
דניה בקדיפו
הפ הוא בדחיפות. לשם לטוס ועליו זיל,
 לבוא שהספיק ולפני דרכונו, את קיד

נעצר. לקחתו,
 הישראלי, הדרכון רק לו שהיה ■מניוון

אי חוקיות, בדרכים לברוח היה יכול לא
 התברר המישטרה בחקירת בכך. רצה לו
 נפד מכסיקאית, אזרחית רוזה, אשתו, כי

 סירב הוא העת. כל בלוס־אנג׳לם יצאת
דווקא. לבראזיל לנסוע רצה למה להסביר

פר את מסבירים ראובן של מקורביו
 היגרו ראובן בני־הזוג כך: הרצח שת

 שנים, חמש לפני ללוס־אנג׳ם מבת־ים
 בעיסקי- להם שסייע זכריה ביוסף ונעזרו

 בפשיטת־ מעורב חיה ראובן אלקטרוניקה.
 שלו עסק־ז,אלקטרוניקה של מדומה רגל

בקליפור רבים ישראלים1 של תחביב —
ן— ניה כ  מחברות־ביטוח כסף הוציא ו
פיקטיבי. מלאי ואובדן מדומות שריפות על

 קוקאין, לעיסקי להיכנס החל גם הוא
הסם. של צרכן עצמו היה ואף

 בעל והפך איזור על השתלט לאט־לאט
 ברכישת הושקע כספו כל תחנות. כמה

ובהפצתם. סמים
 קומג־ אלי -את לקח והוא גדל, העסק

כעוזר. מבת־ים, ידידו צ׳רו,
ופיט אלי עם רב הוא שנה כחצי לפני

או אביטל. יהודה את במקומו ולקח רו,
 והשניים קומנצ׳רו, עם התיידד אביטל לם

 ולנהל ראובן את לסלק מוטב כי החליטו
 טוענים (המקורות בלעדיו. התחנות את
לווי קשר כל היה לא זכריה ליוסף כי

אלה). כוחים
 בחובות ראובן שקע בינתיים

 כעיקר דולר, אלף 20בדט יותר של
קוק של הגדולות הפמויות ביגלל

ר מציג מייל□ סיפ קפטן הבלשוהמלווים צרבו, ואשתו שהוא אין ן ואיבן אסתר הנרצחת של מ

שבהם מדהאשפה
 את ליישב כדי ,הכסה. את דרשו

ונר כמלון, הבל נפגשו הוויכוחים
 שני כרצח הסתיים הוויכוח בי אה

 גילוי היה הכלתי-צפוי כני־הזוג. י ־
ה בל את שסיכל הגופות, שרידי

תוכניות.
 רקע על הראשון היה לא זה רצח

 באוק- 28,ב- כשנה, לפני עיסקי־סמים.
י מוש פאר משה של גופתו נמצאה טובר, י

 ל־ לוס־אנג׳לס בין בדרך במידבר, לכת
 פאר בה. התעללות כשסימני לאם־וגאם,

 והמיש- בלאם־וגאם, סמים בהפצת עסק
זה. רקע על נרצח כי בטוחה טרה

 גופתו נמצאה מכן לאחר חודשים כמה
 ליד בשק־שינה ארוזה מיזרחי יהודה של

בעיסקי־ עסק הוא אף מיזרחי לום־אנג׳לם.
במקום. סמים

בעו־ הבקי לכל מייד הבולטת העובדה

הגופה חלקי נמצאו
 כל השתייכות היא הישראלי לם־הפשע

יש חבורות־פשע לשתי הפרשות גיבורי
וחבורת־בת-ים. חבורת־הכרם : ראליות

 בעסקים, בהשקעות גם הדוקים הקשרים
בהמשך. שיתברר כפי

 על ביניהן נלחמו אלה חבורות שתי
 כמה לפני הישראלי בעולם־הסמים השליטה

 רבות שנים שלטה חבורודהכרם שנים.
הצר הכנופיה את שחיסלה אחרי בשוק,
 הברחת- בנתיב גם שלטה והיא פתית,
לארצוודהברית. מישראל הסמים

 ועברה בת־ים חבורת צמחה כאשר
 מבודים-יפו וחדרה לסמים, מעיסקי־שוד

 במיש־ חבורת-הכרם הסתייעה דן, גוש לכל
 את שאיפשר מידע, לה ומסרה טרת־ישראל

 נסים ובעיקר בת־ים, חבורת ראשי מאסר
 וכל החבורה, נופצה רציחות בכמה לביא.
עוזריהם. עם לרחבי-העולם יצאו חבריה

לקלי אחרים ללונדון. פנו ואנג׳ל פלום
 בעיקר, ידם, שולחים החלו שם פורניה.

 בענף גניבות — בישראל גם שעסקו במה
מישר סחיטה מעשי־שוד, האלקטרוניקה,

 עברו שנים שלוש לפני ומיהודים. אלים
לסמים. גם

ש בחבורת־הכרם, להתנגש החלו כאן
 מ־ בנתיב־ההברחות רבות שנים שלטה

 וללמד לניו־יורק למיאמי, דרום־אמריקה
חבו של העיסקי הבסיס למעשה, אנג׳לס.

 שני אמריקה. ליבשת עבר וראשיה זו רה
 וטוביה אהרוני רחמים החבורה, ראשי

 בלום- הזמן מרבית במשך יושבים אושרי,
 מתרכז אושרי כאשר ובניו־יורק, אנג׳לם

בלוס־אנג׳לס. ואהרוני בניו־יורק,
נכ אושרי מעשית: סיבה גם לכך יש

(ב ויזה עם חוקית, בצורה לאמריקה נס
 בגלל לבריטניה, להיכנס יכול שאינו עוד

 ויזה קיבל לא אחרוני ואילו בסמים) עברו
 בלתי־חוקית בדרך ונכנס לארצות־הברית,

 הגבול את עובר הוא בדרך־כלל ממכסיקו.
או ישראלי. טייס בידי הנהוג. קל, במטוס

ה של כעוזרו בישראל התפרסם איש תו
 פסחוביץ, ראובן מגרמניה, היהודי נוכל

 בעיסקי-אלק- הוא בלוס־אנג׳לס ועיסוקו
ואח זכריה יוסף. עם בשותפות טרוניקה,

מע ורכושם ישראלים של ובהטסות רים,
 למיש- היטב ידועה פעילותו לגבול. בר

לום־אנג׳לס. טרת
 במה של הפעילות אחרת, או כך
 פלילי, עכר בעלי ישראלים מאות
 על גל-הפירסומים את עכשיו יצרה

 סי־בי• רשת הישראלית. המאפיה
 60 של מיוחדת תוכגית מכינה אס

 וגם הישראלית, המאפיה על דקות
בזו. תוכנית מבינה אן־בי־סי רשת

 את תפס אכן הישראלי הפשע כי דומה
ו וחבורות־הכרם האיטלקי, הפשע מקום

שוט גם בקוזה־נוסטרה. תתחרינה יםבת
 ביתור כי ציינו קשוחים אמריקאיים רים

 נעשה לא הישראלים, שעשו כשם גופות,
 שבפושעים הקשוחים על-ידי גם מעולם

האיטלקיים.
 אל של בשיקאגו שטבח־הדמים כשם
 החוק רשויות לכל אות שימש קפונה

 מזעיק הישראלי הזוג טבח כך לחסלו,
היש הפושעים את לחסל הכל את עתה

דרום־קליפורניה. על שהשתלטו ראליים
לביב יגאל ■1
 מילחמת :הבא (בשבוע

ן זכריה יוסד החשודהגדולה) האלקטרוניקה
*■* ^


