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אות׳ לאכול ידעו ״לא
קרפל: גדי

ילד מלמדים ״אנחנו
!״לריגול מגיעים שאנשים

 נתפס אגף־המודיעין, איש רס׳ין, כי פורסם השבוע
 - ליבנה מרמי ביקשתי סוריה. לטובת ריגול על ונשפט
 ולא איש״אש׳יף עם שנפגש על שנים, ארבע בכלא שישב
 ועל מרגלים על לי שיספר - לשילטונות הפגישה על דיווח

מניעיהם.
 בעוון שנשפט הישראלי, בצי־הסוחר קצין בכלא איתי ישב

 כמה נפגש בונד. ג׳יימס להיות רצה הוא מצריים. לטובת ריגול
 אחר־כך באירופה. הנמלים באחד מצרי איש־גיוס עם פעמים
 להמשיך מדינה באותה הישראלית מהשגרירות רשות ביקש

 נלקח וכאן לישאל, לטוס לו אמר איש־השגרירות בפגישות.
ידע שלא מפני הורשע הוא רמלה. לכלא ישר מנמל־התעופה

 תפקיד את עצמו על להטיל יכול אזרח כל לא החוק שבעיני
שנים. 12ל־ ונדון הישראלי. המרגל
שהכרת? היחידי המרגל זה •
 הציג מיקצועי. אחד, אמיתי מרגל היה כמה. עוד היו לא. הו,
 ונינוח. שקט היה אבל מיזרח־גרמניה, לטובת שריגל כמי עצמו

 לשיח־ העסקות באחת ובאמת, אותו. להחליף שדואגים ידע הוא
ונעלם. שלום אמר אליי, בא אסירי־ציון רור

יהודי? היה •
 וגוייר ניתוח שעבר סיפר אבל כלא־יהודי. עצמו את הציג
 בריגול, שהורשע ביותר המפורסם האיש את תפקידו. לצורך
 פגשתי אבל שנעצרתי. לפני מת הוא הכרתי. לאי בר, ישראל
 אסירים שיש לפניהם התלונן הוא אותו. שהכירו אסירים בכלא

 מותו יום עד ההנהלה. הוראות פי על חייו את הממררים פליליים
 ביחסי־קירבה שהיו אסירים ריגול. של מהפשע חף שהוא בר טען

 לרכוש אותם שעודד כמי ובחיבה, בהערכה עליו מדברים איתו
ופוליטית. כללית השכלה

והתחרטו? בריגול שהורשעו אנשים הכרת •
למודי מידע שהעביר רגישה, בתעשיה עובד למשל, הכרתי.

על־כך. והתחרט לבנון של עין
המניעים? כלל, כדרך הם, מה •
 לריגול. מגיעים שאנשים לכך סיבות ואחת אלף יש יודע. לא
למל שנופלים חכמים־בעיני־עצמם, גם ויש אידיאולוגיה כסף,

 בונד, לג׳יימס עצמם את שמדמים אנשים הם האחרונים כודת.
 ולזכות האוייב, של המודיעין את לפצח חכמים די שהם וחושבים
מדינת־ישראל. של ובתודה בתהילה

 הילדה-הזמרת מרקעינו את וכבשה שבה בליל־שבת
 קים האחרוגח. בתחרות־האירוויזיון שזכתה קים, סגדרה
 ועדיים עגילים עדויה שנותיה, 15מ״ ובשלה בוגרת גראית

 במיקצועצות עצתה היא פרובוקטיבית. ולבושה בולטים
 משופשפת וצראתה אליה, שהופצו השאלות על מכצית
מאוד.

 הזמר בפסטיבל דרכה שהחלה שובל, גיתית אל פציתי
 קים של הופעתה על לתגובתה ושאלתי וחצי, 13 בגיל

הצעירה.

פלא ילדי
 מתלהבת דווקא אני אבל ילדת־פלא, להיות התכוונתי לא

 זמרת אל כמו אליה שמתייחסים מזה בייחוד קים. של מההופעה
לדאבוני. אליי, שהתייחסו כפי גימיק, אל כמו ולא דבר, לכל

אליך? התייחסו איך •
 קטנה, ילדה כמו התלבשתי לא אני אותי. לאכול איך ידעו לא

 מאשר יותר לזה, התייחסו ואנשים צמות, שתי עם הלכתי ולא
 אני האם אותי שאלו הראיונות בכל שלי. לקול או שלי לכישרון
 למשל. קניאל, נועם שלי. המורים ואיד שיעורים, להכץ מספיקה

הארץ. את זה בגלל עזב
 לך הפריעה או עזרה מוקדם שהתחלת העובדה •

שלד? הקאריירה במהלך
 זה שחשוב מה השניים. בץ קשר להיות צייר לא לדעתי,
 טמפל, שירלי כמו ולהצליח 4 בגיל להתחיל יכול אתה הכישרון.

 שבארץ היתה שלי הבעיה ולהצליח. מאוחר להתחיל יכול ואתה
 להקה־צבאיח, כולם: כמו להיות עליך לכישרון. רק מתייחסים לא

הצבא...״ .אחרי או, זמן!' לד .יש לי: אמרו הזמן כל אוניברסיטה.
 נמצאת — ותיקה כבר שאני עליי אומרים נוסף: צד לזה יש
זמר. לשחוק עלול זה בשטח. רבות־יחסית שנים
 ששמה לתופעה מפרגנת שאת מכן* מבינה אני •

קים. סנדרה
 משנה. לא הגיל אמן. שהוא מי לכל מפרגנת אני בהחלט כן,
 להתראיין, יודעת היא יפה, מתנועעת היא מצויץ, קול יש לקים

 בתחרות זכתה שהיא גם בטוחה איני מעולים. יחסי־ציבור לה יש
 קליט, שיר פשוט שרה היא ילדה. שהיא מפני האירוויזיון

אמן! היא היטב. והופיעה

,,וראותו! בעצמו להלחין
 את שיגעו ומוכשרים קטנים יפאניים ילדים שמונה

 עשו לאורגן, קונצרטים כשנתנו שעבר, בשבוע הארץ
 האמהות כל פרי־עיטם. יצירות וניגנו מדהימים אילתורים
 לברר והתחילו הרגליים על עמדו מכירה שאני היהודיות

 הקטנים, היפאנים של שיטת״הלימוד מה נרשמים, איפה
 הפניתי האלה השאלות את לומדים. ואין עולה זה כמה
 ימאהה של למוסיקה בתי״הספר על המפקח קרפל, לגדי

בישראל.
 נפתחה ימאהה בשיטת נגינה ילדים ללימוד נסיונית כיתה

 יפאן, בנהרות מים הרבה זרמו היום ועד מאז .1954ב־ ביפאן
 וגם בעולם, מדינות 40ב־ כבוד של מקום לה כבשה והשיטה

בישראל.
 כישראל, האלה בתי־הספר קיימים זמן כמה •

ואיפה?
 כיום שנים. שלוש כבר בארץ פועלים ימאהה של בתי־ספר

 3000 לומדים שבהם אילת, ועד מטבריה בתי־ספר, 17 לנו יש
תלמידים.

בשיטה? המיוחד מה •
צריכים לא שהילדים בכך הוא הגדול שהייחוד חושב אני

מוסיקה
 מסויימים תווים שני ולנגן משעמם, חומר שעות במשר לתרגל
 האורגן ליד מייד התלמיד יושב ימאהה בשיטת חודש. במשך

 לומדים כבר הראשון בשיעור המדריך. את לחקות ומתחיל שלו
 לנגן הילד מסוגל שיעורים שלושה ואחרי אקורדים, לנגן

 וקטע טלוויזיה מתוכניות מוסיקה עליו, אהובות מנגינות־פופ
 חשק עושה מנגינות לנגן הזאת היכולת בטהובן. של מסימפוניה

מינימלית. היא הנשירה ולכן ולנגן, להמשיך אדיר
לל להם נשאר מה מהר, כל־בך לומדים הם אם •
שנה? אחרי מוד

 להוציא היא שלנו המטרה השיטה. של השני הייחוד כאן
 הוא הבסיסי, בחומר שולט שהתלמיד ברגע נגנים. ולא מוסיקאים,

 וזה במוסיקה, למישחק הופך זה ולאלתר. בעצמו להלחין מתחיל
מרתק.
 הלימודים עולים כמה בכיתה, יש תלמידים כמה •

אורגן? לקנות מייד צריך האם בבית־הספר,
 אורגן. מהם אחד כשלכל תלמידים, שמונה יש כיתה בכל

 מלימוד טובים יותר הרבה דעתי, לפי הם, בקבוצה הלימודים
 ומוטיבציה התלמידים בין תחרות יוצר זה כי מוסיקה, של פרטי

 לו שאין וילד לחודש, ש״ח 37כ־ הוא שכר־הלימוד להצליח.
נוסף. תשלום ללא בבית־הספר, ולהתאמן לבוא יכול בבית אורגן
 על נגינה רק זו כשיטה מלמדים אתם מדוע •

אחרים? כלים לגכי מה אורגן?
 — הקלאסיים הכלים כל בו יש שלמה. תיזמורת הוא אורגן
 על שמעתי לא עוד הכל. כלי־נשיפה. תופים, כלי־מיתר, פסנתר,

אחר. כלי־נגינה לטובת חשמלי אורגן לעזוב שרצה ילד


