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 וקנה שוב נסע אחרי־כן חודשים כמה
 להשיג מאוד קשה היום מיסגרות. 35
שדרי בפרט הזה, התכשיטים סוג את

 התכשיטים גבוהות. הן גיל של שותיו
 שלמים, טוב, במצב להיות צריכים

 הוא — לא ואם חותמת־זהב, עם ורצוי
המוכר. מן בכתב אישור לקבל דואג

 שכאלה תכשיטי־זהב שכמות מאחר
 ונעלמים, הולכים והם מוגבלת, בשוק

 העשוי תכשיט מוצא הוא אם
 לזהב, חיקוי שהיא מתכת פינצ׳באקי,

 משום נדירה, הפכה היא שגם אלא
 ולא סודו עם מת הפינצ׳באק שמפתח
כאלה. מיסגרות עוד מייצרים

 זהב, לאנשים למכור מנסה לא גיל
 אבל תכשיט, בתוך ציור מוכר הוא

 קונים כבר שאם מעדיפים אנשים
זהב. עשוי שיהיה — תכשיט

 מיס או
ירושלים או

ם אי ש  גיל מצייר שאותם לנו
 הזהב מיניאטורות תכשיטי בתוך 1 1

 ממנו, לצפות היה שאפשר כפי הם,
ליופי־הבריאה מתייחס הוא נופים.

 הם נופיו אהבה. מתוך ויצירת־הטבע
 ממאגר נשאבים ומרכיביהם פרי־דמיון

שלו. החוויות
 הם גיל, על ביותר האהובים הנופים

 להרי או למים הקשורים נופים
 עצי־ לראות אפשר בציוריו ירושלים.

 אבנים, אקליפטוסים, עצי־זית, ברוש,
 גזעים, עשבייה, דרדרים, קוצים,

 של הוא כשהרקע הרדוף, פרחי־פרג,
וכחולים. חומים באדומים, שקיעה,

 אחד כל כאלה? תכשיטים קונה ומי
 ועתיקים. יפים תכשיטים שאוהב

 אפשר ושימושיים. יפים הם התיליונים
 אפשר זהב, שרשרת על אותם לתלות

 צמוד סרט־קטיפה בתוך להשחילם
 הבגד לדש כסיכה לחברם או לצוואר,

המעיל. או
 חצי בין הוא המיניאטורות גודל

 סנטימטר, וחצי שלושה עד סנטימטר
האובאל. קוטר

 כדי עד המחיר?.סביר, בעניין ומה
 450 עד 280.מ־ יורם. אומר מגוחך,״

 המיסגרת, באיכות תלוי דולר,
 בקאראטים מישקלה צורתה, נדירותה,

הציור.״ ואיכות

 עגולות זוויות
ופפליסעגקייס**

 קורדרוי במיכנסי ,43 גיל, ורם ^
 גא אב בורדו, וחולצת־קטיפה חומים
 17ה־ בן שי ,21ה־ בן להב — לשלושה

 בביתו לו יושב — 7ה־ בת ואלה
 לווילה מסביב שברמת־השרון. השכור
 שאותה גינת־ענק, משתרעת הצנועה

 עשר פיגוראטיביים, פסלים מקשטים
יצוק. ובטון מושלך בטון יים

 בסיגגון ומרוהט חמים פנים־הבית
 עתיקים ברהיטים חסר־יומרות, יפה,

 שגון ושטיחים בז׳ בצבע ספה אנגליים,
בהם. שולט הבורדו

 שולחן, הקטנה עבודתו בפינת
 אחד שלכל דקיקים, ומכחולים צבעים

 לצייר .כדי .0 מס׳ קצה מהם
 מקום,״ הרבה צריך לא מיניאטורות

 עצום.״ ריכוז .צריך אומר, הוא
 תמונות גם גיל מייבא לציור בנוסף
 אקווארלים בעיקר עתיקות, אנגליות

 רסטורציה, להם עושה הוא נופים. של
 בביתו, אותם ומוכר אותם ממסגר

 בנושא לאומנות. כגלריה המשמש
 אחד היה הוא שם־דבר. הוא המיסגרות
 לייצר שהתחיל בארץ הראשונים

מעוגלות. שזוויותיהן מיסגרות
 לא גיל עלול הימים מן ביום אבל

 גיל: מבטיח זעירים. בציורים להסתפק
 ענקיים, פסלי־עץ לפסל מתכוון .אני

בגודלם.״ עצומים פסלים
 פינצבאק, כריסטופר שם על •

 הסאה בסוף שחי לונדוני תכשיטן
 שעונים, בייצור התמחה אשר ,17ה־

ם מכשירים מיי ת׳ אסטרונו  ומכונו
א נגינה. ת המצי  התערובת א

 ארבע המכילה הזהב, דמויית
אחת וחמישית נחושת חמישיות

■ גלזן אורנה ■בד,ל

החי
ף פ תו מ הקטן ה

*  התיזמורת מפקד התחרט צדדל ן
ל ע  התיזמורת ממסע שובו בעת כי ^

 וידיאו מכשיר הבריח בארצות״הברית
 התוודה מתופי״התיזמורת, אחד בתוך

 לפני התיזמורת, מנצח לפני כך על
 התיזמורת, וחברי התיזמורת רס״ר

 צבא־הקבע עם חוזהו התרת את וביקש
 לדין העמדתו את מנע שלא דבר —

 רב״סרן מדרגת הורד שבסופו צבאי,
שקל. אלף 20 של בקנס ונקנס

* * ★

בל ר על ח מידה כ
 לביטוח המוסד הודיע ירושלים ^

 את לקבל יכול איננו כי *■לאומי
 תשלום להנהיג מישרד־הדתות הצעת

 שבניגוד מכיוון מענק״מילה, של
 מתבצעת שמילתם היהודיים, לזכרים

 עדיין להולדתם, השמיני ביום
 המוסלמיים האזרחים רוב מקפידים

 ומלים האיסלאמית ההלכה את לקיים
 ,13ה־ הולדתם ביום רק בניהם את

 גדולה, בהוצאה כרוכה זה בגיל ומילה
 המוסד תקציב על מדי מכבידה שהיתה
 תקציב קיצוצי בימי לאומי לביטוח

אלה.
★ ★ ★

א זה שה ל - בו
כל הכבוד! ו

 על צעיר התנפל פתדדתיקווה ף*
 בשערותיה, משך מבוגרת, *■אשה

 הירפה מידיה, תיקה את לחטוף ניסה
 בו, בעטה כאשר בזעקת״כאב ממנה

 במקום בו .בעטתי לסובבים: בהסבירה
להגיד!״ מתביישת שאני

★ ★ ★

א ת ל פ לי שום ק ה
 כי מיפעל הודיע חיפה מיפרץ ^

ה ל י ג  אנרגיה להפיק כיצד דרך ^
 פסולת אורגני, זבל קש, מנסורת

 וירקות פירות של קליפות תעשייתית׳,
 גרעיני־כותנה, של מקליפות ובמיוחד

 החוסך קיטור, מייצר הוא שבעזרתם
בשנה. דלק טון אלפים 10 למיפעל

★ ★ ★

א ת־פל פ רו ת
 הליקויים תוקנו שפך־זוהר ^

 המשמש המקומי, ^בסולאריום
 שהסולאריום אחרי ספחת, חולי לריפוי

 בענני כוסה ירוקת, העלה במים, הוצף
 הורטבו. ומישטחי־השיזוף יתושים

 שהחולים אחרי רק בוצעו התיקונים
 מן לצאת איימו קיצוני, בצעד נקטו

 היוולדם כביום עירומים הסולאריום
ים־המלח. בכביש התנועה את ולחסום

* * *

ת ר עז שכינה, ב ה
שחונה שנה לא־

 מן קיבוצים חברי פנו ירושלים ף*
ם,  הגשמים העדר מחמת אשר ^הדרו

 נטורי־ לרבני בצורת, מפני חוששים
 לגשם, עבורם שיתפללו ביקשו קרתא,

 החנוכה, אחרי עד נידחו אך ברצון, נענו
 של חג שהוא ש״בחנוכה, מכיוון

 ותעניות״ תפילות עושים אין שימחה,
 לשלם הציעו כאשר בסירוב, ונתקלו

 מקבלים ש״איננו מכיוון המאמץ, עבור
מהציונים.״ כסף

★ ★

שיכוך כאבי־כיס ל

 לישכת־ פירסמה תל־אביב ך*
 שינויים על נתונים המיסחר *■>

 הכלכלי המהפך בעיקבות במכירות,
 ירידה על דיווחה היא אוקטובר. של
 של ירידה בענף־הצעצועים, 605, של

 של ירידה חריפים, במשקאות 505,
 205, של ירידה בקוסמטיקה, 305

 245 של ועלייה במכשירי״כתיבה
תרופות. של במכירות
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