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תו־אשון״ אשת,.מוזעגר
 האחרונה בשנה נבחר פיק ביקה

 מיצעדי־הפיזמונים בשני כזמר־השנה ,3
 שבשיכון בביתו שבועון־בידור. ומטעם
 מכוסים קירותיו שכל אחד חדר בבלי,

 ובפלאקא- פיק צביקה של בתמונות־שער
 של בדירתם הפרוזדורים את שלו. טים

שמ מירית העתונאית ואשתו, פיק צביקה
 וכסף זהב תקליטי עשרות מכסים אור,

התק אלפי על הפופולרי הזמר זכה שבהם
שיריו. ועל שמכר ליטים
 לא שם־אור מירית עם לנישואיו עד
בפולי ארוך־השיער הזמר את איש קשר

 מובהק פוליטי במחזמר כשהופיע גם טיקה.
 פיק בצביקה איש השד לא שיער, כמו׳

 בשמו אומר שהוא מה את מבין הוא כי
 הופר קלוד המחזמר, מגיבורי אחד של

 אילו כי פיק נגד שטענו היו בוקובסקי.
 ילד־הפר־ בוקובסקי, של דמותו את הבין
 שלו צדהגיוס את השורף האמריקאי חים
מס היה לא לווייטנאם, להישלח לא כדי
המר הקטעים אחד בהצגה. להשתתף כים

 שבו הקטע הוא בשיער ביותר שימים
 הצבא במדי בוקובסקי הופר קלוד מופיע

 עם ביחד ושר קצוץ־שיער, האמריקאי,
יד. לשמש תנו את הלהקה חברי

 הבין לא פיק כי שחשבו שאלה אלא
 גמורה, טעות טעו בוקובסקי של דמותו את

 של דמותו טיפש. בחור איננו פיק צביקה
 שאז, מכיוון אותו, הטרידה לא בוקובסקי
 פוליטיות דיעות לו היו לא שיער, בתקופת

לכאן. או לכאן
 את שינתה שם־אור מירית עם היכרותו

 ימני-קיצוני. בבית גדלה מירית דיעותיו.
 ואביה שם־אור, אורה העיתונאית אמה,

 קבוצת מיוזמי הם שם־אור, ארי האדריכל
 יצא שמתוכה הקבוצה הראשון, המעגל

 בטוח, לשלום התנועה מייסד אברמסון, חנן
 יצחק הפרופסור המועמד־לנשיאות, וגם

 לפני עד הושעתה שם־אור אורה שווה.
 ידיעות בעיתון מעבודתה חודשים מיספר

להו להישמע שסירבה מכיוון אחרונות,
 פוליטיקה. על לכתוב ולא העורכים. ראות

 מאמרי־ אלא היו לא הפוליטיים מאמריה
לאומניים. הסתה

 כל התקיימה השכדאורים של בביתם
 צביקה, ענפה. פוליטית פעילות השנים
 אל נכנם פולין, יוצאי להורים בן שהוא

 מוכרת היתה שלא הזאת, הפוליטית הקלחת
 רבים כמו שם־אור, שאורה אלא מהבית. לו

 לא שצביקה הדבר את ידעה לא אחרים,
מי בתה עם להיכרותו עד להסתיר, ניסה
בצבא. שירת לא כי העובדה את : דית

בסן־דומן שוות
 ויונתן, יובל כניה, ששני ורה,

היה (יונתן בצבא בקצינים שירתו

 במטה- וייצמן עזר של ויד־ימינו עוזרו
 את לקבל יכלה לא הליכוד) של הבחירות
ארו חודשים שירת. לא חתנה כי העובדה

 שהתחתן לאחר גם איתו. לדבר סירבה כים
 מעורערים, חתנה עם יחסיה היו בתה עם

 מי־ של הריונה בעיקבות לאחרונה, ורק
 הראשון, ילדה את ללדת העומדת רית,

 פוליטיות, בהפגנות השתתפותו ובעיקבות
אתו. השלימה

 עצמה, שם־אור מירית כי העובדה גם
 דיעות כבעלת והידועה הליכוד, מפעילות
 שירתה לא אמה, של לאלה זהות פוליטיות

 האם־העי- של יחסה את ריככה לא בצבא,
 כי טוענת מירית פיק. לצביקה תונאית
 ששוחרר בנות של שלם מחזור על נמנתה

הש שבנות־גילה בזמן מקום, מכל מצה״ל.
 ספסלי את היא שיפשפה בטירונות, תפשפו

מר ואת בירושלים העברית האוניברסיטה
 את עשו שבנות־גילה בזמן הבוהמה. תפי

הא התרבותית ופעילותן הצבאי, שירותן
 חודשים, ושמונה לשנה נדחתה קדמית
 סן־ז׳רמו של בבתי־הקפה מירית בילתה

 ללמוד כדי נסעה לשם בפאריס, דה־פרה
צרפתית.
 אז היה פיק, צביקה המיועד, בעלה

 בבית- למד לדבריו בלהקת־קצב. חבר
טירו עשה חיל־האוויר, של הטכני הספר

הטי לאחר ומייד ביודהספר במיסגרת נות
 להסביר כשהתבקש מהצבא. שוחרר רונות
 הטירונות בתקופת כי סיפר שוחרר מדוע
 צילה. אחותו עם נשארה ואמו אביו, נפטר

 אושפזה האם בשנתיים. ממנו הצעירה
ב היחידי המפרנס היה והוא בבית־חולים,

 לדבריו, צה״ל, בו התחשב לכן משפחה.
אותו. ושיחרר

 צביקה החל אלמלא ויפה טוב היה הכל
פר בשיחות פוליטיות דיעות להביע פיק

 בפעילות עוסק החל הוא גלי. ובריש טיות
 פעיל באורח השתתף ממש, של פוליטית

 עם הצטלם הליכוד, של במסע־הבחירות
 המוניות בעצרות חינם הופיע בגין, מנחם
לגבו לחזור אסור כי בקולי־קולות וצעק

 להישאר חייבת ארץ־ישראל וכי 1967 לות
שלמה.

 הזה, להעולס שהגיע למערכת במיכתב
 ישעיהו הקורא כתב 1977 ביולי )2078(

על שסיפרה ידיעה בעיקבות :תדמור
פיק, של הפוליטית פעילותו

 מפירקי לקוח הכמו הקול בעל ״הכוכב
 שכן קטנה, לא חוצפה בעל הוא חזנות
 יחד לצה״ל התגייס לא שפיק לכל ידוע

 העדיף הוא הסתם מן גילו. בני כל עם
הלאומ דיעותיו את יבצע אחר שמישהו

 אלפי גורף שהוא בעוד בשדה־הקרב, ניות
 משוגעים חיים ועושה בהופעותיו לירות

בבלי. בשיכון המפוארת בדירתו
 גם לו היה חוצפה שמילבד ״מסתבר

 מדוע להבין קשה אחרת כוודשיכנוע,
ה לפרופילניק למצוא הצליח לא צה״ל

 דבר שלכל אלא אחד. ג׳וב אף שלנו אומלל
 בעיקבות החליט, כבר וכשצה״ל סוף, יש

 פיק האדון שגם יום־הכיפורים, מילחמת
 הצליח הוא הלאומי, למאמץ לתרום יכול

 לו שיאפשרו שילטונות־הגיוס את לשכנע
 רע- עם דהיינו מיוחדים, בתנאים שירות

 וכר. אזרחיים בגדים פרועה, מת־שיער
 הסכים פיק שמר לומר יותר נכון למעשה
 צה״ל, לחיילי חינם הופעות שנה לתרום

.מעולם.״ שירת שלא אף
 הבא: בגליון משלו במיכתב פיק הגיב
 אחד דבר למצוא קשה תדמור, ״ידידי
 כנראה כתבת, אשר בכל האמת את שתואם

 היא האמת ולהשמיץ. להרגיז על־מנת רק
 חייב ואני ברירה, שום לי השארת שלא

 כי כותב אתה עניין: של לגופו לענות.
 דיעותי את יבצע אחר שמישהו העדפתי

 מבלה אני בעוד בשדה־הקרב, הלאומניות
 הייתי ששת־הימים במילחמת ובכן, ומופיע.

 לצבא מתגייסים לא וכידוע ,17 בן רק
 יום־הכיפו־ במילחמת כזה. בגיל בישראל

 להש־ כאות המילחמה. בכל השתתפתי רים
 מיל- אות לי הוענק זו במילחמה תתפותי

 על אצלי תלוי הוא יום־הכיפורים. חמת
הקיר.

 בכלל היא המפוארת, לדירה ״בקשר
 לסידור בקשר מושכרת. היא שלי. לא

 צה״ל, עם לי שיש כותב שאתה המיוחד
 כמו כן. גם קישקוש זה להופעות, בקשר

 איש־מילו־ אני מדינת־ישראל, אמני כל
 הופעותי וכל דבר, לכל צה״ל של אים

 בנוסף רגיל. שירות־מילואים במיסגרת הן
הו במאות הופעתי זה מילואים לשירות

 בן היותי מאז תשלום, ללא בצבא פעות
 בקאר־ מתעניין כך כל כבר אתה ואם ,14

 בקשה, שהגשתי שתדע כדאי שלי, יירה
 ב־ ראש־הווי־ובידור של המלצתו עם יחד

קצינים.״ לקורס לגשת צה״ל,
 בהעולם פורסם פיק צביקה של מיכתבו

 הזה העולם אין כלל בדרך )2079( הזה
 המיב־ כותבי של בכליהם לפשפש נוהג

 שברצונם, את להגיד להם ומניח תבים,
 מחברי אחד שכל אלא אותו. שכתבו כמו

 פיק צביקה של במיכתבו כי ידע המערכת
רבים. אי־דיוקים היו

בזימוה שירות
 מעולם כי במיכתבו הודה לא יק ^
 בה התקופה מילבד בצה״ל, שירת לא ■■

 במיל- שירת כי כתב הוא טירונות. עשה
 כי לציין שכח אך יום־הכיפורים חמת

 שכח לא בהחלט צביקה אך כזמר. שירת
 יום־הכיפו־ מילחמת אות את תלה כי לציין

 הפלאקאטים עשרות בין הקיר, על רים
ב שהדירה אמנם נכון השער. ותמונות

 את לציין שכח הזמר אך שכורה, בבלי
 בגיבעתיים, משלו דירה לו יש כי העובדה
 לא שוב הוא לזרים. משכיר הוא שאותה

 קורם- לעבור בקשה הגיש כי לציין שכח
 ראש־הווי־ובידור של בהמלצתו קצינים,
 הגיש פיק שצביקה אמנם נכון בצה״ל.

 רב־סרן במילואים, מפקדו וכי כזו, בקשה
 בצה״ל, תרבות ענף ראש פלדמן, עודד

 ידע פלדמן, כמו פיק, אך לאשרה. המליץ
 ש- מכיוון תאושר, לא הבקשה כי מראש
 שלא מי לקורס־קצינים מקבל אינו צה״ל
 לאחר מייד ששוחרר ומי בצבא, שירת

קצי קורס לעבור שהבקשה כך הטירונות,
פירסומי. טריק אלא היתה לא נים

 שהתחמק שאדם בכך מחוצפה יותר יש
המעו בהפגנה משתתף בצה״ל משירותו

שתו במדיניות לתמוך אחרים אנשים דדת
 מעזות- יותר יש למילחמה. בהכרח ביל

 שירות־המי- את העושה שאיש בכך מצח
 לעבור בקשה הגיש כזמר, שלו לואים
 שהעניין מראש לו כשברור קצינים, קורס

הצבא. על-ידי יאושר לא
 עודד רב־סרן עם בשיחת־טלפון ואכן,
 על המליץ אמנם כי המפקד הודה פלדמן

 שי- את העושה פיק, צביקה של בקשתו
 ענף- במיסגרת כזמר שלו רות־המילואים

 ציין זאת עם יחד אך צה״ל, של תרבות
 — פיק צביקה וכי נדחתה, הבקשה כי

 לא — ונשנות החוזרות הכרזותיו למרות
לקורם־קצינים. ילך

 למען ההפגנה במת על שהופיע כאיש
 בהחלט פיק צביקה היה בטוח״, ״שלום

מתאים. סמל
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