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 לחגריה היטב. מגובשת כנופיה היתח מע״ץ כי עולה במישפט שתתגלה מהחומר
 טיולים להם היו ידידות. בעבותות לרעהו איש קשורים היו הם מייוחד. סלנג היה

 ה״מצב את מזכירים הם מיכתביהם בכל משלהם. בעולם שקועים היו והם משותפים
 ושקועים ודלק, כבשים גניבת מתכננים עבירה, מעשי על דעות מחליפים המישפטי״,

משלהם. פרטית עבריינית בתת״תרבות צוואר עד
 בלתי כימעט כלל, בדרך כתב־היד, עולמם. את היטב משקפים המיכתבים

מוחלטת. בורות על מעידות מהם אחדים של הכתיב שגיאות קריא.
 טענו הנאשמים בתיק. כמוצגים התביעה על״ידי שהוגשו מיכתבים כמה להלן

 רעהו. את איש הכירו לא כלל ושהם ובאיומים, במכות הודאות מהם שסחטו
 עצמו בעד מדבר בייחוד כולם. של ידידים היו כולם כימעט כי מוכיחים המיכתבים

 אנשי יתר איתן. אחיו על״ידי הקמב״ץ, עניו, יוסף אל שנכתב הראשון, המיכתב
 והתפקידים הכינויים השמות, את חתימותיהם אל וצירפו עליו חתמו החבורה

בחבורה. שלהם
 השמות והוספו ומובנים, קריאים יחיו שהמיכתבים כדי כתיב, שגיאות רק תוקנו

הכינויים. ליד המלאים שלהם

תאריך. ללא
 בשעה ראשון ביום זד, מיכתב לך כותב

 זזיו רמה. בסיג שהיינו אחרי בלילה. 12
 עד־המדי- — (מאיר משה בסינרמה אתי
רח (יוסף וסמי אמזלג) (פינחס פיירו נה),
 וג׳נד אני יוסי, חבר׳ה. כמה ועוד מים)

 היום היינו ואבא בלדוט) (יעקוב בוליקה
תבוא. שאתה וחיכינו בבית-מישפט, בבוקר
ה שהמישטרה כנראה הגעת, לא אתה
 אז בכלא. נמצא שאתה הודיעה לא צבאית
ב יוסי, המישפט. את לך דחה השופט
 נ?ד זה מיכתב לד כותב שאני אלה רגעים
 (מאיר) משה (הררי), גידעון לידי צאים

לש שואלים הם אמזלג). (פינחס ופיירו
 מתייאש לא שאתה מקווה אני לומך.
 ועושים מבלים שאנו מתי שם להיות
חיים.

לחר נסיעה הרבצנו שבת יום אתמול
 היית. לא שאתה חבל שלך. במכונית מון

 אותך ומזכירים עליך הרבה מדברים אנחנו
 צוחקים. הזמן וכל מעשיך ואת פעם כל
 מה לך אדווח אני אתה. עושה היית מה

 (מאיר) למשה שלך. החברה עם קורה
 כל היא אצלה, שהשכרתם מהזקנה נמאס
 שהם ובוכה הביצים את לו מבלבלת הזמן

 ומבזבזים מאוחרת. שעה עד אור משאירים
 אחרת דירה השכירו הם אז חשמל. הרבה

 פינחס של (חברתו העכברה ליד בתיקווה,
 300 חודש כל לשלם צריכים והם אמזלג)
לירות.

 שם. גרים שלושתם ופיירו משה גידעון,
 ויוצא העכברה עם גמר פיירו אגב, דרך
 מכיר שאתה חושב אני אחרת, בחורה עם

 גם העכברה. כמו לא גופה לה יש אותה,
 יוצא שהיה זאת עם יומיים לפני גמר משה
 חודשיים, בערך יצאו הם מחולון. איתה
ש שלו לקיבוצניקית לחזור חושב ומשה

רחוק. נמצאת
מי לך כותב שאני אלה ברגעים יוסי,

 פיירו, אלה שורות אחרי עוקב אלה לים
 אני יוסי, רמז. אליך שישלח אומר והוא
 ההורים העניינים. מה שתכתוב רוצה

לש ושואלים לך דואגים אמא ובייחוד
 לא שהיא מתעצבנת נורא אמא לומך.
רו פיירו יוסי, אותך. לבקר לבוא יכולה

 אעביר לכן מילים, כמה לך לכתוב צה
לרשותו. העט את

שלומך, מה יוסי אמזלג) מפינחס (מכאן
 ודבר בסדר. שהכל חושב המרגש,.אני איך
 הכל ותקח תתייאש, שלא רוצה, אני אחד

למ טוב, הסתדרו החברה כל בקלות.
 תדאג אל אבל תפרנים. קצת שאנו רות
 בלילה. 12.30 כבר היא עכשיו השעה לנו,

 שנחוץ החומר את לבזוז מתכוננים ואנחנו
 את מוסר אני יוסי, דלק). (כנראה לאיתן

משה. לידי העט
 הדי- עבור מהקופה שילמנו מע״ץ. משה

 במיכתב לפקודתך וזה שנה. לחצי רה
ששלחת.
 איך ז שלומך מה גידעון: את תיקח

 מרגיש שאתה מקווה אני מרגיש? אתה
 וגם החבר׳ה מכל ד״ש במהרה יוסי, טוב.
 לתאים. שירד מזה

 בקרוב יוסי להתראות
 ועד לעולם מע״ץ
 (חתימה). גידעון מאת
ולהת סלמט יוסי שר-הביטחון, אורי מאת
 (חתימה). מהר, ראות

 (חתימה). שר־התחבורה מאת
 (חתימה). איתן מאת
 (חתימה). פיירו מאת
(חתימה). ג׳מבוליקד. מאת
־ 70

 במקום דירה עברו ופיירו משה גידעון,
עזרא. שכונת גוטיי.

24.2.76
 עניו, (ליוסי שלום, ממע״ץ ליוסי

בכלא).
 מיכ־ כותב אני לשטויות. זמן אין יוסי,

 וקיבלו באו מזיקוביץ שהבוץ לאחר זה תב
הנא אחד — הררי (גידעון שגירעון דיווח

 יצאנו בקיצור, באיי-בי-אם. עריק שמים)
 בדחיפות מהדירה לצאת וצריכים מזה,

 בוקר, לפנות 4 כעת השעה יוסי, בריים.
 בילוש בוץ שהמזיקוביץ אחרי דקות חמש

 כוחות־סום 40 ביחד קורטינות שתי עם
 לך, מדווח לא שאני תגיד שלא הלכו.
מהאש. ישר יעני,

 ברא- איתן יוסי, לרבוץ. מת אני לסיכום,
 לקחו בבוקר בארבע ועכשיו נעצר. זיקו

 שלי העיניים סלמט, טוב, גידעון. את גם
לבד. נסגרות

שאמרתי, כמו
מידרדרים. הכוחות מע״ץ,

בלדוט). (יעקוב ז׳מבוליקו.

29.2.76
רב, שלום עניו ליוסי
 ולשלום לשלומך אשאל מיכתבי ראשית

 תשאל אם (רמז) המכלאה של זקאניה
 העניינים אז מע״ץ כוחות של לשלומם

 כך: הן לכך והסיבות לדעתנו מתגלגלים
 לפקודת נעצר עניו) יוסי של (אחיו איתן

אש באיזה ימים. 10ל־ המניקוביץ השופט
 שברור מה אבל יודע. לא בדיוק אני מה

 את קבלת אם שלו, הרכב בעניין שזה
ה במה בערך תבין אז האחרון, מיכתבי

ל שמספקים (רמז) החמצן בעניין עניין.
שהפך מי מאיר, (משה משה כך, הוא איתן

 ותמיד איתן. עם משתווה לא עד־מדינה)
 קמצן שאיתן טוען משה דעות. חילוקי יש

 וכש- מקבל שהוא האספקה את מעריך ולא
 מהסם. איתן אז לירות כמה מבקש משה
 התיסבוכת שאחרי מאמין לא אני יוסי,

לד ימשיך עוד הוא איתן של במישפטים
מקווה. אני מבין אתה אספקה. רוש

 נתפס הנאשמים) אחד — (הררי גידעון
 המזי- המדור על־ידי ימים שלושה לפני

 מבלבלת שלו והחברה שלנו בדירה קוביץ
 ושאר אותו אוהבת שהיא המוח את לי

 יוסי, יודע. אתה הנקבות, של הסיפורים
 ביום הדירה את לפנות צריכים אנחנו
 ללכת. לאן שאין והבעיה הקרוב, ראשון
ה בהקדם דיווח תקבל יהיה, מה נראה

אפשרי.
 הסיפורים שר של אמא אצל ...הייתי

 כינויו מקור הנאשמים. אחד — בויום (חיים
 זונה הבת שבפיו) הרבים הסיפורים הם

 מסכימה לא שהיא אמרה היא המזובלת,
 באשמה יודה שחיים ואופן פנים בשום
 וזה שניה, עבירה זו שלי לה, מסביר ואני

 היא המטומטמת. לה איכפת לא מסוכן,
 היא מבין, אתה שלה. לבן דואגת רק

 שעד יודעת לא היא לטובתו. להעיד רוצה
 וחוץ השופט. אצל אוכל לא זה ממישפחה

 הוא הראשונה. בפעם הודה הוא מזה
 יעשו מזה. לחזור יוכל לא הוא הודה, כבר

 זה גם שטויות, מיסכן. ויהיה קאסח, לו
עסק. לי יש מי עם נדע ורק יעבור,

 הקצר מיכתבי את אסיים יוסי, ...טוב
 על מחשבה חומר לך שיהיה בתיקווה

 סלמט, ומישפחתך. מע״ץ של העניינים
אכלה, הבן לחיים ד״ש מסור להתראות.

הנסוגים. הכוחות מע״ץ,
מע״ץ. כתב ז׳מבוליקה,

10.2.76
דך, רב שלום ליוסי

 ול- לשלומך, אשאל מיכתבי בראשית
 בסדר הכל אצלנו יוסי המישפטי. מצבך

 מצבך כלומר שיתגלגלו לעניינים ומחכים
 מישפט על דיווח בא (כאן המישפטי...

רכב). גניבת בגלל אז שהתנהל
 מזל של הבית ליד עברנו לדירה, בקשר
 הנוחיות, כל חדרים 2 צריף זה האוכלת.

לחודש... לירות 300
 מגשר זה מיכתב כותב אני בקיצור,

 לוחמי- בקיבוץ צילום לאחר זה הזיו,
 במעבדות פותחו הצילום תוצאות הגיטאות.

 כמו משונה משהו נראה ובצילום מע״ץ
 לשמיכות) כנראה (הכוונה עבה סמוח למשל

לב מה יש בקיצור, בניילונים. וארוזים
זוז.

ז׳מבוליקה. סלמט,

 חסרו- (כנראה המכוניות בבורסת ירידה
 מכוניות) להם

מכ״ם
הסי על מסתערים הפולשים הכוחות

רמה, !
 הברזל אפרוץ בסרט
מע״ץ

 רב, שלום ממע״ץ ליוסי
תש אם המרגש? ואיך נשמע מה יוסי,

 חמור הוא העניינים, ומצב לשלומי אל
את כך: העניין טוב תקשיב אם ביותר.

 חיפוש עשו ראשון, ביום כלומר מול,
 והם מזיקוביץ. בילוש בוץ בבית אצלך
 של ואחת ררנ״ט של מחסניות שתי לקחו
 ואקדח צבאיות קטנות בטריות 18 עוזי.

שלך. מהארון לקחו זה כל רקטות.

מע״ץ ותיקי דכורין תובעת
בתיקים טובעת

 לך. אגיד אז קרה, זה כל איך תשאל אם
 למשה להם נתן איתן בערב ששי ביום

 ו- גירעון עד־מדינה) שהפך מאיר (משה
 רצו הם הפדו. את אמזלג) (פינחס פיירו

ל אז הכוונה — (רמז רץ משהו להביא
 ואיזה כבשים). לגניבת או מכוניות גניבת

 והבן־זונה (רמז) אותם העמיד לבד בוץ
 ולמחרת המכונית של המיספר את לקח
 ראו הם מזל. לאיתן יש חיפוש. ועשו באו
 הרגישו. ולא הטלוויזיה ואת הטייפים את

 אמר הבילוש בקיצור בידיים, רעד איתן
 רמת־ למישטרת לבוא צריך שהוא לאיתן

 בפדו, עימו שהיו האנשים שלושת עם גן
 ופיירו משה גידעון, אם אז מבין. אתה
 הוא אז מבין. אתה מסוכן, זה איתו, ילכו
(איתן). עצור. הוא וכרגע לבד, הלך

טוב. לא להתגלגל מתחילים העניינים אז
חוש שהם מרוב זה בראש. עובדים לא הם

 (חתיכות) וגוז שוד) (מעשי בז על בים
מפח גם עכשיו אנחנו דבר, עוד ביחד.

 חתם משה כי החדשה, בדירה לרבוץ דים
 את נתן והוא לחקירה, ילך שאיתן לבוץ

 לא הוא אומר? אתה מה אז הכתובת.
 אבל זה, לכל הסבר תן יוסי, טמבל?

מהירה. לתשובה מחכה אני מהר,
ולהתראות. סלמט
י המידרדרים. הכוחות מע״ץ

! חתום לא גלדוט, יעקוב של (מיכתב
ידו) על

 מע״ץ ומכים מע״ץ כל בריעים שיהיו
 בחוץ, שהיה הררי, לגירעון (מיכתב

 בשם ואדם עד־המדינת, מאיר, משה מאת
 .למע״ץ להצטרף שרצה קולט, אליעזר
).17.4.77ב־ בכלא שניהם

ן מע״ץ מילו
 בחלק נזכרו אשר הבאים, הביטויים את כללה החבורה של שפת־הסתרים

 הסברים נתנו בעדותם לבית־המישפט. התביעה כמוצגי שהוגשו ממיבתביהם,
הללו. למונחים

מישטרה. גוץ): עם (מתחרז בוץ
ץ: בי קו שוטר. מזי

ץ: כי קו א שופט. מני

צן: מ דלק. ח

שוד. מעשה :בז
חתיכות. בחורות, :בוז) עם (מתחרז גוז

מקרוב. זה למע״ץ שהצטרפו צעירים : גורים
שהו מכוניות. או כבשים, :רץ מ

ץ: לישון. לרבו
ערב  כינוי כי (נראה מרס. בניין מול אבו־כביר, ליד שטח־אדמה :פרוע מ

 לפני מקום באותו שהיתה חוות־הסוסים ביגלל הקטנה, בתל-אביב רווח היה זה
 כאשר המקום את זיהה כהן, בנימין המחוזי, בית־המישפט נשיא רבות. שנים
 אנשי- שגנבו לסצבורי־דלק מיסתור מקום שימש זה מקום השם). את שמע

הצורך. לעת והסתירו החבורה,


