
 הירקון ברחוב קטנה בדירה שנולדה
 בן השווייצי המיליונר עם בתל־אביב,

 השנוי הבית את הקימו וביחד 52ה־
 למקום שהפך בארץ, במחלוקת ביותר

ליש התעניינות ולמוקד עליה־לרגל
לידו? העוברים ולתיירים ראלים

יריים
גסות

 שנים. 10 לפני מתחיל סיפור ך*
שגר מיליונר, הוא בולק ישראל 1 1

 כפנטהואז המשתרעת בדירת־ענק
בז׳נווה. מחוברים בתים שני בראש
 ארכיטקט בנה בז׳נווה הדירה את
 נוהג הוא גניבה. ליאון בשם צרפתי
 במו מתכנן שהוא הבתים את לבנות

 סטודנטים, בעזרת בדרר־כלל ידיו,
 כשהוא לתלמידים הופר הוא שאותם

עבודתם. את מכוון
שמי לבית הפר בשוויץ הפנטהאוז

 צילמו בעולם הארכיטקטורה סיפרי טב
דפיהם. את מעטר והוא אותו,

בדי- ביותר המדהימים הדברים אחד

 לובשת בעל״הבית, של אשתו סולוביצייק, שלומית
 הסוודר על צמר. סוגי מכמה בעצמה שסרגה סוודר

ברמת״גן. שנקר במיכללת אופנה תיכנון למדה היא גדול. פה מצוייר

המ הבית בעל בולוק, ישראלבבית־השימוש מצות
הצמחים את משקה שונה,

בנוצות. המכוסה בית״שימוש יש בז׳נווה בולוק של בביתו האנכית. בגינה
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 העיז את לראות אפשר מיזרח מצד שונות. בצורות
 המתבונן של כף־ידו על כמו פרושה כשהיא תל־אביב

קטנה בריכת״שחיה גם יש התימהוני הבית גג על

ח 1 \ ^  אל צופה הפנטהאוז של הגג ך1ן1|
מלון שליד הגן ממול הים 1111

היצוק לבן, בצבע בחומר מפוסל כולו הגג הילטון.

^ מחדו־האווחים מבט
חדר־ מחלון מיפלסים. שלושה עשוי הבית גג על

 נוף לראות אפשר קשתות־קשתות, העשוי האורחים,
 תל-אביב. של בתי״המלון ואת וחוף־ים ים של מרהיב

שונות. בצורות ממתכת עשוי החלונות של המעקה
 סנטימטר שכל בית־השימוש, הוא רה

בנוצות. מכוסה שבו מרובע
 במיסגרת שלומית באה הזה לבית
 בוגרת היא באירופה. שלה הטיולים

 שעבדה ברמת־גן, שנקר בית־הספר
 מ־ של בהדרכתה כיתן בבית־חרושת

 כששמעה בן־ארי. ריקי תכננת־האופנה
ל לו הציעה התימהוני, המליונר על

 חדר־השינה. של לחלון וילון לו ארוג
 ביקשה ״היא בחיוך: בולק מספר

 מבקש היה שאגם סכום הווילון בשביל
 אבל מזה, יצא לא וילון ציור.״ בשביל
שנים. 10 כבר שנמשך רומאן התפתח

 וגם בז׳נווה. השניים חיו השנים כל
 היה הסיפורים לפי מדהים. זוג היו שם

לב היה שאסור בז׳נווה, מגרש לבולק
 לבניה היתר קיבלה כנסיה עליו. נות
 סכום לבולק ושילמה המיגרש, על

 הרב הכסף למרות אבל עבורו. אגדתי
 צנוע באופן השניים חיו להם, שהיה

 מעולם היתה לא לשלומית ביותר.
 חיה. שבו הענק הבית למרות עוזרת,

 לבדה, בגדיה את ותופרת מתכננת היא
 לא זהב, לא תכשיט, שום לובשת לא

רק עונדת היא יהלומים. ולא כסף

 כלל בדרך וצדפים, תכשיטי־פלסטיק
 כשהיא שאפילו מספרים מעשה־ידיה.

 על ציור. כמו נראה זה סנדוויץ׳, מכינה
 אלה תכשיטים. עונדת היא אין ידיה

עובדת. אשה של גסות ידיים
 להערצה מודל לה המשמשת האשה

 לייטר־ פיני התילבושות מתכננת היא
שנפטרה. סדורף,
 סרגה השבוע שלבשה הסוודר את
 סוגי מעשרות כפסל, הוא חודש. במשך
שונים. צמרים
 נראה ישנה, במכונית נוסע הזוג

הראוו בישראל וצנוע. ביותר רגיל
 בטב־ מתעטרת זבנית כל שבה תנית,

ומ חריגים השניים נראים עת־יהלום,
שונים.

 תפוז ^
פיח בצורת ^

 בולוק קנה שנים ארבע פני ^
 בתל־ 181 הירקון ברחוב מיגרש /

 הבית מול הילטון, למלון סמוך אביב,
 את הביא הוא שלומית. נולדה שבו

בית. שיתכנן כדי גניבה הארכיטקט

 לא קבלני־בניין שעם שראו מאחר
 שיטתו לפי הלכו דבר, לבנות יצליחו

 לעבודה סטודנטים ולקחו גניבה, של
הבית. בניית על

 הנקרא מחומר העשוי בניין בנו הם
 בונים שממנו חומר זה פררודמנט.

 את מלח. בפני עמיד חומר אוניות^
 בסיבי־זכו־ מחוזק כשהוא בנו הבטון
כית.

 כשכל דירות, עשר מכיל הבית
 יציעים בעלת דו־קומתית, היא דירה

 הבניין צנרת כל ג׳קוזי. עם ואמבטיות
 שלמרות הוא המיוחד נחושת. עשויה

 סואן, כביש ליד עומד שהבניין. העובדה
 הבניין מן רעש. בפני בפנים אטום הוא

 תל־ העיר של משגע נוף לראות אפשר
ממ התיכון הים ושל ממיזרח, אביב
ערב■

 דירה אף בינתיים, מכר, לא מלוק
 למכור. מעוניין אינו הוא בבניין. אחת

 הבית נבנה שבהן השנים ארבע במשך
 נמוך־ אדם יום בכל לראות היה אפשר
ה־ בין סטודנטים עם מתרוצץ קומה

141 בעמוד (המשך
דיב תי מי ^ ט ■37 — ■י ■


