
 ההסכם, חתימת ליום מעבר נדחה ידם
 רצון את ישביעו אשר ביטחונות יינתנו

האמן.״
 כאל העניין לכל התייחס כי טוען פלאטו

 נחמד, בחור הוא פיק ״צביקה בדיחה.
 אמר לירות,״ מיליון 11 שווה לא אבל

 ״אתה :אמר עצמו ולפיק לעיתונאים.
 היכל לא זה הכנסת אבל זמר, אמנם

 אר־ וכמה כמה בה שיש למרות התרבות,
טיסטים.״

עוז לעיתונים. במהרה הגיע הסיפור
 אותו סיפרו שהם מודים, פלאטו של ריו

 :גילה וילדר צבי מהם, אחד לעיתונאים.
 מה ושאל אלינו טילפן פיק של ״האמרגן

עדי להיות רצינו למיסמך. התשובה עם
 שטות. הוא שהמיסמך לו לומר ולא נים׳
 אותו, קיבלנו עתה שזה לו אמרנו לכן

 איים ואז אותו. לבדוק כדי זמן ונחוץ
 אנחנו שאם וייס, עמוס האמרגן, עלינו

למח עד פיק עם חוזה על חותמים לא
 מסיבת־עיתונאים יעשה הוא היום, רת

 לבין בינו קשר שום שאין לציבור ויבשר
 ב־ אותו הקדמנו פשוט אנחנו פלאטו.

 הסיפור את ופירסמנו מסיבת־העיתונאים
 הלירות מיליוני 11 ועל בכנסת המקום על

דרש.״ פיק שצביקה

תכורי שימי עם פלאטו
זול ומחיר חיבוק

 התרבות,בידור לתחומי הקשור בבל הפוליטיקאי יארגן אשר וולנטרית לפעילות חסות יתן האומן יא.
וכדומה. כדורגל תערוכות,משחקי וספורט,כגון

 המערכת המקום,נוהגי מאווירת המתחייב האופן פי על הפוליטיקאי של הבחירות באסיפות ישתתף האומן יב.
הפקות״ ״תשרי האופרטיבית במלאכה תשותף היעיל הארגון לצורך החוק. וסייגי

 עליו המגזר את יציג זה בפורום למענו. או הפוליטיקאי ידי על יתקיימו אשך בית בחוגי ישתתף האומן יג. .
מופקד. הוא

̂י דעת על שייקבע ובסירטוניה,באופן הרשימה בתשדירי ישתתף האומן יד.  תוך הגדדים ש
־ - וולגרית. גלישה ואי אסטטיקה כללי על הקפדה
זה. בשוק המקובלים במחירים הפקות״ ״תשרי ע״י ייעשו אילו הפקות

 לרשימת ופעילים אוהדים של תאים לארגן יכולתו כמיטב יעשה האומן טו.
ונוער. צעירים צעירים,זוגות חוג השפעתו,כגון קיימת בו חוגים מקרב הפוליטיקאי

 בגון באומן הקשודיים אביזרים ישולבו הפוליטיקאי ע״י ירוכזו אשר פרסים במבצעי טז.
וזמנים. אירועים בתיאום האומן,הבל השתלבות וכדומה,ותתאפשר תקליטים,חולצות

 לתקופה האומן,נעשה מצד המתחייבות והפעולות הכספיים היבטיו על זה הסכם א.
 לא הקרובות,אך הבחירות תום ועד ההסכם חתימת מיום ותוקפה שנ׳דיסתה

אתת. משנה פחות

כדלקמן: הן ההמשך אופציות
 פעולות ותתבצענה מצידו פרלמנטרית פעילות תתבצע - כנסת לחבר האומן ייבחר ראם ו.

 שיקול ע״פ ייעשה פרלמנטריות החוץ פעילותיו וצביון האישי לחותמו ביחס קדו?יות.אשר
האומן. של דעתו

 על הפעולה שיתוף צורת את הצדדית שני ישקלו - כנסת בחבר האומן יבחר לא באם .2
והכספיים. האופרטיביים ההיבטים

 מבלי חצדדים. אפשרויות ומצבת בים הצו פי על הפוליטיקאי לרשות עצתו את יעמיד האומן ב.
כדלקמן: עילות נ זמני סדרי על האומן זו,תחייב ,<!פסק בכלליות לגדוע

הבחירות יום לפני ימים ססו ועד ההסכם מת חת׳ מידם א׳: תקופה ו.

 לצרכים שהיה של תקופות בחודש,להוציא שעות 75מ- פחות לא של .למעילו, ירתם האומן פ.
בחו״ל. מקצועיים

 מ-ססו פחות לא של לפעילות ירתם הבחירות.ד;אומן יום שלפני הימים ססו במסגרת ב׳: תקופה .2
ימיט. מ-סו יגלוש סכומם אשר זמן לפרקי הארץ מן האומן ייעדר לא זו בחודש.בתקוםה שעות

כספיים הידטים

 מ.ע.מ. ארה״ב,בתוספת של דולאר 200,000 שך סך האומן במסמך,יקבל שגולל! התמורות בגין א.
התשלום. ביום היציג השער ע״פ תועבר ישראליות,היא בלירות תתקבל התמורה באם

כדלקמן: תהיה התשלומים פריסת ב.

 ההסכם חתימת במעמד 60^
 החרבם מהתימה יום 30 109.)

 ■ התסכם מחתימת יום 60 1094
 ההסכם מחתימת יום 90 ו09ל
ההסכם. מחתימת יום 120 ו09<!

 אשר בטחונות תנתנה ההסכם, חתימת ליום מעבר נדחה מועדם אשר לתשלומים ביחס ג.
האומן רצון את ישביעו

הצדדים נין כלשהם משפטיים ו/או חוזיים יחסים כייצור בדי זה במסמך דו

 אלפי על הפופולארי הזמר זכה שבהם
שיריו. ועל שמכר התקליטים

 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 הביו
 שלו צדהגיוס את השורף האמריקאי חים
 היה לא לווייט־נאם, להישלח לא כדי

בהצגה. להשתתף מסכים
 הבין לא פיק כי שחשבו שאותם אלא

)48 בעמוד (המשך

 עזיוף/יס
ה/קות תשפד


