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\ י 71 \ | 1ח 1 ס תחנת ליד "■1 ?1 טובו רוטשילד בשדרות 5 קו של האו
1)1 1 1 11̂ 1 1 קן הארנקים חוטף מתנפל בתל־אביב, 1. מזו  מ־ (

ן ושתי בתחנה שניצב גבר לעיני בתור, העומדת אשה על שמאל) ן

ל העדים של הראשונה התגובה ברחוב. שעה אותה שעברו נשים
תיה לשמע בהלה מכן לאחר ; תדהמה היתה חטיפה ת זעקו מו  (המבויי
ת לאחר הנשדדת. של כמובן) לצעקות. הצטרפו ההלם, על ההתגברו

 החדשה המכה על
 — המדינה את שפקדה

 הזה״ ״העולם כתבי
 לחטוף יצאו

 לאור ברחוב ארנקים
 כי וגילו היום,

שורר הישראלי ברחוב
פל סל פנימה, להיכנס שעמד אדם לרגע
 לרגע. בי מתבונן הוא בידו. כחול סטיק
 אבל ארנק לחטוף רוצים שאתם יודע ,אני
 הוא מבטו. אומר אתכם,׳ אתעסק לא אני

פנימה. נעלם
תפ נסיעה, כדי תוך יותר, מאוחר דקה

 — ציפי של האדום הארנק ברצועת סתי
 — מעט נאבקנו ויתרה. לא ציפי ומשכתי.

ה־ את תפס 25 כבן צעיר התקרב לפתע

 לחטיפת־הארנק העדים גס הצטרפו הראשוני, ההלם על שהתגברו אחריוהזעקות
ה לצעקות.  ליד הזקנה והאשה התחנה ליד הגבר בבירור נראים בתמונ

מין הגבר ״גנב!״ בקול: צועקים כשהם במרכז, הנשדדת ם הספיק הארנק חוטףהרדיפהמכיסו. ידו להוציא הספיק לא מי תיי  שהמתין חברו, של הקטנוע על לעלות בינ
 מצטרפים לחטיפה, עדים שהיו הנשים, ושת■ הגבר מקום. בקירבת לו

למירדף. נוספים אנשים יזעיקו שצעקותיהם מקווים כשהם הגנבים, אחרי ברדיפה לנשדדת

קן הארנק חוטף שב על לעלות עומד המזו  של הקטנוע של האחורי המו
 מס- נזספת עוברת־אורח אולם לתופסו, כמעט מספיקה הנשדדת שותפו.

ת תכלת שו הנשדדת. מפי שבקעו גנב״ ״גנב! הצעקות את ששמעה למרות בנגישה, באדי

 שרוטים קצת בכבדות, נושמים קצת
 ומשופשפי בגדים קרועי קצת ושם, פה

 במצב כללית זה, מלבד אבל נעליים,
 אנשי למערכת השבוע חזרו — טוב

חטי למיבצע שנשלחה חוליית־חכיסוי
ארנקים. פת

 הצד על לעמוד היתה חמיבצע מטרת
אין מדוע :התופעה של דווקא הציבורי

 מתבייש?״ לא אתה הארנק? את ממנה טף
 הסברנו ציפי, בעזרת התקהלות. נוצרה

נפשנו. על ונמלטנו העניין, את

 את חטפתי
ונמלטתי הארנק

 על- נתפטים פעם, אף כמעט החוטפים,
ש הדו״ח להלן ושבים. העוברים ידי

:החוליה ראש מסר
 שונים במקומות ביצענו, חטיפות עשר
 מהן בשתיים רק רבתי. תל־אביב באיזור

 עוברי התערבו — ובאחרונה בראשונה —
 בשאר הנחטפת. לעזרת לבוא וניסו אורח

חטי ראו עמדו, להתערב. חששו החטיפות
לזוז. ופחדו — עיניהם מול ארנק פת

בנ ליד שישי, יום הראשונה: החטיפה
 רוכבים ואני רפי ברמת־גן. השק״ם יין
עו המדרכה, שפת לצד ממש הקטנוע על

 בשלווה ההולכת ציפי, אחרי בגלוי קבים
ארנק. כשבידה

נעצר השק״ם ליד מתעניין. אינו איש

האוטו־ תחנת ליד הסמוך, דחוס
אשר, ביניהם אנשים. מספר עמדו בוס,

הצ יותר. ניסיון למוד הייתי הפעם זקנה.
ב ציפי מידי הארנק את להוציא לחתי
 זזו. לא שבתחנה האנשים יותר. רבה קלות
ל ינסו שכלל מבלי בי והתבוננו עמדו

מ נשקף הפחד עזרה. להזעיק או התערב
עיניהם.
 המשטרה תחנת ליד לתל־אביב. נסענו
 של הארנק את חטפתי שוב דיזנגוף ברחוב

תח מול בוצעה שהחטיפה למרות ציפי.
מהשו אחד אף התערב לא המשטרה, נת

ש ייתכן האזרחים. לא שגם מובן טרים.
 בצלם. הבחינו השוטרים
הרא־ התחנה ליד אבן־גבירול, ברחוב


