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 למישטרה התקשרה יומיים כעבור
 כמטפלת עצמה את שהציגה צעירה,

 של בתם חודשים, עשרה בת לתינוקת
 יורדים. ישראלים י ראובן, ואלי אסתר

 נעלמו. הילדה הורי כי סיפרה היא
 וונטו בונה מלון עובדי גילו במקביל

 שטיח וחלקי השטיח על כתמי־דם
המלון. בחצר קרועים

 2419 בחדר כי גילתה המישטרה
 הקרוע השטיח וכי כתמי־דם, מצויים

 בשקיות נמצאו ממנו שחלקים זה הוא
 הגופות הוחבאו שבהן הניילון

 קבלה גם גילתה המישטרה המבותרות.
 נעליים, וזוג מיזוודה קניית על

השקיות. באחת שנמצאו
 זוג־הנעליים כי התברר יותר מאוחר

 המישטרה קומארצ׳רו. לאלי שייך
 וגילתה ראובן הזוג בדירת חיפשה
 היו כעת אביטל. ליהודה השייך דרכון
 יהודה מבוקשים: שלושה בידיה

קומארצ׳רו. ואלי זכריה יוסף אביטל,

 לא אני
עד״מדינה!

בשדה־ נעצר זכריה וסף ^
 כשבא בניו־יורק, קנדי התעופה

 בשם ישראלית של פניה את לקבל
 בבואה שנתפסה טרגן, ירדנה

 קוקאין. קילו כשברשותה לגיו־יורק,
 אלי מכן. לאחר קצר זמן נעצר אביטל

 היה הוא להימלט. הצליח קומארצ׳רו
 לום־אנג׳לס מישטרת על־ידי מבוקש
האף־בי־אי. ועל־ידי
 המישפט, היפתח לפני קצר זמן

את קומארצ׳רו הסגיר ,1981 באפריל

 שנה במשך מבוקש שהיה אחרי עצמו,
הזה. להעולם מיכתב ושלח וחצי,

 עד־ראייה היה כי סיפר במיכתב
 שהה וחצי שנה במשך וכי לרצח,

בניו־יורק.
 חיפשה ארצות־הברית מישטרת

 שמועות היו ובמארוקו. באירופה אותו
 במשך אך המערבית, בגרמניה נעצר כי
 קומארצ׳רו עבד תקופה אותה כל

בסופרמרקט, כסבל אפרורית בעבודה
 כי קומארצ׳רו הסביר במיכתב

 שהעצורים שקיווה מפני הסתתר
 ויגלו לאור האמת את יוציאו האחרים

 שותף היה לא למעשה כי לחוקריהם,
לרצח.

 ממש מהרצח מופתע היה לדבריו,
ראובן. בני־הזוג כמו

 שהזוג ״הסיבה קומארצ׳רו: כתב
 וונטו בונה למלון אלי הצטרפו ראובן
 מעין להתקיים צריכה שהיתה היא,

 חשודים או חשוד ובין בינם ישיבה
 שבאו ורווחים, לכספים בקשר

 את האשים ושאחר סמים, מעיסקות
שהביאו וחוסר־אמון, במעילה השני

קומארצדו עד
לרצח שותף

 בלוס־ העיתונים ותרות י
האר רשתות־הטלוויזיה אנג׳לס, !

 בדבר עסוקות היו ותחנות־הרדיו ת
 שוב היכתה הישראלית המאפיה ד:

 היא — לעשות הגדילה היא <עם
 מאבק, במיסגרת בני־זוג שני זטה

 ידוע. היה לא טיבו שעה :אותה
בפ המורגלת העיר לוס־אנג׳לס,

 הרצח בתדהמה. הוכתה פשע, רות
 המפואר וונטו בונה במלון זעזע
 היה לוס־אנג׳לס של המיסחרי יזור

 הטרור מסירטי מאחד לקוח ו
 באוק־ 8ב־ שמייצרת'הוליווד. לים

 קום משכים אזרח מצא 1979 :ר
 סן־פרננדו בעמק שרמן־אוקס זכונת

 בתוך ניילון שקית וס־אנג׳לס,
 מרגל חלק נמצא בשקית י־האשפה.

ם.
 מפחי־האשפה להוציא שנהג האזרח,

 את להזעיק מיהר לכלבו, בשר קי
 בפחי־ בחיפוש שהחלה ישטרה,

 הצליחה פחים בשלושה שפה.
 אחרים. גוויות חלקי למצוא ישטרה

 היתה לא בשעה, האזרח איחר אילו
 והפשע שריד, כל מוצאת ישטרה

מושלם. פשע בבחינת נשאר :

זכריה נאשם־ברצח
י במלון קרה מה

 תקופת שאחרי העובדה על ומתבססים
 שוחרר. בלבד, שנים ארבע בת מאסר

 האף־בי־אי כי אומרות השמועות
 של בפניו פלאסטיים ניתוחים ביצע
 יהיה שאי״אפשר כדי קומארצ׳רו, אלי

 חזר הוא אלה בימים וכי לזהותו,
 בדוי שם תחת בארץ וחי לישראל,

חדשה. וזהות
 במלון המזעזע הרצח פרשת מאז

 הישראלית המאפיה ירדה וונטו בונה
 ידיה אך מהחדשות, בלוס־אנג׳לס

 אלי את מפחידות עדיין הארוכות
 לא זהות לו לאמץ שנאלץ קומארצ׳רו,

'מפניה. להסתתר כדי לו,
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הגופות חלקי נמצאו שבו פח־האשפה
משכים־קום אזרח

 הגופות חלקי עם לום־אנג׳לם מישטרת
ניילון לשקיות הוכנסו השרידים

 את לפתור היתה המטרה לסיכסוך.
 אותה לצערי בדיבורים. הסיכסוך

 צ׳ארלס מיקרה להיות הפכה ישיבה
• מנסון.״

 מלהזכיר במיכתב נמנע קומארצ׳רו
 הוא נקמה. של מחשש כנראה שמות,

 שיעיד העובדה כי להדגיש, ביקש גם
 אותו הופכת אינה התביעה, מטעם

עד־מדינה.
 שאם להדגיש, רוצה ״אני כתב: וכך
 שנקרא מה יהיה לא זה אעיד,

 אחד זה שעד־מדינה מפני עד־מדינה,
 שידע אחד או הרצח, את שתיכנן
 אני ברצח. שהשתתף או רצח, שיהיה

 וגם ברצח, השתתפתי לא ידעתי, לא
 בניגוד היה זה במשהו, השתתפתי אם

מה יבין. והמבין ובלית־ברירה, לרצוני

 ראובן והזוג שאני זה להגיד, יכול שאני
 מרגע שניות 20 כעבור הופתענו
 החשודים, אחד כאשר לחרר, שנכנסנו

 הזוג את רצח לפרטים, להיכנס בלי
 ביתור של השלב היה מכן ולאחר

 ולא ובשוק, מזועזע הייתי אני הגופות.
 יכולתי, לא לברוח קורה. מה הבנתי

 בסרטים החדר. את לנקות ונאלצתי
 נשמע לא מזעזעים הכי ובסיפורים

 בהתפטרות השתתפתי הזה. כדבר
 להישפט עומד אני כך ועל מהגופות,

 שנים.״ שש הוא זה על והסעיף
 שנים, משש פחות הרבה חלפו אולם

 מחוץ עצמו את מצא וקומארצ׳רו
 חזר הוא במיכתבו הכלא. לכותלי
 יש אולם עד־מדינה. אינו כי והדגיש

הסכם, איתו נעשה כי הטוענים כאלה
ראובן הנרצחת תמונת
רגילה עיסקית פגישה


