
הקרמיקה וקיר גישה כביש המפוארת, אילין־הבניסה וילה

מ ישראל. במדינת הנוכחית לתקופה עדיין
 הוא סוף־סוף מהכלל. יוצא הוא זו בחינה

 שייך אינו וביתו בארץ, התעשיינים מגדולי
 שולחת אליו רשמי, כמעט מוסד זהו לו. רק

מתאר בו אורחיה, את פעם מדי הממשלה
 חברתי כמרכז והמשמש זרים אמנים חים

בארץ. מסויימת מעמדית לשכבה
 הפר ■ הכרמל, במרומי אילין, של ביתו

 מנהג מבקשים כאשר דבר. לשם מכבר זה
 הוא אין חורב, לרחוב לנסוע בחיפה מונית
 מבקש אלא המבוקש הבית למספר שואל

והכוז הבית?״ אחרי או הבית ״לפני לדעת:
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ידיים. רחבות מידשאות שתולות וסביבה ומזרקה, דגי־זהב ובה הבית, במרפסות גובלת

י 1״ ״- ■- 2 ■■ ............. — ■

4 ':^

בסלון איליו צפירה :הבית מרכז
לפי במעשה־טוויה מכוסה הקיר אילין. וילה של הענק הסלון מפינות אחת

 הצ הצייר של ציור
 הי,שרא< הפסלת של

1ש מכוסה הדיצפה

 המנעול. חור דרך להציץ אסור
כ לרווחה פתוחה כשהדלת אבל

 הצצה. - ההצצה אין שוב ברכה,
לפ הצצה, היא זו הדשה סידרה

 אל חטופה, היותה מבחינת חות
כיש משפחות של הגשמי עולמם

 של שונים כדרגים הנמצאות ראל,
החיים״. ״רמת שמבונה מה

 תקופה כל ורמתה, חיים תקופת ״כל
 ),51( אילין אפרים השבוע קבע ואופיר״״

בסימפוז למכוניות, קייזר־אילין מפעלי בעל
 החיים רמת על העיתונים אחד שערך יון

 שאמהותינו זוכר, אני ימים, ״היו בישראל.
 יותר בדמעות הפרדסים את משקות היו

 אי־אפשר רגילים בימים אבל במ־ם. מאשר
נפ דברים שני אלו בחומר. רוח לערבב

. רדים .  תפגע החיים שרמת הכרח אין .
המוסר.״ ברמת
 ו־ רמת־החיים כי יודע אילין אפרים גם

אופייניים אינם משפחתו של תנאי־המגורים

וצפירה אפרים של לביתם כמובן היא נה
אילץ.

 המיוחדת התאורה נדלקת בהן בלילות
 ג־נתו ואת הדו־קומתי הבית את המקיפה

מו דונמים, ארבעה של שטח על המשתרעת
 התרנים ושני חגיגי. באור הסביבה כל ארת

מדי דגלי להנפת — הבית בחזית המזדקרים
 משווים — רשמיים אורחים של נותיהם

ממלכתי. מוסד של אופי כמעט לו
שרי הדוד זה★ ★ ★

 בית- של האולטרה־מודרני גנונו ך*
ה הבית את מה במידת מזכיר אילץ ^

ה שלי. הדוד זה הצרפתי מהסרט■ מפורסם
האדרי על־ידי שנים שבע לפני שתוכנן בית,

 כרי־דשא מוקף פיינשל, היינץ הגרמני כל
מז מלאכותי ומפל־מים וחורשות, ירוקים

 דגי- שטים בה גדולה, בריכה אל מים רים
לא וכאילו מי־מזרקה. קולחים ומתוכה זהב,

הערכתו]
חדת.
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