
 שלום, גירעון לאחי
 משה, של חבר זד, מיכתב לך כותב
ל אשאל מיכתבי בראשית קולט. אליעזר

 תרצה בוודאי מרגיש? אתה איך שלומך?
 חסר ולא טוב הוא הרי שלומי מה לדעת

אלי. מקרוב לראותך רק מאומה דבר לי
 שם על הררי, גידעון של (כינויו סטיב

 ביום קיבלנו מיכתבך את מקוויו), סטיב
 והגעתי קצת חשבתי ושמחנו... ראשון

 לך לענות צריך אישית אני כי למסקנה
או מכיר לא עדיין אתה כי המיכתב, על
 כך נראה. אני איך אותי ראית ולא תי

ב הורי עם גר אני עלי. קצת לך אספר
 (מנוי סמי נהג בחוץ עובד ואני חדרה.
 עובד הייתי ולפעמים משאית) — טריילר

בחברה). מנהל של (נהג בום של נהג
 בגלל בבית־סוהר, ראשונה פעם אני כך

 לבד. ונקלעתי באוטו גנובה סחורה הובלתי
 היפלתי אבל שלושה, עוד איתי היו כי

 בסדר, זה לי. דואגים הם החברה עלי. הכל
בקרוב... להשתחרר עומד ואני

 לעזוב רוצה אני מדוע לד אספר אני
 בום נהג עבדתי אני כל קודם חדרה, את

האי התאחדות נשיא שהוא בתל־אביב,
 פו־ (דודג׳ אוטו עם מכיר אתה אם כרים•
 אליו לחזור ועומד בכבוד ועבדתי לארה)

בעבודה. טוב הייתי כי
 הייתי יום וכל צמוד, אוטו יום וכל
 בתקופת שני ודבר הביתה. לחדרה נוסע

 פעמים שלוש לחופשה יצאתי אני המאסר,
 חדרה. את והפכתי לבוץ. צרות גרמתי ואני
 מחפשים שהם לאחי ואמרו החליטו הם כך

 בתל־אביב. לגור בא אני כך אותי.
 בקרוב, ולהתראות שלום
אליעזר למע״ץ חבר ממני

החבורה: איזעו■

מזכירים שרים,
 .23 בן הררי, גדעץ (!)

מקווין. סטיב :כינויו
 לחבורה.) רכב השגת על ממונה (כלומר, שר־התחבורה :תפקידו

 קנת. נתן סניגורו:
מאסר. שנות 10 :עונשו

 .22 בן כלדוט, יעקב )2(
ג׳מבוליקה. כינויו:
 כמו חקלאיות, גניבות על ממונה (כלומר, שר־החקלאות :תפקידו

 ופירות.) בקר כבשים,
 מור. דניאל :סניגורו
מאסר. שנות 3 :עונשו

 .26 בן גולכרי, אורי 0(
כדור. כינויו:
 של המשותפת הקופה על ממונה היה מזכיר. גיזבר, :תפקידו

החבורה.
גולכרי אורי הררי גדעוןאזולאי. חיה :סניגורו

שנים 10 ים1ש 10מאסר. שנות 10 :עונשו

 רב, שלום לגירעון
שעשי אומרים שהם לבוץ בקשר סטיב,

 ותנסה תדאג, אל ברמת־חן (שוד) ביז נו
אולי לבוץ ותגיד לחקירה, אותי להזמין

• (שמאל) אמזלג נאשם
מהר ערק

 אטם- כבר ואני שם. הולך מה יודע משה
 אוכל ואני נסיעה לי שתהיה כך אותם. טם

 קצת. תל-אביב את לראות
 כמה לי שתישלחו רוצה אני גידעון, -

 לך. יש כי לך, שאין תגיד ואל תמונות,
 תמונה תשלח אליעזר. רוצה שלך ותמונה

 חוזליטו עם יחד החברה כל ושל שלך
 הררי). של הג׳יפ של (כינויו

 מהבוץ. ותיזהרו בפעולות הצלחה
 במע״ץ. חדשים אנשים כמה יש נ.ב.

 נחום, משה למשל כמו אותם, מכיר לא אני
 איתם. הולך מה לי דווח הלאה, וכן

ואליעזר. משה ממני

 בלדוט יעקוב מאיר, ממשה גלויה
עניו. ליוסף בחורות ושתי (ז׳מבוליקח)

תאריך ללא
 ג׳קי ממשה, אהבה הרכה ליוסף

מקיבוץ ואירית, אורנה (ז׳מכוליקה),
הזיו. גשר

 כולנו ברכבת, נמצאים אנחנו עכשיו
 מקום ולא זמן לנו אין לתל־אביב. בדרך

זאת בכל אבל נשמע״ ״מה כגון לשאלות

לפרשה. שייך שאינו אחר, חייל מימין *

.25 בן רחמים, יוסף )4(
הגבוה. סמי כינויו:

במאסר, היה עניו יוסף שהקמב״ץ בתקופה קסב״ץ. סגן תפקידו:
מקומו. את רחמים מילא

וייס. נתן :סניגורו
מאסר. שנות 3 :עונשו

.22 בן אמזלג, פנחס )5(
, פיירו. :כינויו

ריכטמן. אברהם סניגורו:
תנאי. על מאסר אחת שנה :עונשו

.22 בן כויום, חיים )6(
המיש־ עבור ההסברים את ממציא היה הוא שר-הםיפורים. תפקידו:

הכנופיה. חברי נתפסו שבה עבירה לכל טרה
רובינשטיין. מנחם :סניגורו
מאסר. שנות 5 עונשו:

.23 בן ערמי, עוזי )7(
פרפר. כינויו:

שרעבי. אריה סניגורו:
 במישטרה הודה לא אשר הכנופיה חברי בין היחידי אשמה. מכל זוכה

שהיא. עבירה בכל

.24 בן מאיר, משה )8(
 בעת כשר־התחבורה. שימש מסויימת תקופה במשך מושון. :כינויו

הכנופיה. חברי כל נגד והעיד עד־מדינה הפך המישפט

 הוא בתיק. נאשם היה לא אשר המיסתורין, איש ,26 בן עניו, יוסף )9(
עצמו. את להפליל עלול שהוא בטענה מידע כל למסור סירב אך העיד,

 מייסד הוא היה רבים ולדעת קצין־המיבצעים. היה בחבורה : תפקידו
 היה אחדים לדעת עצומות. בעיניים אחריו הלכו אנשיה החבורה. וממציא

 אנשי כל את עצרה ובעיקבותיו למישטרה, שנמסר החסוי המידע מקור גם
החבורה.

במישפט. נאשם היה לא הוא גם יוסף. של אחיו ,24 בן עניו, איתן )10(
הכנופיה. חברי של במיכתביהם נזכר אך

 לא הוא גם ״הנשיא״. כונה הוא .25 בן ישראל, כן זכולון )11(
במישפט. נאשם היה

כלדוט יעקכ כויום חיים
שנים 5 שנים 5

ר
רחמים יוסף
שנים 3

אמזלג פנחס
תנאי על שנה

 קצת משתוללים בסדר, הכל אצלנו נשאל.
שטויות. אבל ברכבת

 ומשה, דקי של ידידתו אירית לך כותבת
לר מקווה מסיפוריהם. בך התאהבה אשר
שו במיטתה. אותך תקבל משה, עם אותך
אירית. אהבתה את לך לחת

 מגיד״ מאיר למשה תאריך ללא מיכתג
 — (תפרפר) ערמי ועוזי (סטיג) הררי עון

גמישפט. זופה ערמי
מושון, אהלן

מענה. ללא מיכתבים כמה לך כותב אני

 תכתוב אז בסדר לא משהו אם (לדמון)
אצלך? נשמע מה בקיצור, ותספר.

 הכל כשורה. והכל נרגעו אצלנו הרוחות
 יודע אתה עצמי. על לך אספר גזוז. בסדר
 אין לישון. אוהב ואני עובד לא שאני

המציאות. זו ברירה,
 אם (ערמי), עוזי לחדרי נכנם לפתע

 לא ואם מבסוט. אני אז אותו, זוכר אתה
 אותו שלקחת זוכר אתה לך. אזכיר אני אז

הסובארו? עם לבת־ים
 זוכר שאתה מאמין אני חה. חה. חה.
 לך להזכיר רוצה אני לצערי מושון אותו.

 מתחתנת. (בתולות) יעקב של אחות שלילי,
עוזי מושון שמח. לעשות מתכוננים אנחנו

 דברים: כמה לך לכתוב רוצה
 לשלומי תשאל אם רב. שלום למושי

 אבל חסר, שאתה חבל כמה טוב. הוא הרי
 בכביסה. עובר הכל נתראה. עוד שטויות,

 הרגשה עם לא אך מבלים אנחנו כאן
 ברצוני אבל רע. וזה חסר אחד כי טובה
רו החברה הבלגן. כל עם נגמר מה לדעת

 אליך לבוא רצינו קיבלת. מה לדעת צים
יכולנו. ולא התקלקל. הג׳ים אבל לביקור,

 ישבנו ואתה שאני יודע אתה מושון,
 ביחד. בזזנו כך ואחר אחת. ובעונה בעת

 החברה. מכל שיר עם בד״ש אסיים
להתראות.

^ והפרפר סטים


