
המג איש צוקרמן, פול האמריקאי המיליארדר של הווילהצוקומן וילה
בארצות־הברית. חמאת־הבוטנים כמלך שנחשב ומי בית

שם. להחלים ,נוהגת מאיר גולדה לשעבר, רה״מ בריכת־שחייה. יש מאזבסט, שגגו בביתו
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שלו. הווייט־נאמים למשרתים נוסף בית בווילה, מיפעלו. ממוקם שם במיגדל־הטמק, אחד
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שהיגר. אמריקאי מתושב רכשו אלא בעצמו, שבמקום ביתו את בנה לא קיסריה לפיתוח מרהיבים. וגנים דשא של דונאמים תשעה בני משטחים הווילה, סביב בחו״ל. זמנו מרבית

 אך פחות,. היוקרתית ,8 בשכונה בינתיים
 בקיסריה, הגדולים אחד ספק ללא יהיה ביתו

 * בריכת־שחייה והולכת נבנית כשמאחריו
 תושבי הם גליה, ואשתו, יאנוש פרטית.
 את השולחים היחידים הקבועים קיסריה
 אור־עקיבא, בעיירת־הפיתוח ללמוד ילדיהם

שבחדרה. לבתי־הספר ולא
 צוקרמן, פול המגבית איש של בביתו

 ראש־ לבקר מרבה אזבסט, מכוסה שגגו
 הנוהגת מאיר, גולדה לשעבר הממשלה
 בבית־ שהיותיה אחרי במקום להחלים
ב מתגורר איבו עצמו צוקרמן החולים.
 את מתחזקים ועובדיו דרך־קבע, קיסריה

ה המפוארת בריכת־השחייה ואת הבית
אליו. צמודה

 בעל שידלובסקי, יוסף העשיר התעשיין
 מבעלי ואחד בבית־שמש המנועים מיפעל
 בשנה עבר דאסו, הצרפתי המנועים מיפעל

 ביתו. את שם וקבע לקיסריה האחרונה
 גם ארעי באופן מתגוררת בית באותו

כהן. שימחה נציגתו,
 הצעירה הצלחה. של. סיפור היא שימחה

 המועצה לראשות כיום הרצה ,30ה־ בת
 מארוקו ילידת היא אור־עקיבא, האמורית

 במעברת והתגוררה מישפחתה עם שעלתה
 בהיותה עוד הימים, באחד אור־עקיבא.

 שאל והנ-הג מכונית לידה נעצרה ילדה,
 שימחה, קיסריה. מלון של למקומו אותה

 המכונית לנוסעי הראתה צרפתית, הדוברת
המכו נוסעי חייה. השתנו ומאז הדרך, את
 והם עשירה, בלגית כמישפחה התגלו נית

 מצאה כך כבת. שימחה את לאמץ החליטו
 את רוכשת מאור־עקיבא הילדה עצמה את

 ואף בעולם, בתי־הספר במיטב השכלתה
 אחריו שהותיר מהירושה הגון מנתח נהנתה

המישפחה. אבי

 ספקולציות
וחוזימ״בסתר

ת מצעו א  הכירה מישפחה אותה ך
את שילב הוא שידלובסקי, את שימחה י0




