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ך1|1ה |  מובל משכונת־התקווח צעיר \
| | |£1| | ל השוטרים אחד על־ידי .

האחרונה. השבת בערב העצירים, מכונית

ה ךל ק  אלף מפי שפרצד. הצעקה ר
 התקווה שכונת ברחבי נשמעה פיות, ( (^

 לאחר שתיים היתר, השעה כקריאת־מלחמה.
 כל הורגשה לא השכונה במרכז אך חצות,

 בשתי הסתדרו איש אלפי לילה. תחושת
 ההגנה הרחובות בפינת ת, ארוב שורות
 ול־ למרפסות נצמדו אחרים ומאות ואצ״ל,
שבסביבה. הבתים חלונות

 של חרקה זו היתד, לא בינתיים אך
 במהירות עברה בודדת מכונית רק ממש.

 החלה האמיתית ההצגה הצופים. שורות בין
 כשמאוח בלילה, וחצי שלוש בשעה רק

הממו הציפייה מן כבר עייפו השוטרים
ב שחסמו המחסומים את והורידו שכת,
הדרו לשכונה הכניסות כל את הערב אותו
מית.
 מחיאות־כפיים התעייפו. לא הצופים אך

 הפעם!״ עוד הפעם! ״עוד וקריאות סוערות
המפוא המכוניות שלוש הופעת את ליוו

 זארט מדגם דודג׳ חדשה, פלימוט רות:
 בין זו אחר זו עברו שחורה, וסטודיבייקר

בסיבוב והסתובבו הצפוף, ההמון שורות

 שפירושה ערבית מילה היא ״חרקה״ *
 תנועה הן בכביש, תנועה הן — ״תנועה״
 אינם זו במילה המשתמשים רוב מדינית.
 נזילת־ שזוהי סבורים פירושה, את יודעים

 ״חרק״, העברי השורש מן הגזורה סלנג
הבלמים. לחריקת רמז

_ המדינה: את השנוע החרדהובלתי־מובנת חדשה מילה

. 'ר4ו ׳־־*-- .
 בשעה, קילומטר למאה הקרובה במהירות

צורמנית. חריקת־צמיגים תוך
★ ★ ★

?מקומו חוזר ההמון
ה ל ך* ש ז ח ר ת  האחרון, השבת בליל ה
 ב־ ההמוניים המעצרים אחרי כשבוע ^

 חג• בערב לבנדר״ ובשכונת שכונת־ד,תקווה
).1466 הזה (העולם הסוכות

 אחת: לתוצאה גרמו המשטרה פעולות
 האחרון, השישי ביום הבא, הקרוב במועד

 פי גדול המון המקומות באותם התאסף
 לפזר המשטרה ניסתה שאותו מזה שניים
כן. לפני שבוע
שב מר. כל המשטרה עשתה הפעם גם

 בשעה בבר ד,חרקה. את למנוע כדי יכולתה,
 במרכז אנשים להתאסף החלו בערב עשר

 הופיעו לאחר־מכן שעה חצי שכונת־ד,תקווה.
 בלוויית ניידות־משטרה, כעשרים בשכונה

גדולה. מכונית־עצירים
הת קצר זמן תוך במרץ. פעלה המשטרה

 לאבו־כביר יצאה ,מכונית־ד,עצירים מלאה
 בינתיים נוסף. מטען לקלוט כדי וחזרה
 אלות, הונפו תגועת־ידיים, במקום פרצו

למרחוק. עד הידהדו הצעירים וצעקות
 המשטרה סוף־סוף הצליחה בשתים־עשרה

מה יצאו הניידות ההמונים. את לפזר
ה התמלאו לאחר־מכן שעה ורבע שכונה,
מחדש. רחובות
 בשכונת עת אותה אירע דומה מחזה
 ולוזינסקי, לבנדר, הרחובות בקרן לבנדר״
 הפעם החרקות. גיבורי על האהוב המקום

 למקום שהגיעו אנשי־אגרוף, למשטרה עזרו
 בתיאום הצעירים בפיזור ועבדו אחר־חצות,

השוטרים. עם מלא
 בשעה פרי. נשאה לא זו פעולה גם אך

 ניצבו לפנות־בוקר, וחצי בשלוש היעודה,
 גיבורי את לקבל כדי צופים, מספיק במקום

הכבוד. בכל מירוץ־המכוניות־ד,מטורף
★ ★ ★

מת במכוניות הנהגים מצטיידים הראשון
 מקומות־ את מראש מכירים הם אימות.
 לפני אך תל־אביב. בצפון — שלהן החנייה

באופנו סיירים קבוצת עוברת פעולה כל
 המכוניות נמצאות אכן אם לוודא כדי עים,

במקומן.
 הם הנהגים. באים הבדיקה לאחר רה

 מיוחדים, במפתחות המכוניות את פותחים
 למכונית מפתח להתאים מצליחים לא ואם

במברג. המנעול את שוברים
 בו השני, לשלב החרקוז עוברת זה מרגע

 הגנובה המכונית את להעביר הנהג על
 הנהגים ,.לשכונת־ר,תקווה תל־אביב מצפון

שחו מסכות הספורטיבי: בלבושם מופיעים
 את המכסות גרבי־ניילון או הפנים, על רות

ופניהם. ראשם
ה המירוץ מתחיל ביותר קרובות לעיתים

בי חולפות המכוניות בדרך. כבר מטורף
אחריהן, רודפות כשניידות־המשטרה עף,

 המכוניות גונבי מצליחים ד,מיקרים במרבית
 לא ריכבם. עם יחד מהשוטרים להימלט

 לתפוס הצליחה שהמשטרה מיקרה עוד קרה
עצמם. הגנבים את

 לשעה קרוב מתבצעת המכוניות גניבת
 בערך, וחצי אחת בשעה אחר־חצות. אחת

 כל את סוגרים אינם המשטרה מחסומי אם
 למקום המכוניות מגיעות לשכונה, הכניסות
 הסיירים מדוזחים בשכונה המצב על ההצגה.

האופנועים. רוכבי —
ומח השוטרים משמרות מהווים לפעמים

 הנהגים נוספת. אטרקציה המשטרה סומי
 לעיני ממש במהירות, אותם לעבור מנסים

 גיבורי מחכים אחרות בפעמים השוטרים.
השוט שמחליטים עד בסבלנות, ההופעות

המחסומים. את להסיר רים
 במהירות ממש. של הצגה מתחילה אז
 המכוניות עוברות לשעה, קילומטר 120 של
מתבצעים מהירות באותה הקהל. שורות בין

ממונע סיור
ת ד! א חרקהז ז

בחלק חלקים. משני מורכב זה ספורט (!*)
 ניידות כעשרים לשכונה הגיעו בערב 10 בשעהמסתערת המשטרה

 על בהתקפה פתחו השוטרים שוטרים. מלאות
חרקה. הנקרא המסורתי, במירוץ־המכוניות לחזות כדי שהתאספו שכונת־התקווה, תושבי

המהומה נשיא[
מסתובבות בו הרגיל מקום

ה בפינת התאסף הרב הקהל
 ה־ — לווינסקי—לבנדה רחובות

שהופיעו לפני הגנובות. המכוניות

ב איתן, יחד ניידות־המשטרה. במקום הופיעו החרקה מכוניות
השוט הופעת למשטרה. שסייעו אנשי־האנרוף פעלו הלילה, חשכת

למפגינים. מסקרנים רגע באותו שהפכו הצופים, את חישמלה רים

ה צידה על נעה מכונית כשכל הסיבובים,
אחד.

המשטרה? את לשנע איך
 לשלוש מתחלקים עצמם נהגים ך*

חבו שאבד, חבורת גדולות: חבורות \ (
לבנדה. וחבורת התקווה רת

ה בין מלא תיאום שורר חבורה בכל
תח קיימת עצמן החבורות בין אך חברים,

 המי־ ביצוע ועל הגניבות מיספר על רות
 בין התחרות יותר. מסוכנת בצורה רוץ

הופי שלפעמים לכך גרמה כבר החבורות
 השבוע גנובות. מכוניות עשרים בצוזתא עו

בליגה. כמובילה שאבזי חבורת נחשבה
 לחרקה כי טוענים שכונת־התקודה אנשי

 לפחות. שנתיים ארוכה: היסטוריה כבר יש
 ד,חרקה עצמם, הגיבורים דברי לפי אך

 כחודשיים. לפני שנולדה חדשה, תופעה היא
ב על־ידם מוגדר כן, לפני שהיד, מה כל

שיגרתיות. גניבות
הת עם קשורה הנוכחית בצורתה ד,חרקה

 לפני המדינה את שחישמלה אחרת פרעות
ברמלה. הפוגרום בחודשיים:

 ילד דרס ערבי שנהג אחרי התחיל ״הכל
 שאבד. חבורת מאנשי אחד סיפר ברמלה,״

 עב! הקשור אחד איש אצלנו הופיע ״אז
 הוא המשטרה. על ממורמר שהיה התאונה,

 הערבי, הנהג על מגינה שהמשטרה טען
 איך להתייעץ כדי למסעדה, אותנו והזמין

המשטרה. את לסדר
 נעשה אם יהיה טוב שהכי ״החלטנו

ה לעיני ודווקא גנובות, במכוניות חרקה
התחלנו שאבזי משכונת אנחנו משטרה.


