
3־5״! האישי הנשס
 ומימין נשית, בתנומה (משמאל) בצומת

 שלה, האישי הנשק את מדגימה באזרחית,
בורח. עבריין בעזרתן תפסה הציפורניים.

)17 מעמוד (המשן
 ניצבה ואלנבי יהודה־הלוי הרחובות

 התנועה. את וכיוונה ■במדים, יפה, שוטרת
 מפוארת. ■מכונית בסמוך נעצרה לפתע

 השוטרת אל ניגש מהודר. גבר ירד מתוכה
 את לו הסבירה השוטרת דבר־מה. ושאל

וחייכה. באדיבות, מבוקשו
 תל־אביב ומישטרת רבים׳ ימים חלפו לא

 ,21ה־ בת גרד, רינה השוטרת את איבדה
מת הם שלה. הקנדי למיליונר שנישאה

בקנדה. כיום גוררים
 כימ- ואין לאגדה, הפך רינה של סיפורה

 אותו. מכירה שאינה שוטרת־סיור עט
 י המישטרה של הנשים בעצם, הן, מי

 תל- מחוז של אחת מיספר השוטרת
 מפקדת שדמי, נעמי סגידיניצב היא אביב

השוטרות.
 בשנת במישטרה עבודתה את החלה !נעמי■

 במשך בצה״ל קצינה היתה קודם־לכך .1961
 ולומדת ילדים, לשני אם היא שינים. תשע
 פילוסופיה באוניברסיטה, שלישית שנח

ואנגלית. כללית
 כ־ כיום משרתות תל־אביב ״במישטרת

 ״מתוכן, שדמי. נעמי מספרת בנות," 400
 כבר מהן 30 כשוטרות־סיור. משמשות 160

להתחתן.״ הספיקו
לאחר למישטרה המתגייסות בחורות

 התנאים על לענות חייבות הצבאי, שירותן
 מינימלית השכלה ;שלושים גיל עד :הבאים

 — מינימלי גובה לימוד: שנות 10 —
מ׳. 1.58
 למישטרה להתגייס אפשרות קיימת כן

 המעדיפות נערות .18 בגיל לצבא, במקום
 על־פני כשוטרות־סיור, מישטרתי, שירות

 לשלוש חוזה חותמות הצבאי, השירות
שנים.

 כולל הגיוס, מיום משכורת . :התנאים
 ל״י 751( ברוטו ל״י 930 הקורס, תקופת

 1258 — ואילך מאז הקורם. תום עד נטו)
 מתקיים הקורם נטו). ל״י 950( ברוטו ל״י

 ונמשך בשפרעם המישטרה של בבית-הספר
חופ עם פנימייה, בתנאי חודשים, חמישה

בסופי״שבוע. שות
 להמשיך כמובן, המתגייסת, של זכותה

החוזה תום לאחר גם במישטרה בעבודתה

שדה ה י מל ע
ורז! במצלמה, סרט אומנם היה המערכת

 ב־ שירותה את להפסיק מבקשת היא אם שלה.
 לשרת עליה השנים, שלוש תום לפגי מישטרה
 מחובת השוטרת את פוטרים נישואין בצה״ל.
המישטרתי. או הצבאי שירותה

1 האחות
נ עינה

סו תנאים מוענקים למישטרד. להתגייסות
 במקומות־ הנחות עובד־מדינה, של ציאליים

חופ כרטיס־נסיעה בשק״ם, זכות־קנייה בידור,
ורכבת־ישראל. אג״ד דן, בקווי שי

ה של גיזרתן לגבי מסויים תקן קיים האם
שוטרות־סיור? להיות מועמדות
 באה ״אם שדמי: נעמי סגן־ניציב !אומרת

 לה אומרת אני שמנה, מדי יותר בחורה !אלי
 יפות. שוטרות הרבה לנו יש מלא. ■כבר שתתקן

 מלכות־יופי, רק לא להיות צריכות הן אבל
שוט 40כ־ שלחנו כבר מלכות־אופי. גם אלא
העולם.״ ברחבי ישראל של לתערוכות רות

ובוא־מדיס במדים
די־ ברחזב במיזנון השולחן סביב ומשמאל) מימין מקביל,

 מ מול זנגוף,
 שושנה רות

שדה עמליה
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