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שול היא לרחוב. ירדה בגופייה
וליל. יומם בו טת ן ן

 כאן תל־אביב. בדרום ,38 לבנדר, רחוב
ה סוחרי כנופיית של הכללי המטה שוכן
 בית־קפה ממוקם הראשונה בקומה סמים.

 אר־ המדרכה. על כדורגל שולחן עם קטן
 השכונה, מתושבי צעירים, בעה־חמישה

 גדול סוכך קבוע. באופן כאן משחקים
 פועלים לבית־הקפה. הכניסה את מכסה

 אורז כאן אוכלים בסביבה, מבתי־ד,מלאכה
 ומבקש נכנס גברתן צעיר שעועית. עם

 שולף הוא מרלבורו. סיגריות קופסת לקנות
בירה• בקבוק ומזמין הרצלים של חבילה
 אנשי כל כמוהו, היותר. לכל 21 בן הוא

ברישול. לבושים שזופים, צעירים, הכנופייה:
 חאקי במכנסי צעיר ניגש המדרכה על

אצ צריך ״אני הכנופייה. מסדרני אחד אל
 מכף אותו סוקר הסדרן לו. אומר הוא בע,״
 מפיו. מילה מוציא אינו ראש, ועד רגל
 שעון הניצב אחר, צעיר לעבר מצביע הוא
 האיש מהמיזנון. מטר כעשרה אבן, גדר על

בק על וחוזר אליו ניגש החאקי במכנסי
 ושולח שבפיו הסיגריה את מועך זה שתו.

 מעברו היושב נוסף צעיר לעבר הקונה את
 הכנופייה מאנשי אחד רק הרחוב. של השני
 , שומ־ הם השאר כל במיסחר. ישירות עוסק

ושומרים. מודיעים רי־ראש,

ומשלימה - יודעת המשטרה
הר את חוצה מבטאו, קם ך^מוכר

 בין עזוב, בית של בחצר ונעלם חוב | ן
 יד כשכף חוזר הוא סבוכים. ועצים חביות
 בידו מניח הוא תוכנה את קמוצה. ימינו

 את מקבל הוא הרחוב באמצע הלקוח. של
 אינו אפילו הוא העודף. את ומשלם הכסף

 אחריו. עוקב מישהו אם לראות מסתכל
לאור פחד, או חשש ללא נעשה הכל

 שברחוב חקטן במיזנון כדורגל במכונת משחקים שנערים שעההיום לאוו
(משמאל). המיזנון בפינת כסאו על החשיש סוחר יושב לבנדה,

נסתרת. במצלמה צולמו התמונות משמרה. ספני להזהירו ומודיעים שומרי־ראש מוקף הוא
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(משמאל). לכנופייה השייכת והיצאנית למצלמה) הגב עם (במרכז, הראש שומר (מימין),


