
 קרנותיה בדרום הגרים ישראליים, עשרות כמה שר קבוצה קיימת
 מוצאם מאורגן... נשע שר בפעילות קשורים להיות אמורים אשר

 הם בה והשנה העסקיים קשריהם ביניהם, קירבתיהמישנחה הישראלי,
באיהר נשע כחבורת לפעילות□ אחיד משוחד מכנה יוצרים מדברים,

צברי. ושלום לוי) יהושע של (חברתו
 עסק של הבעלים עתה הוא פרץ יוסף

 קודם בקלכסיקו. פלייס מרקס האלקטרוניקה
 ובן־עמי קוצר גידעון עם שותף היה לכן

 גדול אלקטרוניקה עסק מנהל פרידמן,
השקעות. סיטי סנטורי בשם בלוס־אנג׳לס

 כאשר ,1977 בשנת נאסר שמואל דויד
 והטייס בלוס־אנג׳לס, נחת פרטי מטוס
 לעסקים, שמואל של שותפו עם נעצר

 של כמויות נמצאו במטוס קלדרון. קרלום
 במבריח־סמים קשור שמואל מריחואנה.

 והשניים, אימפריאל, ריצ׳ארד בשם גדול
 מן גדול חלק מספקים המישטרה, לדעת

הישראליות. לרשתות הסמים

 הונאות
חביטו

 הישראלית המאפיה מחברי גדול לק ?ץ
 סכומי- מחברות־הביטוח וקיבלו תבעו י י

 שפגעו שדידות או שריפות על גדולים כסף
 התביעות המישטרה, לדעת ברכושם.

נזק. כל להם נגרם לא ולמעשה מפוברקות,
 תביעות שש הגיש לבדו זכריה יוסף

 אלה ובימים שקיבל, למיטענים נזקים על
 על דולר מיליון חצי על תביעה הגיש
 שלושה בעמק. שלו בעסק מגניבות .נזקים

 בברלי- המישטרה על־ידי נאסרו ישראלים
 הם השלושה זה. מסוג פריצות על היל

 והנריק רוזנברג עמי אבן־עזר, מיכאל
 עסק של במכונית נהג אבן־עזר גרוסמן.

אפללו. וג׳ון זכריה יוסף של האלקטרוניקה
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המאורגן הישראלי הפשע על המישטרוד הדו״ח פרקי
גנוב רכוש פריצות, הונאת־ביטוח, סמים, סחיטה, הצתות,

 בקשר בבחשיאן המישטרה חשדה בשעתו
 הוא שכן ומי, מי מיסעדת של ההצתה עם

 הסמוכה. דויד המלך מיסעדת מבעלי היה
נמ המיסעדה היום ועד עת באותה אולם
 השריפה בתקופת לאחרים, לתיפעול סרה

 בח־ שלאמנון כך אלי, ואביו זכריה ליוסף
 בין בתחרות עניין כל היה לא שיאן

היש יתר לשמות שמו צירוף המיסעדות.
 פנה ופרקליטו נזק, לבחשיאן גרם ראלים

ה תיקון ותבע אן־בי־סי לרשת במיכתב
 דולר. מיליון שני של ופיצוי מעוות,

 שצולם העסק את לסגור נאלץ בחשיאן
 רוצה אינו איש שכן הטלוויזיה, ברשת

הישרא במאפיה שקשור מי עם בעסקים
 גופות- ופיזור חיתוך כמו בפשע ועוד לית,
אדם.

 נגרם בהיקפו, פחות כי אם דומה, נזק
 נגד האמריקאית המישטרה חקירות על־ידי

 בעיניה הנחשב שאולי, רפי המיסעדן
 אולם הישראליים. מבריחי־הסמים כמנהיג

 סימוכין למצוא ניתן שאולי שלגבי בעוד
 במישפט ולנשטיין השופטת של בפסק־הדין

 ל- התייחסה שבו מיזרחי־הארץ, בצלאל
 עבריין־הסמים עם לעשות שעמד עיסקה

 בחשיאן של שמו קשירת הרי צלניק, ראש
 היא בקליפורניה הישראלי הפשע בגיבורי

ביסוס. כל וללא מופרכת, ממש
 יזניק זכריה של מישפטו כך, או כך
 בקשר לכותרות ישראל של שמה את שוב

 יתגלו במישפט כי ספק ואין לעיסקי־פשע,
 הישראלית המעורבות על נוספים פרטים

שם. בפשיעה
!■ לביב יגאל

ניתוח
ת קנו ס מ ו

 סביב מרוכזות אלה פשע בורות־ ;ךץ
 בסוגי- הקשורים עיקריים, חשודים 24 י *

שונים. פשע
ומחלי בהרכבן, ביותר נזילות החבורות

 לביקורי בהתאם מהיר, בקצב חיילים פות
במקום. ישראלים

 הוא מ■
כריה*1 יוסף

 במרכז כעומדים מסתמנים שמות כמה
והקשו זכריה, יוסף אפללו, ג׳ון :הפעילות

 הקבועים החיילים ופרון. פרץ כמו בהם, רים
 יהושע בן־אברהם, אבי הם זו חבורה של
 חפץ, ו,.יעקב0סי חיים שוורץ, דורון לוי,

קומרצ׳או. אלי אביטל; יהודה
המישטרתי. הדו״ח כאן עד

מצו טפסים במספר שהופץ הדין־וחשבון,
 העסקים כל של רשימות גם כולל מצם,

 מרשימות חלק ובעליהם. האלקטרוניים
 שמיהרו הטלוויזיה, ־לרשתות גם דלף אלה

עצמית. בדיקה ללא לפרסמן,
ב המפורסם 11זד מיסמך כמו הדו״ח,

 שבידי מידע ריכוז למעשה הוא ארץ,
 יסודית. בדיקה תוצאות ולא המישטרה,

 בדיוק שוות בו הנאמרות שהעובדות מכאן
בהן. הנאמר את

 מבעלי אחד כי בדו״ח כתוב למשל, כך,
 בקליפורניה, הגדולים עיסקי־האלקטרוניקה

 וכי זכריה, ביוסף קשור בחשיאן, אמנון
השרי ממערכת כחלק נשרף שלו העסק גם

 שודרו אף אלה עובדות המדומות. פות
 העסק את צילמה שגם אן־בי־סי, ברשת

 על בחשיאן. ישל השריפה אחרי המחודש
 על בכתבה שנה לפני נכתב כבר השריפה
בקליפורניה. הישראלית המאפיה
 היה לא שבחשיאן כמובן, היא, האמת

 1.4ל־ שהגיעו השריפה, ונזקי כלל, מבוטח
 האש איש. על־ידי כוסו לא דולר, מיליון
 בעיסקי- שלו מתחרים על־ידי הוצתה

הנמוכים. ממחיריו שנפגעו האלקטרוניקה,
ואח בזכריה משה עם מתחרה בחשיאן

 בעיקר המוכרים בדו״ח, שהוכרזו רים,
 מייבאים הם בעוד למכוניות. רדיו מכשירי

 אותם ומוכרים חדשים מכשירי־רדיו מיפאן
 בחשיאן קונה לסוחרים, האחד דולר 50ב־

 מתקנם האחד, דולר 8ב־ פגומים מכשירים
 36 עד 24 של במחיר נאה, ברווח ומוכרם

 עם גם ביחסי-עסק הוא אגב, האחד. דולר
בעמק. בעיסקי־האלקטרוניקה השולט זכריה,

 קובעים כך רוצח!״ אינו זכריה ״יוסף
 את המכירים גורמים, כמה בהחלטיות

בארץ. שהותו מתקופת עוד הצעיר

זכריה אדי אב
— במיסעדף! שותף

 הוא שנים. 27 לפני בחולון נולד זכריה
 במשך ועבד כיתות־לימוד, עשר סיים

 בלתי- שונות, בעבודות קצרה תקופה
 בנמל- בבדק כחשמלאי ביניהן קבועות,
לוד. התעופה

 פעילות לו מייחסים ישראל במישטרת
 לא זכריה בלתי־כשרים. בעסקים עניפה
 שנת עד הפלילי. עברו ביגלל בצה״ל שירת
 עבירות בארץ המישטרה לו מייחסת 1970
 שוטטות גנוב, רכוש החזקת גניבות, מסוג

גופנית. חבלה וגרימת

 ושוחרר נעצר 1969—1970 השנים בין
 לחבורת קשור היה הוא פעמים. שמונה
 ובדוקאים עבריינים של חבורה — בת־ים

 המרצה לביא, ניסים עמדו שבראשה ידועים,
 שוד על שנה 14 של תקופת־מאסר עתה

ו בראשון־לציון, הפועלים בבנק מזויין
זמיל. אבו חביב
 אלברט גם נימנה בת־ים חבורת אנשי על

 המישטרה על-ידי נחשד בבר דהן. (״בבר״)
 של ברצח כשותף ה־סד שנות בראשית

 שירי של לשעבר בעלה קליפצקי, עודד
 של וגיסתו דנוך האחים של אחותם דנוך,

אחרוני. (״גומדי״) רחמים
 תקופה באותה זכריה של מכריו בין

 בשנת מעורב שהיה פוני, שימעון גם היה
באשדוד. בבנק הגדול בשוד 1972

 היה תקופה, באותה זכריה, של כינויו
 ליד חבריו עם להסתובב נהג כי ״סבוי״,
בחולון. סבוי קולנוע
 שמונה לפני מהארץ ירד זכריה יוסף
 אשתו, עם בלוס־אנג׳לס התגורר הוא שנים.
 אסתר גם גרו מגוריו בשכונת והוריו. ילדיו
 ניהל זכריה כי ידוע רישמית ראובן. ואלי
 איזי בשם מערכות־סטריאו למימכר חנות

אימפורט.


