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 לדבריה בביתה. שפתחה החדש בסלון בדנמרק, שלמדה היופי טיפוח בתורת העומק שלה,
בירושלים. סלון פתיחת לקראת קרש־קפיצה ונשים, גברים של יופי לטיפוח הסלון ישמש

 מישרד־התוץ, בשירות ותיק דיפלומט לשם,
 סיום לקראת דווקא פירסומו בעיקר זכה

 לארץ לחזור שעמד ולפני כשגריר, כהונתו
מישרד־החוץ. בצמרת בכיר בתפקיד ולזכות
 בני־מישפחתו עם לשם נדד רבות ישנים
 ארצות־הברית באפריקה, רבות בארצות

 שלא כימעט שנים אותן כל משך ואירופה.
בארץ. להתפרסם ישמו זכה

ב לשם של שמו לפירסום שהביאה מי
 דפי מעל במישרד־החוץ, בכירים דיונים

אי בין בלתי־רישמיות ובשיחות העיתונים
 עליזה, אישתו, דווקא היתד. צמרת שי

 שלה, הארבעים שנות בתחילת נאה אשה
 שונים. בנושאים רב ידע המגלה מטופחת,

הדי טענו גבול!״ כל עברה לשם ״עליזה
 שהפכה בגלל נהרס ״בעלה מדנמרק. ווחים

ב להישאר אותו הסיתה היא פמיניסטית!
!״שירות־החוץ את ולעזוב דנמרק

 טכס־ בגלל עליזה על יצא הקצף עיקר
 לסלון״ בקופנהגן שערכה הנוצץ הפתיחה

 הסלון גדשמה. נקרא •שאף בניהולה, יופי
 של במרכזה באיזור־יוקרה, נפתח המפואר

שבמלו המפוארים אחד ליד דנמרק, בירת
השמו ד׳אנגלטר. מלון סקנדינביה, נות
 את להשאיר יכלו לא לארץ שהגיעו עות

וי אמנת אדישים. במישרד־החוץ הממונים
 דיפלומט, של ובזכויות בחובות הדנה נה,

 בני־ או דיפלומט על ״אסור כי קובעת
 ב־ מיסחרי עיסוק בכל לעסוק מיישפחתו

לה.״ ומחוצה כהונתו ארץ בשטח או מיסגרת
 ישראל לשגרירות שנשלחו המיכתבים

 ״אשתי מפורטות. בתשובות זכו בקופנהגן
 עבודתה,״ תמורת משכורת מקבלת אינה

 או־ בירושלים. למיישרד־החוץ לשם השיב
 רבים. להדאיג המ-שיכו מדנמרק הידיעות לח

 משכורת מקבלת עליזה כי בהן סופר
 כסף וכי סלון־היופי, -ניהול תמורת גבוהה

 סודי לחשבון־בנק אוטומטית מועבר זה
בשווייץ. הבנקים באחד משה, בעלה, של

 בישראל מישרד־החוץ ראשי על הלחץ
ה שאלו: והציבור העיתונות גדול. היה

 הודיע לשם אל שהגיע במיכתב כיצד?
 את לסיים שעליו מישרד־החוץ סמנכ״ל לו

 ביוני במקום ,1975 בנובמבר כבר תפקידו
ש ״מכיוון המקורי, החוזה על-פי 1976

 לניהול.״ והתמחות, מלימודים עברה אשתך
 ״־שערוריית בעיקבות כי ללשם הובהר

ב לעבוד להוסיף יוכל לא סלון־היופי״
מישרד־החוץ. שירות
 אחדים חודשים ההוראה. את ביצע לשם

 בתחילת כהונתו, של הרישמי סיומה לפני
 את עזב שעברה, בשנה אוקטובר חודש

וחזר ,13,־ד בן מתי, בנו עם יחד דנמרק,

 הסילון במהירות עכרו שמועות ך•
 :הקטנה ישראל אל הרחוקה מדנמרק 1 1

 עורך לשם, משה בדנמרק, י-שראל שגריר
משה בסקנדינביה. ולהישאר להגר הכנות

- הדוגמו הבו -
 שהותו בעת לביגדי־ילדים מבוקש דוגמן

בירושלים. מירון לומד היום בדנמרק.
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 ישראל שגויר שד אשתו רשם, עדיזה
 במונז שעמדה בדנמרק, רשענו

 קוסמטי מנון נתחה ציבורית, סעדה
 הראשונה בנעם ומשיבה ניוושרים
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 האשה?״ ״היכן שבירושלים. הישן לביתו

 הוסיפו בקופנהגן לשאול. הכל המשיכו
 השונים, בעיתוני־החברה שמה את להזכיר

 של הנוצץ החוג אנשי עם נראתה והיא
 עיתונים רבים. חברתיים באירועים דנמרק

השג ״אשת על כתבות פירטמו ושבועונים
 יצא לשם משה שלה.״ על העומדת ריר

מר את ובילה חופשה־ללא־תשלום, לשנת
מיש למצוא מנסה כשהוא בארץ, זמנו בית
 בפעם לפחות כי היה, נדמה מתאימה. רה
 ובני־מי-שפחתו לשם נכונות: השמועות זו

רבות שנים ״אחרי הארץ. מן יורדים אכן

 סקנדינביים. בשבועונים רבות מצולמות כתבות של במרכזן לעמוד זכתה ועליזה הדנית,
ישראליים. מאזרחים גם ותמיכה, עידוד מיכתבי עליזה קיבלה בעיתונים הכתבות אחרי

 ו־ לשם יסתגלו לא הדיפלומטי, בשירות
הפרש אחד קבע בארץ,״ לחיים מישפחתו

נים.
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 סטירתיהלחי הגיעה ביולי כאחד ודם
 למיניהם. והרכלנים המשמיצים לכל

 הפיקג־ השערורייה שמאחרי האשה עליזה,
בן־ בנמל־התעופה נחתה ת, והמנופח טית


