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המציאות
המרה

 בארץ חייו אך נוספים. שותפים שני עם
 היו לא הבלתי־מוגבלות האפשרויות

וישרים. נוהים כל־כך
 באמריקה כשהיה נעצר כץ יורם

 מישחק הפירמידה, מישחקי בגלל
 בארצות־ והוכרז מישראל שיובא
כבלתי־חוקי. הברית

 בעל כשהיה שוב נעצר כץ יורם
 כרטיסי־ זיוף באשמת חברת־נסיעות.

 נסגרה. שלו חברת־הנסיעות טיסה.
 זיוף באשמת כץ יורם יושב כיום

 רינה, אשתו, מיכנסי־ג׳ינס. וגניבת
 במישרד־הנסיעות איתו ביחד שעבדה

 הסוכנות את בזמנו שהיווה מישרד —
 גם נותרה — בלוס־אנג׳לס הישראלית

עבודה. ללא היא
 הזוג נאלץ המישפט בעיקבות

 ללא נותרה רינה ביתו. את למכור
 כשהיא בבית־סוהר, כשבעלה עבודה,
ילדים. שני לפרנס צריכה

 הקטן, כץ ועומרי מזלה התמזל
 זכה בארצות־הברית, כבר שנולד

 אמריקאים ילדים 130 מבין להיבחר
ג׳יי־אר. של בנו לשמש וחייכניים יפים

 של אמו רינה, דוחפת צעיר מגיל
 למיבחני־בד. היפה הילד את עומרי,

 בסירטי־פירסומת הופיע בקטנותו עוד
 החוזה — השמנת אל שנפל עד רבים,

 מקבל החוזה לפי דאלאס. לסידרה
 יום־צילומים, לכל דולר 1,000 עומרי
 מן פרק כל שידור עם דומה וסכום

הסידרה.
 ראשונה, במחלקה רק אך טס עומרי

 ורק מפוארים בבתי־מלון רק מתגורר
בסוויטות.
 תעסוקה הדבר מהווה אמו, לרינה,

עומרי, על לשמור צריכה היא מלאה.

מא הסידרה כל במשך שמנהלת סו־אלן,המדומה האם
 של בילדו לזכות כדי בלתי־פוסקים בקים

הפופולארית. הסידרה של ההסרטה בזמן עומרי את לפנק מרבה גייי־אר,

 שימשיך כדי בבית־ספר, תלמיד
 יקבל לא האמריקאי, החוק לפי ללמוד.
 כן אם אלא רישיון־עבודה עומרי
 .6 לציון מעל רמת־ציונים על ישמור

 גס בלימודיו להמשיך צריך הוא לכן
ההסרטה. בזמן

 מורים עבורו שכרו מ־ג־מ אולפני
 באתר־ איתו הנמצאים מיוחדים,

 לפחות להקדיש חייב והוא הצילומים,
ללימודים. ביום שעות שלוש

 להיות עומרי חייב החוזה, לפי
 והמורים, בשנה, חודשיים בדאלאס

לשם. אחריו נוסעים כמובן,
 כל את השואל לכל מספר עומרי

 סודות — הסידרה מן הסודות
שנים. שלוש בעוד רק נראה שבישראל
 מאוד היא שסו־אלן חושב עומרי

 לטעמו, מדי זקנה היא אבל יפה,
 יותר הרבה צעירה שאמו במיוחד
 כולם מדוע מבין אינו הוא ממנה.

 הוא רע. איש הוא שג׳יי־אר חושבים
 מספר הוא — מאוד אותו מחבב דווקא

בבדיחות. אותו ומצחיק סיפורים לו
שבאחד וסיפר ממים, מפחד עומרי

 סאותפורק של החווה נשרפת הפרקים
 הוא למים. לקפוץ צריכים וכולם
מאוד. אמין יצא שהקטע פחד, כל־כך

 אלבום כשברשותו מסתובב עומרי
 עם שלו התמונות כל ובו גדול,

 הסידרה, של המפורסמים השחקנים
 לפגוש. משתוקק ילד שכל .שחקנים

 גדול חלום הגשים 7ה־ בן ומרי **
 חייו של המציאות אך ורחוק,

 מן דרמאתית יותר הרבה המישפחתיים
החלום.

 העולם על־ידי אמו כשנשאלה
 של שאביו בשמועות האמת מה הזה

 ״עד טענה: בבית־הסוהר, יושב עומרי
 עצור. לא הוא כיום, לי שידוע כמה

 את לארץ. הנסיעה לפני איתו דיברתי
 משלושה יותר ראה לא הוא הילדים

חודשים.
 בעניין עצור היה שיורם יודעת ״אני

 את שתפס שיגעון היה זה הפירמידות.
 לעבוד הפסיקו אנשים לוס־אנג׳לס. כל

 מהמר, אחד שכל במישחק, והשתתפו
 בראש שנמצא זה היה והזוכה

הפירמידה.

 בתל־ שרתון במלון 13ה־ קומה ך•
 יפה־תואר ילד השבוע ישב אביב ^

 גדולות, ירוקות עיניים בעל ,7 בן
 לב. שובה וחיוך ארוך בלונדי שיער
 פחות לא יפה צעירה, אשה ישבה לידו

ממנו.
 לצלצל. חדלו לא בחדר הטלפונים

 הוא ישראלי־אמריקאי, ילד כץ, עומרי
 על מתדפקים וכולם מבוקש, כוכב
אותו. לראיין כדי דלתו

 כל של החלום את הגשים כץ עומרי
 — אמריקאי ילד בעיקר — ילד

 המפורסמת בסידרה הצופה
 מגלם עומרי דאלאס. והפופולארית

 יואינג ג׳יי״אר של בנו את בסידרה
 כל של המיועד היורש והוא המפורסם
הממלכה.
 עומד הוא עורכי־דין, נאבקים עליו
 אמו, בין ומילחמות סצינות של במרכזן
 ואביו, גריי) לינדה (השחקנית סו־אלן,
הגמן). לארי יואינג(השחקן ג׳יי־אר
 לקנות כדי כסף שאאסוף חולם ״אני

 השבוע אמר ובית,״ מכונית לאמא
 האמת את יודעים מעטים כץ. עומרי
 זה. מישפט מאחורי המסתתרת המרה
 יושב כץ, יורם עומרי, של אביו

 באשמת בארצות־הברית בבית־סוהר
 נותרה אמו מיכנסי־ג׳ינס. וגניבת זיוף

 את היום מהווה ועומרי חסרת־כל,
 של הכלכלית והתיקווה המישענת
כץ. מישפחת

 עזבו ישראלים, כץ, ויורם ינה ך*
 ונסעו שנים תשע לפני הארץ את 1

 בת הקטנה בתם עם ללוס־אנג׳לס,
 כפירסומאי. בארץ עבד האב השנה.

חברת־נסיעות, פתח בארצות־הברית

 פירסומת בחולצת ^111*1
 המוצלחת מרסידרה 11 11 11

האמריקאית. הטלוויזיה של ביותר

|1¥|11!1 1־11171 |1ך  הכוכב! של האמיתית אמו נץ, רינה ך
1 1□ ו \ 1 1\11/ 1 1 1  12 במשך אותו מלווה נץ, עמרי הצעיר 1

בארה״ב. בפלילים שהסתבך מאביו להתגרש ועומדת ביממה, השעות

 את לנהל שכל מספיק לו ״היה
 אחד יום אד דטרויט. מהעיר המשחק

 ועוד אותו שעצר סמוי, שוטר נכנס
בחברתו. שהיו עורכי־דין כמה

 ניסיון אומנם היה ממנו. ״נפרדתי
 את ולהציל לנסות חודשים כמה של

הלך. לא פשוט זה אבל הנישואין,
הסופי. הגט את אקבל אני במרס

נאסר] בארצות־הברית החוק ״לפי
עומרי, שמרוויח בכסף לגעת עליי
 קטן חלק רק לקבל לי מותר

מההוצאות.
 הלוג שיש מבינים לא ״אנשים

שהי> מציאות, גם יש אבל הוליווד, של
מאוד." אכזרית לפעמים

ס

הו האמיתי אבא ת־הסו שעה ברוס־אנגירס, בבי  ב
חו שהבן ב קיו רבכב נ תב ההמונים אליל שד בנו ב
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