עד רחובות, כמה אחריו רצה רת
 מתנתו את בחזרה שיקח ולאלצו להשיגו

דו״ח. לו תרשום אחרת — ולהסתלק
ב אחרת, למכונית ניגשה אחרת שוטרת

 הנהג עבירה. דו״ח לרשום כדי אחר, מקום
 ״אני לחיו. על זלגו ודמעות להתחנן, התחיל

אנחנו ילדים, שישה לי יש מהוסר־עבודה,

| | | ^ ^ |1י ן  שנשלחה סמלת קמחי. ך
\# 1 |1| # _ | באירופה, ישראל את ליצג |

התזמורת. של למינויים בקונצרט כאן מצולמת

 היא הקנס.״ את לשלם יכול אינני רעבים,
 שלה כשיצר־החקרנות לחיתר, התכוננה כבר
 שלו. תעודת־הזיהוי את לבקש אותה דחף
נשוי. היה לא אפילו הוא

כבנק שומר־מיצוות★ ★ ★
 בנק ליד עברה קרן נוגה שוטרת ך!

שיג סיור בשעת בתל־אביב, הפועלים / (
נכנסה היא צעקות. בקעו הבנק מתוך רתי.


