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אכי של רצופה בהילולה החזרות
 ה־ הצד כאשר וחברה, שתיה לה.

 סולם תחתית אל נדחק מיקצועי
ב לשלוט התקשו הם העדיפויות•

מור של גבוהה רמה בעלי לחנים
 לבצע העת כל הייתי ואנוס כבות,

 .שהלח- באופן במנגינות, שינויים
הלהקה.״ חברי על־ידי ייקלטו נים

 אל הופנו אלה חמודות האשמות
 הטובה הישראלית להקת־הבידור

 זמר שנחשב מי על־ידי והוותיקה,
 פיק. צביקה בישראל, 1 מס׳ הפופ

 נשברו חודשים שלושה לפני רק
 על ברברים, במועדון הפסנתרים

ארי והזמר פיק בין הסיכסוך רקע
 התעקש מהם אחד שכל זילבר, אל

 ברוש. להקת־הנגנים עם להופיע
 אליל־הנוער ספג אחר־כך קצר זמן

 ח״כ של מידיו מוחצת מהלומה
לק רצה פיק פלאטו־שרון. שמואל

מיל 11ו־ בכנסת מקום ממנו בל
 דפק מסביון הח״כ אך לירות, יון

 הפיר־ כל את לעצמו נטל אותו,
 כלום. בלי נשאר פיק בעוד סום,
 פתח להתאושש הספיק בטרם עוד

 הפוליטיות האמביציות בעל הזמר
הגששים. עם הפעם חדשה, חזית

 בהסכם הוא הסיכסוך של מקורו
ה בין 1980 באפריל 29ב־ שנחתם

 המי־יודע־ בפעם וזמר־השנה להקה
 התחייב שלפיו ישראל, של כמה

 עבור שירים שמונה ולעבד להלחין
 הגששים, של החדשה תוכניתם

 ובויי־ שנכתבה קרקר, נגד קרקר
ה תמורת בנאי. יוסי על־ידי מה

 לו לשלם הלהקה התחייבה עבודה
ו ההסכם, חתימת במועד אלף 50

 מע״מ בתוספת לירות אלף עוד
שבמה מיסחרית, הופעה כל עבור
השירים. יושמעו לכה

 לכלל הגיע לא זה הסכם אולם
החז סיום לפני קצר זמן מימוש.

 אמר- הודיע ההופעות ותחילת רות
 (״פש־ אברהם הגששים, של גנם

 עימו החוזה כי לפיק, דשא, נל״)
חב הגישו בזמן בו ומבוטל. בטל

 ישראל לוי, שייקה הלהקה, רי
 בנאי, וגברי פוליאקוב (״פולי״)

 לבית־מיש־ הזמר־מלחין נגד תביעה
בתל־אביב. השלום פט

 בעל נץ
מוניטין

ע ^ ב ת  הת־ את קיים לא נ
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פרק באמצעות החיוור הגשש טען

 הומינר. אמנון עורר־הדין ליטו,
 השתתף לא בביצוע, התרשל ״הוא

 ועשה בהתחייבויות זלזל בחזרות,
 להתחמק כדי באפשרותו אשר כל

התחייבויותיו. ממילוי
 של היסודיות ההפרות ״לאור

 דורשת פיק, צביקה על־ידי ההסכם
 להחזיר החיוור הגשש להקת ממנו

 לירות.״ אלף 50 של הסך את לה
 כבר הרגיל זמר־הצמרת, אולם

 סביבו המתעוררות לשערוריות
 רוח את איבד לא לבקרים, חדשות

 בדיעותיו המתובלת שלו, הקרב
 השתמט שבעצמו למרות הניציות,
 אל פנה הוא בצה״ל. מלא משירות

זיכ אמנון עורד־הדין פרקליטו,
הג במיתקפת עבורו שפתח רוני,

נה.
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חנונניס מיוחמת

ז־שייקה פולי גברי, :הגששים
הסולן יהיה מי

ו מוניטין בעל מוסיקאי ״אני
 וההל- הזימרה בתחום רבים פרסים

 שהגיש בתצהיר פיק התרברב חנה,
 באמצעות לבית־המשפט השבוע

בהס חלקי את ״ביצעתי זיכרוני.
הלחנ מוחלט. מיקצועי באורח כם
ש התמלילים, שיבעת כל את ,ת

 יוסי על־ידי ושחוברו לי נמסרו
 עיבוד התמלילים עיבדתי בנאי.

 הגשש להקת חברי עם ועבדתי כלי
 במשך אינטנסיבי באורח החיוור
שבועות. כשבעה של תקופה

בלחצים נשאתי עת אותה ״בכל

כבו הלהקה חברי עלי שהפעילו
תפ מהם אחד לכל לתת דדים,
ב חבריו על-פני נוספים סולן קידי

לש שביכולתי מה ועשיתי להקה,
 כמו המוסיקלי, איזונם על מור

החברתי.
ה מושגי לרועץ לי היו ״אולם

 שעבדתי אנוכי, הלהקה. של עבודה
בז הראשונה הדרגה מן זמרים עם
 במישמעת הורגלתי הישראלי, מר

 הגשש נחלת שאינן ורצינות עבודה
החיוור.
הקשיים אף ועל זאת, עם ״יחד

עבו בביצוע המשכתי שפירטתי,
 ומעבר מעל שעות הקדשתי דתי,

 של בסופו שהצלחתי עד למקובל,
לש הלהקה חברי את להביא דבר

ב רצון משביעת מוסיקלית ליטה
שהלחנתי. שירים שישה
 חזרה התקיימה ׳80 ביוני 25ב־

 בהרצליה, בבית־קולנוע אחרונה
 בחזרה השירים. של בימתי לביצוע
ה ומחבר הלהקה במאי השתתף

 באופן שהביע בנאי, יוסי לחנים
 שביעות את הסתייגות וללא מוחלט
התוצאות.״ מן רצונו

ילה5ז
ומריבות

 את המציגות דומות, עגות **
 שלומיאלית כחבורה הגששים ״■
להת מסוגלים שאינם הוללים, של

 רמה, בעל מוסיקלי חומר עם מודד
 ובמרי- בזלילה עסוקים זאת ותחת

 בכיר תפקיד קבלת על ביניהם בות
 במיב־ גם פיק העלה במופע, יותר

הלהקה. חברי אל ששיגר תב
להת העדיפו וגברי פולי שייקה

 שבו האישית, ההתקפה מנשק עלם
 ותחת השיער, אדום הזמר השתמש

 מגירסתם עניין. של לגופו ענו זאת
 כי פיק, שטען למה בניגוד עולה,

 כנגד טרוניות היו בנאי ליוסי גם
צביקה. של עבודתו אופן

 מתפלאת מאשר יותר ״מרשתי
 תואם אינו אשר מיכתבך, תוכן על
ה פרקליט השיב העובדות,״ את

 לכתב־הת־ שצורף במיכתב להקה
 את וכל מכל דוחה ״והנני ביעה.

 במיכתבך שמפורט כפי טענותיך
:כלהלן הן הנכונות העובדות הנ״ל.
 הצביעו ופעולותיו מעשיך ״כל

 אינך אתה כי כך על ורק אך
ש ההסכם את מקיים ואינך מוכן

 הת־ מזאת, יתרה עימד. נחתם
 זו התחייבותיך. כל במילוי רשלת
 שנות בל במשך הראשונה הפעם
 נתקלה שהיא הלהקה של קיומה
 מוסיק־ ו/או מלחין מצד כזה ביחס
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