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 את אוהב פלאטו־שרון מואל לןך
ב שלו, בווילה הנערכות המסיבות

 פלא־ אותה״ ״משחק אלה במסיבות סביון.
 לכל מחייך חגיגי, הוא הסוף. עד טו

 מקבלים המלצרים מושלם. מארח — עבר
 מרגיש אורח וכל מפיו, ישירות הוראות
 של הפרטי אורחו הוא כאילו במסיבה

 שנערכה המסיבה את אך מצרפת. המיליונר
 גס (אפשר שבועיים לפני הראשון ביום
 אהב ),2241 הזה העולם קוויאר, בלי

 בשני גאה היה הוא במייוחד. פלאטו
 תבורי שימי אליל־הזמר שלו, אמני־החצר

 עיקר אולם שר. יואל והבדרן־לתיירים,
 הרכישה על היתה פלאטו של גאוותו

 לזמר שנחשב ומי אליל־הנוער, הצפוייה:
פיק. צביקה — בישראל 1 מם׳ הפופ

 כששיער פלאטו של למסיבה הופיע פיק
ולמ החנה. מאודם ומבהיק גזוז ראשו

 להימצא העת כל דאג תבורי ששימי רות
 שאור־ העובדה וחרף המצוחצח, הח״כ ליד

הצר הבלט להקת חברי היו חי־הכבוד
 את להנעים במייוחד המארח דאג פתי,
 אחריו,״ מחזר ממש ״הוא פיק. של זמנו

האורחות. אחת אמרה
 לעסקים. זמן גם להם מצאו השניים

 הרכש מסע על לכן קודם כבר שמע פיק
היש הפופ כוכבי בשוק פלאטו שעורך

 ״אני למסיבה. הוזמן מדוע והבין ראליים,
 אמר לכנסת,״ שלך ברשימה להיות רוצה
 לאופי מתאים ״אני המסיבה. לבעל הזמר
 ומסוגל עושה, שאתה במה מאמין שלך,

 ולא — הסכים פלאטו הרבה.״ לך לעזור
 יכול שפיק העזרה על דיבר הוא הסכים.
נמנע אבל הבחירות, במערכת לו להעניק

 בסביון פלאטו של בווילה פיק צביקה ואליל־הנוער פלאטו־שרון ח״כ י1י| \1
 אז מיסוזו, ביד מחזיק אמנם פלאטו שבועיים. לפני שנערכה במסיבה #| *י 1\ #

הבאה. לכנסת שטר־הבטחה זה אין ואף הזמר יחל לו לירות מיליון 11 על הצ׳ק זה אין

 לכנסת. שלו המועמדים ברשימת מלדון
לנו וחזר שב הוא ויתר. לא שפיק אלא
לכנסת. ברשימה הריאלי מקומו שא

 פסיכולוגיה
וקו-תדמית

 זמר אתה פונדה. ג׳ין לא תה
* > /  לך אין אבל אותו. אוהבים שכולם /

 לו אמר וחברה,״ פוליטיקה בנושא דעות
 חצי במשך לציבור תלך ״אם פלאטו.

זו של בעיות על איתו ותדבר שנה,
 אהיה אני מיסכנים, וזקנים צעירים גות

 בעוד אלי תבוא כך. על איתך לדון מוכן
 אליך מתייחס שהציבור ותוכיח שנה חצי
פולי אישיות כאל אלא זמר, כאל לא

 התדמית את ששינית לי תוכיח טית.
הכנסת.״ עניין על נדבר ואז שלך,

 פיק צביקה הסכים פלאמו־שרון להפתעת
 אישיות אהפוך ״אני במקום. בו לדבריו

 אמר. לכנסת,״ אותי תכניס ואתה פוליטית
 ״תחשוב והשיב: במיקצת נבהל פלאטו

 כל על נערץ אתה פעם. עוד זה על
 תהפוך אם זמר. שאתה מכיוון הצעירים

ותפ כזמר בך יפגע זד, פוליטיקאי, לפתע
כסף.״ הרבה סיד

 השניים עברו וביוזמתו הסכים, פיק
הכסף. — אחר נושא על לשוחח

 ועוד כסף, על לדבר אוהב לא פלאטו
 הצעה לי ״תן :לפיק אמר לכן במסיבות.

 רוצה, אתה כסף כמה בה ותציין בכתב
 פיק מודה היום זה.״ על אחשוב ואני
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