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היורדים של הפלילית הפעילות את חושו האמריקאי המישטרתי הדרה

הץלקנותניזןן ידחוהת
ב בית־המישפט החליט שבוע פני ן■
 זכריה יוסף את להעמיד לוס־אנג׳לם *

 ראובן. ואלי אסתר ברצח כחשוד לדין,
 קומרצ׳או אליהו נוספים, חשודים שני

 המיש- על־ידי המבוקשים אביטל, ויהודה
היום. עד התגלו לא טרה,

לאלקטרו גדול עסק בעל הוא זכריה יוסף
 איזי הקרוי לוס־אנג׳לס, של בעמק ניקה

 סטריאו מכשירי-רדיו המייבא אימפורט,
למכוניות.

 היחידי האלקטרוניקה עסק זה היה לא
אח רבים בעסקים שותף הוא זכריה. של

 היה שנים, כמה לפני למשל,. כך, רים.
 שפשט עסק־אלקטרוניקה ברכישת קשור

 לדו״ח (בהתאם פיקטיבית בצורה רגל
שות בין ואשר להלן) שיתואר המישטרתי,

 ותיארתי )2151 הזה (העולם בקליפורניה
 על והשדידות ההצתות מילחמת את בעיקר

 במשך האלקטרוניקה. בשוק השליטה רקע
 השלטון על למילחמה המאבק עבר השנה

 מדרום- קוקאין הברחות בעיקר בסמים,
ארצות־הברית. לתוך אמריקה

מכנה
ףמשות

 ישראליים פליליים אלמנטים דירת מ
 בדרכים בעיקר נעשית לקליפורניה 1 י

 וה־ כתיירים, או מכסיקו, דרך בלתי־חוקיות,
 הבלתי- ההגירה מול חסרי־אונים שילטונות

התהליך בדרך־כלל אלה. יסודות של חוקית

 מאורגן. פשע של בפעילות קשורים להיות
 בקליפורניה השוהים בת־ים, מאיזור רובם
שנים. כמה

ביש עשיר פלילי עבר בעלי מהם חלק
 פלילית בפעילות עתה מתרכזים והם ראל,

 בגבול (עיירה וקלכסיקו בלום־אנג׳לם
להב מרכז המשמשת ומכסיקו, קליפורניה

 בישראל שוהים משותפיהם חלק רחות).
 בצורה פועל מהם חלק להם. ומסייעים

 הקבוצה חברי ארצות. בכמה בינלאומית
 בהברחות־סמים, בהצתה, בסחיטה, מעורבים

 כי עדויות יש ועוד. בשוד בפישעי־ביטוח,
 אחרים מישראלים סוחט זו מקבוצה חלק

 קשור חלק כי עדויות ויש בעלי־עסקים,
הונאה. על המבוססות בתביעות־ביטוח

הברחת- של רשתות עם קשורים הם
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בלום־אנג׳לס מקומי כעיתון ראשית כותרת
האיטלקים בעיקבות הישראלים

ושנסגר שנשרף העסק ליד כחשיאן יורד
דיבה תביעת

ויש בכמן, אלי הישראלי הטייס היה פיו
אריאל. בשם ראלי

 בנמל־התעופה חודש לפני נעצר זכריה
 פניה את לקבל בא עת בניו־יורק, קנדי

 שנתפסה טרגן, ירדנה בשם ישראלית של
 קוקאין. מקילו יותר כשברשותה בבואה
 בעלה, עם בריו־דה־ז׳אנירו מתגוררת ירדנה
 של במיפעל רבות שנים עבדה ובעבר
 מכנופיית אהרוני ורחמים אושרי טוביה
 עסק מכן לאחר פתח בכמן אלי הכרם.

 למכירות עבר ואחר־כך למוצרי־כתיבה,
 וישראלים זכריה עבור מוצרי־אלקטרוניקה

 כטייס כישוריו את משכיר גם הוא אחרים.
 במטוס הבריח שנה ולפני לו, לנזקקים

 לקליפורניה. ממכסיקו אהרוני רחמים את
 קליפורניה בין בטיסות מרבה הוא כיום גם

למכסיקו־סיטי.
 פירסמתי בנובמבר 22ב־ שנה, לפני
הישראלית המאפיה על גדולה כתבה'

 חיל עושה פלילי רקע בעל שישראלי הוא
 לשכונה, חבריו את אחריו ומביא בעסקים,

אח ועסקים בעיסקי־הפשע לו המסייעים
שלו. רים

 התרכזו ישראלים של אלה כנופיות
 שבו בלום־אנג׳לם, פיירפקס באיזור תחילה
 המיס־ נפתחו שם היהודי. המיסחר מרוכז
הישרא מועחעי־הלילה הישראליות, עדות
יש מהגרים המלווים העסקים ויתר ליים,

ראליים.
הקשו גורמים, הכינו חודשים כמה לפני

 הקרוי מיסמך לום־אנג׳לם, במישטרת רים
 בדרום הישראלי המאורגן הפשע ״קבוצות

לרא כאן מתפרסם זה מיסמך קליפורניה״.
 את רבה בנאמנות מתאר והוא שונה,

במקום. הישראלית המאפיה
סמד: תמצית המי

 ישראלים, עשרות כמה של קבוצה קיימת
אמורים ואשר בדרום־קליפורניה, הגרים

 עיסקי-אלקטרו־ באמצעות במכסיקו, סמים
בקלכסיקו. משותפים ניקה

בי קירבת־המישפחה הישראלי, מוצאם
 שבה והשפה העיסקיים, קשריהם ניהם,

 אחיד משותף מכנה יוצרת מדברים הם
בדרום־קליפורניה. כחבורת־פשע לפעילותם

הצתות
ת טו חי ס ו

 כנופיות חברי על־ידי ישראלים של • י וסחיטות הצתות של מיקרים כמה יד ^
 ומי מי מיסעדת הצתת לדוגמה: אלה.

 אחרי ,45 רחוב פינת פיירפקם בשדרת
 (שותף אפללו מג׳ון הצעה קיבלו שבעליה

 כדי העסק, להצתת זכריה) יוסף של וגיס
 מחברת־ביטוח. פיצוי לקבל

העדיף כרובי, משה הישראלי העסק, בעל

והסחיס
 מכן לאחר כשנה אולם למישטרה, לדווח

אלמונים. על-ידי מיסעדתו הוצתה
 נעצרו בן־אברהם ואברהם לוי יהושע

 והורשעו אחר, עסק הצתת בעת מכן, לאחר
 השניים ומי. מי הצתת ועל זו הצתה על

שהפ לוי, ויהושע זכריה יוסף אצל פעלו
 דויד, המלך מיסעדת את עת באותה עילו
האמורה. ומי מי מול

 בישראל, שוהה בן־אברהם אבי כיום,
 אלקטרוניקה, עסק בעל הוא לוי ויהושע
בזכריה. הקשור

 מיסעדת הוצתה חודשים כמה כעבור
 אותם רקע על איזור, באותו אביב, תל

 לקנות אפללו ג׳ון ניסה כשנה לפני מניעים.
 ונתקל אייץ, אנד גי האלקטרוניקה עסק את

 העסק, הוצת ימים כמה כעבור בסירוב.
כחשו נעצרו לוי ויהושע בן־אברהם ואבי
בהצתה. דים

 נורו שחר שלום התכשיטן של העסק על
 ודורון לוי יהושע והישראלים יריות, כמה

 נעצרו בישראל) פלילי עבר (בעלי שוורץ
 למסור סירב שחר שלום ביריות. כחשודים

מקרו מיברק שקיבל אחרי לחוקרים, עדות
 אם חייהם, על איום שקיבלו בישראל ביו

 שחר כי סבורה המישטרה ישתוק. לא שחר
הישראלית. המאפיה על־ידי נסחט

ישראלית, נערה צולמה אחר במיקרה

קומרצ׳רו נמלט
נשאר הדרכון

 צילומי- בברלי־היל, באיזור המתגוררת
 וקרוביה המאפיה, חברי על־ידי עירום,

 גבוהים. תשלומי־סחיטה לשלם התבקשו
 הוכו במישטרה, עדות שמסרו עדים, כמה

 כאשר ניזוקו. ועסקיהם ישראלים, על־ידי
אל חתכו במישטרה, התלונן כרובי משה

 מישפחתו, מכוניות ארבע צמיגי את מונים
 לשלם נאלץ מכן לאחר בניו. חיי על ואיימו

 המישפטית בהגנה כהשתתפות דולר, 2500
 מיסעדתו. את שהצית בן־אברהם, אבי של

 עימי, בשיחה אלה דברים אישר (כרובי
לסחי קורבנות אלה.) בימים בישראל, כאן
ל פוחדים הישראלי באיזור־העסקים טה

 בקשיים נתקלת והמישטרה עדות, מסור
הוכחות. למצוא

 העברות
ם מי ס

 על נעצר מקלכסיקו פרץ ואים
 במישטרה וחשוד הרואין, הברחות *

ביש קשור הוא המבריחים. כאחדימראשי
פרץ. יוסף ראלי

 פעמים נראו לוי ויהושע בן־אברהם אבי
מב בקלכסיקו. פרון של בדירתו רבות
 שנראו פרון, אצל נוספים קבועים רקים

 (שותף שמואל דויד הם המישטרה, על־ידי
דוגאס שושנה אפללו), ג׳ון עם לעסקים
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