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להתעלפותה. וגרם בחברתה, שבעט קוביה,

 חובש־כיפה, גבר עמד הקופה מול לחקור.
 — לירות מאה לי תתנו לא ״אם שאיים:
 לירות!״ מאה צריך אני הבנק! את אשדוד

 יותר התייחסה נוגה אך צחקו. הלקוחות
 האיש לגבר. והתקרבה למיטרד, ברצינות

בך!״ לגעת לי אסור אשה! ״את נסוג:

באו? הן קוה?מאין מה ינוח. שוטרות
 צייתו, הם אליה. להילוות מהם ביקשה היא
 מוזרה. בשפה ביניהם מדברים החלו אבל

 כפי הפוכה, עברית השפה: את הכירה ציונה
 ברחובות. שעריים בשכונת מדוברת שהיא

 אחזה היא לברוח. עומדים שהם ידעה לכן
הירפתה. ולא מהם, אחד של בידו

 אחת שבר ביערת, בסיגריה אותה צרב הוא
 הירפתה. לא היא אבל — ידה מאצבעות

 לעזרת בא לא מסביב הקהל מן איש מעניין:
עונ על זאת בכל בא האיש אבל השוטרת.

 ועל מועד, פושע שהוא הסתבר במשפט שי•
 יחצי שנה במיוחד: כבד העונש היה כן

ה את לחצות שכדאי שמלמד, מה מאסר.
 כדאי לא אז — לא ואם ירוק. באור כביש

שוטרת. עם להתעסק
 שדמי, נעמי היא השוטרות, כל של האמא

.33 בת רק עצמה שהיא

ב משעשע מחזה לראות היה אפשר כך
 כמה רץ חובש־כיפה גבר תל־אביב: רחובות

 פעם כל בעקבותיו. הולכת כששוטרת צעדים,
 מחדש. במנוסה פחח אליו, מתקרבת שהיתר,

 מטה בניין לפתח זו, בצורה שהגיעו, עד
 שומו־המיצוות אל ניגשו כבר שם המחוז.

זכר. ממין שוטרים
 את גם לספר אפשר וגברים, שוכרת על

 אחד יום ששמרה צדוק, ציונה של סיפורה
 הגיעה ממולה להולכי־רגל. מעבר־חצייה על

אדום. באור המעבר את שחצו צעירים, קבוצת

 להן, דואגת והיא שלהן, המפקדת היא
ה בעיותיהן, כל את ושומעת בהן מטפלת

 :תפקידיה בין אישיות. וגם משטרתיות
 שלה, השוטרות של החיצון למראה לדאוג

ולמצב־רוחן. שלהן הפנימית להשכלה
וגובר הי?ד היצע★ ★ ★

 ״צריך הסבירה, שוטרת,״ להיות די ^
 למטר מעל לפחות, לימוד שנות 10

ו־ ,רפואיות בדיקות לעבור גובה, שישים
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ב ותיאטרון. ספרות באוניברסיטה לומדת
 לייצג כשנשלחה אמריקאי, שוטר ליד תמונה:

ת לכנס ישראל את בארצותיהברית. שוטרו

 וחצי ארבעה בן בשפרעם, מפרך קורם
חודשים.״

 ל״י 430 משתכרות הן זאת, לעומת אבל,
הטבות. ושאר נסיעות מדים, וכן נטו,

 לאחרונה כל־כך השתפר מדוע מסביר וזה
 ולכן וגובר, הולך היצע יש השוטרות: נוף

ביותר. המוצלחות את לגייס אפשר
 פקידות ויותר יותר העיקריות: הסיבות
 יותר. ולהרוויח שוטרות, להיות מעדיפות

 שלוש לשרת מעדיפות צעירות הרבה שנית:
 שנתיים, במקום מלא, בשכר כשוטרות שנים

כחיילות.
 נערות המון יש המיתון בגלל והעיקר:
 לעצמה בוררת והמשטרה עבודה, המחפשות

טובות. הכי את
 יפה משוטרת ראפורט לקבל כי ובצדק.

נעים. יותר הרבה אך בזול, יותר לא אולי זה
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לבנה, בשמלה (מימין צדוקציונה
 מרבה הניידת) ליד למעלה

מ לא עצרה שבהן הענוגות, בידיה לרקום
מן היד. את לה שעיקם אחרי ידוע, פורץ ז

י


