
בשכונת־התקווה גנובה במכונית נוהג שחווה מסינה חבוש צעיר :נראה זה נו
 החברים גם אלינו הצטרפו מיד אך זה, עם

 האחרות.״ מהחבורות
פע לפחות ההצגה, ונשנית חוזרת מאז

 ובמוצאי־שבת. שבת בליל בשבוע: מיים
 מדי להצגה מצפים שכונת־התקוזה אנשי

 במחיאות־כפיים שחקניה את מקבלים שבוע,
 מבין עשרות עוצרת המשטרה ובהתלהבות.

 ומתקהל ששב ההמון, את מפזרת הצופים,
ה בשכונות ספורות. דקות כעבור מחדש
במוס משופעות שאינן תל־אביב, של דרום
 לאירוע החרקה הפכה ותרבות, בידור דות

 הגילים כל בני ראשונה. ממדרגה חברתי
 למראה התלהבות מגלים בה, לחזות באים

התעלולים.
★ ★ ★

והאגדות השירים
נוש שבחצות / :מכונות לכגדה ף•
ה־ את קורעים הם / תוללות, //*<*

,*■׳עי *
 השני עצר מכוניתו את עצר הראשון הנהג
לידו.

 של הצוזת עבר ספורות שניות תוך
 ממש השניה, למכונית הראשונה המכונית

 הספיקו בטרם לידם. שעצרו השוטרים לעיני
המכו גונבי על ידם את לשים השוטרים

 עצומה. במהירות הגנוב הפלימוט זז ניות,
חפיים. מחא הקהל

 המצליחים מאנשיה אחד אחרת: אגדה
 120 של במהירות נסע שאבזי, חבורת של

 שכונת־התקודה, של הראשי ברחוב קילומטר
הת המירוץ משטרתי. ג׳יפ רודף כשאחריו

 משני שהצטופפו צופים, מאות לעיני רחש
הרחוב. צידי

ה אחרת. מכונית מולו הופיעה לפתע
 הוא עשתונותיו. את איבד לא משאבזי נהג
מאחו המשטרה כי להיעצר׳ אסור כי ידע
מ קדימה, לנוע שאסור גם ידע הוא ריו.

התנגשות. חשש

דן. אוטובוסי נגד היתה שכונת־התקווה תושבי של האחרונה ההפגנה
| | | | ן \ | | |  עשרות השכונה צעירי הרסו ואז חודשים, מיספר לפני התקיימה היא |

מאומה. שכונת־התקווה אנשי מאז קיבלו לא והבטחות למילים פרס אוטובוסים.

 פוחדים לא / בבלשים. ומזלזלים / כבישים
 שרים / במכונה. הם כי / ממשטרה,
מת כך מצפצפים.״ הכל ועל / וצוחקים

 שכונת־התקוזה צעירי שרים אותו שיר, חיל
ב מודפס השיר הטוויסט. בקצב ולבנדה
 בשבועות עובר העתקים, במאות סטנסיל

ליד. מיד האחרונים
 הופעות את מלווה השיר רק לא אך

 מספרים ולמדה בשכונת־התקוזה החרקה.
 גיבורי של גבורתם על אגדות לאוזן מפה

החוקה.
 מלימוטים שני איך מספרת מהאגדות אחת
 תל־ בצפון בלוך מרחוב שנגנבו חדשים,

 משלוש השכונה ברחובות ברחו אביב,
הר פתאום אחריהן. שרדפו ניידות־משטרה

 נגמר שהבנזין הראשונה במכונית הנהג גיש
 במכונית שנסע לחברו, אותת הוא לו.

וכש כשורד״ לא שמשהו הבין זה השניה.

 מהכביש, יסטה שאם בחשבון הביא הוא
 שהצטופף הצופים בקהל לפגוע עלול הוא
 אל המכונית את כיוזן לכן המדרכות. על

 ונבלע נימלט בו, נתקע חשמל, עמוד עבר
 הקהל הרוסה. המכונית את הותיר בקהל,
 הסתלקה הנבוכה !והמשטרה בשימחה, הריע

בבושת־פנים. המקום מן
 מכוניות במירוצים משתתפות כלל בדרך
 מלארק ביותר, חדישים מדגמים פרטיות

 מופיעות לפעמים אך ופלימוט. שברולט עד
ל המעניקות אחרות, מכוניות גם בחרקה
מיוחד. צביון מחזה

מספ בשכונת־התקווה הקבועים הצופים
 טורט, יוניימד אוטובוס של חרקה על רים
 הושג השיא אך מכבי־אש. מכונית על או

 שחורה מכונית גנבו הכנופיות כשצעירי
 השוטרים לעיני הופיעו חברה־קדישא, של

כמיני שחורים, בכובעים לבושים הנדהמים

__^ 1 הדתיים. הג
 הילכו מתים כוחות כי מספרת האגדה

בשכונה. לילה אותו

הזעם ות3ג6ה

לא כלל בדרך משתתפים חרקה ך*
 שלוש חברי איש, משלושים יותר
אח .18 גיל על עולה לא שגילם החבורות,

 גיל את עדיין עברו לא הנהגים מן דים
ל היטב המוכרים עבריינים מהם רבים .15

 גניבות פריצות, על תיקים להם יש משטרה.
ותקיפות.

 למוטב,״ לחזור לנו נותנים לא ״השוטרים
 אחרי ״אפילו מהצעירים. אחד השבוע טען

 אלינו באים הם לעבוד, מתחילים שאנחנו
 ועוצרים בעיר שמתרחשת פריצה כל אחרי

 לנו נותנים למעצר אותנו כשמביאים אותנו.
מכות־רצח.״

 לציבור נוגעת החרקה של התופעה אך
המש צעירים. עבריינים 30מ־ יותר נרחב

 משתתף הנהגים. רק לא הם בחרקה תתפים
 שמתאסף השכונה, מתושבי רק קהל גם בה

ל המיועדים ברחובות בשבוע שבוע מדי
 עובדה למירוץ. ערך אין בלעדיו פורענות.

 שרוב הסיבה וזו למשטרה, גם מובנת זאת
 בשבועות מכודן היה השוטרים של הזעם

 שמתוכם הצופים, נגד דווקא האחרונים
אנשים. מאות כבר נעצרו
ערך. כמעט אין המשטרה שלפעולות אלא

 ב־ שכונת־התקודה תושבי אלפי השתתפות
 הפגנת־ של צביון מקבלת החרקה, מירוצי

זעם.
השכו בתוככי הצטבר רבות שנים במשך

 מדי הפורץ מקופחים, אנשים של זעמם נה
שונות. בהזדמנויות בפעם פעם

המו בהפגנה הזעם פרץ הקודמת בפעם
 לבטל החליט כשדן דן, אוטובוסי נגד נית
ה למרכז המגיעים האוטובוסים קווי את

 השתוללותם רקע על הזעם פרץ הפעם עיר.
המכוניות. גונבי של

 שכונת־ תושבי נוקמים זו בהזדמנות
 המסמלת במשטרה, גורמים: בשני התקווה

המכו ובבעלי כולו, השלטון את בעיניהם
 האמידות השכונות נציגי המפוארות, ניות
תל־אביב. של

★ ★ ★
הרעם קור

 כבר מנבאים השכונה מומחי <\ךי
 ה־ של לפחות, הזמני קיצה, את עכשיו 1\

חרקה.
 טבעי באופן תמות הם, אומרים החרקח,

 יצא לא הקהל החורף. גשמי תחילת עם
יעז הכנופיות ואנשי הגשמים, בעת לרחוב

לעי אז יתפנו הם האהוב. הספורט את בו
 השנה: ימות כל של השיגרתיים סוקיהם
ופריצות. רגילות גניבות

 תישאר שכונת־התקווה אך תיפסק, החרקה
 לזעם חממה להבא גם תשמש כנה, על

בתוקפנות. המלווה

התוצאה
ם, רי *איך העצי

 עצרה האחרון השישי ביום בשכונה. חרקה סחוטות האחרונה: התוצאה
 למכונית נוסף עציר מובילים השוטרים בתמונת: איש. 50כ־ המשטרה

1המכו;ית. של בפיתחה העומד שוטר, מצהיר במכונה,״ מקום ותר


