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 גם לבוא איחרו לא הצרות אך
שבשדרות־סנסט. למישרד
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לקנות כסף לו שיהיה כדי בדאלאס, עובד שהוא 111111
וכהנה. כהנה ועוד בית, לה לקנות הבטיח גם הוא מכונית. לה

המיר על שהופיע הקטן ילד ^
 המיס טובה שעה בתוכנית קע 1 (

 עומרי הרב. בקיסמו הצופים לבבות את
 רום, ג׳ון תפקיד את המגלם 7ה־ בן כץ

 בסידרה וסו־אלן, ג׳יי־אר של בנם
שיהיה כדי עובד הוא כי סיפר דאלאס,

 היורדים של כסוכנת־הנסיעות ידועה
 בעלה עם הסתבכה בלוס־אנג׳לס,

 כרטיסי־ של וזיוף גניבה של בפרשה
טיסה.

 מישרד־נסיעות פתחה שנים לפני
דויד בשם יורד נוסף, ישראלי עם ביחד

 הזכות
פחות להרוויח

אחד ניוד, -ואלי עיתון ף*
 בלוס־אנג׳לס, הנפוצים העיתונים ^

 שבו סן־פרננדו, עמק את המכסה
 היורדים אוכלוסיית רוב מרוכזת

 זוג על כתבה התפרסמה הישראליים,
 כרטיסי- זיוף פרשת בעקבות שנעצר
טיסה.

 ורינה יורם הזוג, כי סופר בכתבה
 כרטיסי־טיסה גניבת על אחראי כץ,

 כץ, רינה מוזלים. במחירים ומכירתם
 זיוף באשמת שופט לפני שהובאה

 זכותה כי להגנתה אמרה כרטיסי־טיסה,
 על פחות להרוויח כסוכגת־נסיעות

מחירי־הכרטיסים.
 התביעה, את שיכנעו לא דבריה

 כסוכנת״נסיעות כץ, רינה כי שטענה
לוס־אנג׳לס במערב שעבדה מנוסה,

 ננקאיות, המחאות וזיוו נוטיסי־טיסה נשוו אישום
 שר הצוות הן ארח - דולו מ־ל־ון חצי של עונות

שלג״־־או!.דאלאס״ ננו אח משחק שבנם כץ, ורינה יורם
 לאמא. ובית מכונית לקנות כסף לו

 ושפניה הצופים בין שישבה רינה, אמו,
 מסך מעל באושר מחייכות ניבטו

ביקורה במשך הצליחה הטלוויזיה,

 נחי עם ביחד שותף שהיה מי גינזבורג,
 התל־אביבי. אפרופו בקפה לאור,

 בקרב רבה בפופולריות זכה. המישרד
רינה אך בלום־אנג׳לס. היורדים קהילת

 לאיסור מודעת אוקס, שרמן וברובע
 מתחת כרטיסי־טיסה מכירת על שחל

 כי טענה התביעה הרשמי. למחירם
כץ רינה שמכרה כרטיסי־הטיסה
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וסו־אלאן ג׳יי״אר של בנם דוס, ון ג ג׳וניור, ג׳יי־אר של המבוקש תפקידו

- 5״:׳ בעיתונות ידיעות1 1
בלוס־אנג׳לס, הישראליים מהיורדים רבים גרים

 כץ. ויורם רמה של מעצרם את בעמודיו הבליט
 נרחב מיקרה חקירת אחרי נעצר זוג למעלה: הכותרת

נאשם. העמק איש למטה: כרטיטי-טיטה. זיוף של
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 המרה האמת את להסתיר בארץ
בנה. של דבריו שמאחורי

 כסרטים שותף
פורנוגרפיים

 לא עומרי, של אמו כץ, ינה ^
 האחרונות. בשנים נהת רוותה 1

 לשעבר הפירסומאי בעלה, עם ביחד
 החוק עם הסתבכה כץ, יורם

 המישפחה ירדה לשם בלוס־אנג׳לס,
שנים. כמה לפני

 בעל שהיה מי כץ, יורם
 שם, התל־אביבי מישרד־הפירסום

 כץ רינה למישפט. ומצפה עצור עדיין
שהיתה רינה, מהסבך. לצאת הצליחה

ונפרדו. הסתכסכו וגינזבורג
 כסוכנת־ ידועה שהיתה מכיוון

 לקוחות חוג לה היה ממולחת, נסיעות
 כרטיסים מספקת היתה כי ידוע נרחב.

ללקו בדרכים־לא״דרכים מוזלים
 איתה לעבור שמחו ואלה חותיה,

 פתחה שאותו החדש, למישרדה
 עם ביחד בהוליווד, בשדרות־סנסט

 מצרי, ממוצא יהודי גולדשטיין, דויד
 בית לו ויש לישראלית נשוי שהיה

 לאחד והנחשב בהרצליה־פיתוח,
 הסרטים ומפיצי מפיקי מגדולי

הוליווד. של הפורנוגרפיים
 ביתה את בזמנו שרכש גולדשטיין,

 מימן בהוליווד, רום דיאנה הזמרת של
 והיה כץ רינה של מישרד־הנסיעות את

.5ב־מ> שותף

 מחברות־תעופה נגנבו ללקוחותיה
וממישרדי־נסיעות.

 כי לספר ידעה התביעה
 של בביתם שנמצאו כרטיסי־הטיסה,

 ככרטיסי־טיסה זוהו כץ, הזוג בני
 סוכנויוודנסיעות מארבע שנשדדו

 כרטיסי- לזיוף פרט בלוס־אנג׳לס.
 שהוציא בכך כץ יורם נחשד הטיסה
 180,000 בסך מזוייפת בנקאית המחאה

 אלפי לרכישת בה והשתמש דולר,
 9000ו־ מישקפי־שמש של זוגות

וידיאו. של קלטות
 נוספת, מזוייפת בנקאית המחאה

 אך היא, אף נתפסה דולר, 270,000 בסך
 בה להשתמש הצליח לא כץ יורם

נוספות. וידיאו קלטות לקניית
להזמין נהג כץ כי טענה המישטרה

 ואנשי־ביניים טלפונית, הסחורה את
 בשמו, הסחורה את קיבלו מפשע חפים

 בהמחאות-הבנק משלמים כשהם
להם. שסיפק המזוייפות
 השופט החליט מעמד באותו

 של לשיחרורו הערבות את להגדיל
 מיליון לחצי דולר נדסססז כץ יורם

דולר.

 מכל שליש
כרטיטי־הטיטה

 לא הנראה שככל כץ, יורם עוד ך*
 דולר מיליון חצי לגייס הצליח ^

 בבית־הסוהר יושב בערבות, לשיחרורו
 המזוייפים הכרטיסים בפרשת חלקו על

 נשדדו המישטרה שלטענת והגנובים
 בלוס־אנג׳לס, מסוכנויות״נסיעות

 על־ידי נחקרת רעייתו ובעוד
 כץ יורם נגד נפתחה — המישטרה

 המחאות זיוף באשמת חדשה חקירה
בנקאיות,

 לבית־המישפט הובא ,44ה־ בן כץ
 בסך בנקאיות המחאות זיוף באשמת

 נחקר כאשר דולר. 400,000 של
 מישטרת על־ידי אוקטובר בחודש

 הכרטיסים בנושא לוס־אנג׳לס,
 החקירה עקבות הובילו הגנובים,

 בסנטה־ כץ ורינה יורם של לביתם
 בעמק היל בוודלנד לוצ׳יה־דרייב

המחאות נתגלו שם סן־פרננדו,

 הפירסט של מזוייפות בנקאיות
הקאליפורני. בנק אינטרסטייט

 אשמות בשלוש הואשם כץ יורם
 נםיון־לגניבה גניבה, ביותר: חמורות

 כץ יורם כי טענה המישטרה וזיוף.
 מכרטיסי-הטיסה לכשליש אחראי

והתובע בלום־אנג׳לם, הגנובים
 מדובר כי להדגיש ביקש המישטרתי
 כדי תוך שנגנבו פתוחים בכרטיסים

רהוכנויות־נסיעות. שוד

מכירת
והמכונית הבית

 בעת סירבה, עצמה כץ ינה ^
 אל להתייחס בישראל שהותה 1

 הסתבכות ואל הפלילית הסתבכותה
 נתנה היא האמריקאי. החוק עם בעלה

 התנאים ואחד לכתבים ראיונות
זה. בתחום לגעת לא היה, שהציבה

 הפלילית מההסתבכות כתוצאה
 כץ ויורם רינה של חיי־הנישואין נהרסו

 הם בהליכי־גירושין. נמצאים והם
 עד שולם שלא כיתם, את למכור נאלצו

 מכוניותיהם; את למכור נאלצו תום;
 רק כי יודע הזוג בני את שמכיר מי וכל

 ואח אמו את המציל הוא הקטן עומרי
 הקטן עומרי מחרפת־רעב. גלית אחותו

 הוא אותה מהמשכורת, משלם גם
 שכר את דאלאס, בסדרה מרוויח

הוריו. על המגינים עורכי־הדין
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