
 ראשונה. נכנסתי אני אותה. פרצנו רה.
מרו תחתונים, גלי התינוקת את ראיתי

סמיך. אדום בנוזל כולה חה
 מיני. פשע היתה הראשונה ״המחשבה

 אחר- רק התינוקת. עם בכיתי התרגשתי.
 אדומה. לכה הוא שהנוזל לי התברר כך

ל קודם ערב אחיה עם עלתה התינוקת
 שפכה ושיחקה, בפנים נשארה היא חדר.
ה את למסור כולה. ונצבעה לאכה פחית
נהדר.״ רגע היה לאמה ילדה

נשיקה
הנשיא מאשת

שהיא רחל על אומרים פקדיה
 רחל התבדחות. מתוך לעניין״ ״גבר

 בתפקיד המכהנת היחידה הקצינה היא
בארץ. סגן־ראש־לישכת־תנועה

מפ עליה אומר להבה,״ אש כמו ״היא
 כהן. אליהו סגן־ניצב אגף־המיבצעים, קד

 לא וכמעט ביום, שעות 17כ־ עובדת היא
ה בשעות אולם לבילויים. זמן לה נותר

רומא ^קוראת היא שלה, הפנויות מעטות
 ומטופחת, עדינה אשה היא רחל נים.

 אומנם היא המוקדמות. השלושים בשנות
 על משוגעת כדבריה, אולם, נשואה איננה
ילדים.

 זה היה שלא אף השנה, מארם בחודש
 בית על באלחוט רחל שמעה מתפקידה,

 נסעה היא רכב. לה היה באש. העולה
 הילדים שני של המיקרה זה היה למקום.

בביתם. חיים שנשרפו
 ״אי- סיפרה. התמהמהו,״ ״מככי־האש

 עשן. מלא היה לבניין. לגשת היה אפשר
 להרגיע ניסיתי ובכתה. בחוץ עמדה האם

 של ידו הילדים. את הורידו ואז אותה
 הורדה. כדי תוך כנראה זזה מהם אחד

 לאם אמרתי שמחתי. חי. שהוא חשבתי
,חי. הוא חי, ,הוא בשמחה:

 ה־ על אותם השכיבו אותם, ״הורידו
אמבו בא אותם. להנשים ניסו ריצפה.

ביק מתים. שהם לי סיפרו אחר־כך לנס.
 יכולה, שאינני אמרתי לאם. שאודיע שו

 שהם ואמרתי אותה הרגעתי כן לפני הלא
 זריקודהרגעה לה שיתנו ביקשתי חיים.

לה.״ וסיפרתי
 תפקידה, בתוקף נאלצת, היא כאשר

מהפר לעצור או מדירותיהן נשים לפנות
מת־ היא לעתים בכך. מתקשה היא עות,

 על רכבה היא פעםמדים ובלא במדים
כשוטרתיתנועה. קטנוע

(מימין). סיבוב״ ו״לוקחוז הקשים בזמנים נזכרת היא לפעמים

 בה שרואות שלה, מהשוטרות מתנות רחל קיבלה ליום־הולדתה
 שאפתה מהעוגה בפרוסה זכה אליה שבא אורח כל שנייה. אס

רחל. סיפרה עצומה,״ הפתעה לי ״היתה (משמאל). שוטרת של אמה
מטפ תפקידה במיסגרת חודשים. שלושה

 הדרכת בדרכים, החוק באכיפת רחל לת
רשיו מתן בבתי־ספר, הדרכה שוטרים,

 גרירות לנהיגה. ובתי־ספר למוסכים נות
נהגים. וערעורי טפסי לווי רכב,

הגב של האישי בטחונה על הופקדה היא
 בערב שלם. יום אותה וליוותה נבון רת

 הקדשה, עם ספר הנשיא מאשת קיבלה
 הפרסים ״אלה ונשיקה. ענק זר־פרחים

רחל. מחייכת בעבודה,״ לנו שיש הקטנים

 את החונקות הדמעות את להסתיר אמצת
 כמותן. אשר. היא גם הכל בסך גרונה.

הת קצת צעקו, הן אז אשמות? הן ״מה
יל הרבה להן יש בהריון. הן אבל פרעו,
 שמחה אני לפעמים בעיות. להן יש דים.
מת היתד, אחרת שוטרת ניסיון. לי שיש
שוט ללוות נוהגת אני לכן בכך. קשה
 שלא כדי האלה. המקומות לכל שלי רות

לבד.״ שהן ירגישו
לפני הוקמו במרחבים לישכות־התנועה

 בשיתוף- עובדים ציון־חן ומפקדה רחל
מטב שקט ציון־חן רב־פקד מלא. פעולה

לשח מנסה אני ״לפעמים תוססת. רחל עו,
 לא היא אבל צהריים, להפסקת אותה רר

 מישחק ״כשיש ציון־חן. מספר שומעת,״
 עלינו בבלומפילד כדורגל או כדורסל
 כבר היא במקום. התנועה את להסדיר
 מראש.״ יומיים תוכניות מתכננת

כש נבון, מאופירה בנשיקה זכתה רחל
בשכונת־התיקווה. הנשיא אשת ביקרה

 כמו שחורות בעבודות בוחלת אינה היא
 במיבצע דו״חות. ורישום התנועה, הכוונת
כש חן-ציון עם לצאת נוהגת היא מיוחד

ב הוראות מטיחה והיא נהג משמש הוא
הקשר. מכשיר
 הפיקוח מיבצע את ניהלו וחן־ציון רחל

הדרי היא הסילווסטר. בליל התנועה על
 שבפיקודה והשוטרים השוטרות את כה

ית שהכל לשמור כדי בשטח והסתובבה
כשורה. נהל

 רחל הופקדה בשכונת־התקווה נבון יצחק הנשיא כשביקר
 של ביקורה ביום מלוות. שוטרות צוות על מימין) (ראשונה

הנשיא. שכתב ספר, לה העניקה אופירה האישית. לווייתה בת רחל היתה נבון .אופירה

 התייתמו הוריה בעיראק. נולדה רחל
 מיש־ על-ידי אומץ אביה ילדים. בהיותם

 עלו 30וד בשנות אללי. בשם אמידה פחה
ואחיות. אחים עשרה לרחל ארצה.
ו בצבא חודשים שלושה שירתה היא

 המיש־ הקאריירה את למישטרה. התגייסה
פשו כשוטרת־סיור התחילה שלה טרתית

 רוכבת השוטרת היתה 1965 בשנת טה.
 בירושלים. גרה אז בארץ. היחידה הקטנוע

 והתחילה קצינים השתלמות עברה היא
 מיש־ בענייני כמפקדת־שוטרות. לעבוד
 יכולה היא ומיבצעים תילבושת, מעת,

חו השוטרות כשאחת אבל קשוחה, להיות
 מיוחדת, בעייה לה שיש או הרה או לה

ה העבודה משעות לעתים, רחל, חורגת
 לה דואגת השוטרת, את מבקרת מקובלות,
מבק לכן הבעיות. את לפתור ומשתדלת

 למרחב לעבור רבות תנועה שוטרות שות
פיקודה. תחת ולעבוד יפו

 בשיתוף החדש לתפקידה שנכנסה מאז
ה בנושא עצום שיפור חל חן־ציון עם

 800 הוגשו ׳79 באוגוסט ביפו. תנועה
 באוגוסט .1400 באוקטובר נהיגה. דו״חות
 לתמרורים, אי־ציות עבירות 157 נרשמו

.442 — באוקטובר
 בלעדיה,״ עושה הייתי מה יודע ״אינני

 את האחד משלימים ״אנחנו מפקדה. אומר
 שאי- הטובות הקצינות אחת היא השני.

 יעקב טוב, צמד אנחנו איתן. עבדתי פעם
מהשמיים.״ זיווג ממש ורחל.

ה בשעות קוראת היא
לה. שיש המעטות פנאי

1ביממה. שעות כשבע־עשרה עובדת היא


