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 ל״י מיליון שני עכשיו,
שלך להיות יכולות

הפיס מפעל

והשיכון הבינוי משרד

ה ע ד ו ת ה ו ג ו ז י ל ר עי □ צ
שתתפות המתגוררים צעירים זוגות של חודשי דירה בשכר ה

פרטית בשכירות
 צעירים זוגות של חודשי דירה בשכר ישתתף והשיכון הבינוי משרד

ת 1200 שצברו ויותר. נקודו
ה ההשתתפות  ל״י 750 בירושלים, לחודש ל׳׳י 1,750 עד תהיי

ם בישובים פיתוח. בישובי לחודש ל״י 200ו־ אחרי
 צעירים זוגות תוכנית במסגרת הצעיר הזוג של בזכותו פוגע זה סיוע אין

והשיכון. הבינוי משרד של אחרת סיוע תוכנית כל או
טפחות: בנק בסניפי לקבל ניתן פרטים

 815090 טל. טנה, דוד ככר פארן, רח׳ — ירושכים
263141 טל. ,7070 ת.ד. ,123 החשמונאים רח׳ — אביב תל

661475 טל. ,15 העם אחד רח׳ ,668177/8 טל. צים, בית ,209—207 המגינים עד׳ — חיפה
 42334/5 טל. שפירא, מ.ח. רח׳ ד׳, רובע מסחרי, מרכז — אשדוד

 76183 טל. ,155 ת.ד. הנגב, מרכז בית מצדה, רח׳ — שבע באר
37523 טל. ,16 הנוטע רח׳ — נתניה
55863 טל. ,37 יודפת רח׳ — עילית נצרת

ם הכללים הסיוע. כללי כל את ממצה זו מודעה אין  המפורטים אלה הם המחייבי
והשיכון. הבינוי משרד בנוהלי

אמנוח
ציור

וחה1ג של □,והנוב הנשים

 בגבס, עטופה בעודה שנים כארבע לפני
 קרת- נורה נטשה מתאונת־דרכים, כתוצאה

 בבית- בדים כמעצבת מיקצועה את שטיין
 עתו־ כל את להקדיש, והחליטה גדול, אופנה

 התוצאה את הציור. — לאהבת־חייה תיח
 וחצי עשרה שלוש בגלריה לראות אפשר

 תופסים הגלריה קירות מרב את היפואית.
 וב־ פסטל בציבעי מעודנים, ציורי־נשים

 ה- נושאי מובהק. לוטרקי טולוז סיגטון
הק הציירת גוף. מלאות נשים הם צייורים

 ועל- והרגיש העדין מאופייה עליהם רינה
ה לעין ניבטות בצבע, מעולה שליטה ידי

וליריות. מעודנות דמויות צופה
אנ עם בשיחה שהתמשך. הביקור

 הלקויה העברית על נורה מתנצלת שים,
 היא לארץ, עלתה מתי ולשאלה שלה,

ל הגעתי שנה עשרה שבע ״לפני עונה:
היום...״ עד שנמשך חודש, של ביקור

עב לשם בשווייץ, וחונכה גדלה נורה
 בגיל הולדתה. עיר מווינה, הוריה עם רה

 וזכתה באקדמיה, ללמוד נכנסה מאד צעיר
 לבית- עברה משם, שנה. רק בה ללמוד
 עיצוב־ במיקצוע ובחרה לאמניות הספר

 שהיה למה ביותר הקרוב בהיותו טכסטיל
 עקרה 1948 בשנת הציור. — נפשה משאת

ו טכסטיל, בעיצוב עסקה היא ללונדון.
 על חלמה אך שלה, הפנאי בשעות ציירה

לציור. ורק אך להתמסר תוכל שבו היום

קרדנשטיין נורה של ״נשים״
מיושן שנראה סיגנון

דו את לבקר אותה שהביאה המיקריות,
 חייה. את שינתה שנה, 17 לפני בארץ דה

 בארץ, שהותה את להאריך החליטה היא
והח הבינה אז ,1967 עד ושוב, שוב ואחר
הקבוע. מקומה שזהו סופית ליטה

 תאונת־הדר- אחרי למציאות. סמל
 זמנה כל את להקדיש ונורה החליטה כים,

 השתחררה עבודתה, את עזבה היא לציור.
 לה, שהיתר, המיקצועית ההסתכלות מדרך

 לבוא בנידיורק אחותה להזמנת ונענתה
 אותה עודדה אחותה מציוריה. כמה עם

ו בניו־יורק לגלריה לגשת לה וייעצר,
 והצליחה. ניסתה נורה שם. להציג לנסות

 בגלריה קבוצתית בתערוכה השתתפה היא
 לארץ וחזרה ,57 ברחוב צ׳ממומסי^ו ת\נ1

 גלריה בעלי לזכות וביטחון. מרץ מלאת
ו אייזנברג אברהם וחצי, עשרה שלוש
 הרב העידוד את לזקוף יש ואן־אסל, אריק

לה. שהעניקו והעזרה
 היתד, הכבוד אורחת התערוכה, בפתיחת

ה נורה, על המועדפת הדוגמנית לוטי,
 היא לוסי בציוריה. ראשי נושא משמשת

ו מיקצועי, מודל — מיוחד מאד טיפוס
ה המרכיבים כל עם שנולד למי הכוונה

 המודל, את יחוש שהצייר כדי דרושים
ליצירתו. השראה ממנו ויספוג
 נוף ציורי אותם מכל להתעלם אין אך

 האווירה את מים. בצבע שרובם מקסימים
 הדיוקנאות שבציורי הצרפתית־אירופאית

 שלה, האישי לרקע לזקוף יש — שלה
שספגה. האירופאית ולתרבות לחינוכה
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