
 אוסטריה, שגרירות ודוברת עיתונות ענייני
 לנד, הערג כל עמדה היא חבריה. מכל
 שבאו הישראליים המעריצים ידי את חצה

רבות. מתנות־פרידה לה והביאו תפקידה,

 ההג״ מיקצת אלה - אשת־עסקים שחקנית,
 הגיעה היא הישראלית. לנערת״הזוהר עניק

 במקומו שר. לא הערב שבאותו כהן, יזהר
תימניות. נשים אותו כשמלוות זורתיים,
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 מירושלים הגיעו הם בטלוויזיה. אחוזי״הצפיה את שוב שהעלתה הזמן,

שומרון. דן של גרושתו שומרון, מירי משמאל: ברברה. את לברך כדי

 הבריכה ליד שגם למרות במרפסת, עמדו האורחים רוב עברון. רם מימין:
 העדיפו הם המעריצים. הגיעו לא לשם עד אבל בר״משקאות. הכינו

 למרות ומרמאללה, משכם שהגיעו אורחים גם היו בשני. האחד להתחכך
הפלסטיניים. חבריה לכבוד מסיבה בירושלים ערכה כבר שברברה

 והדוברת עיתונות לענייני הנספחת
 ברברה האוסטרית השגרירות של

 הארץ, את לעזוב העומדת טאוסר,
 השגריר של לווילה בכניסה עמדה

 לבשה היא בהרצליה־פיתוח. האוסטרי
 היה השולחן על שיפון. מבד חליפה
 צימאונה, לרוות וכוס, קנקו־מים מוצב

 הערב, כל שם עמדה היא פרחים. וזר
 שהם החברים, של ידיהם את לחצה

 תשע מזה שלה הפרטיים המעריצים
כאן. נמצאת שהיא מאז שנים,

דמו של רחבה קשת ייצגו הבאים
החברה. ומחיי הפוליטיקה מעולם יות

 יצחק המיועד, שר־הביטחון ביניהם:
 בשימלה שבאה לאה, ואשתו רבין

 לובה מפ״ם; איש צבן יאיר אדומה;
 אלמגור גילה כמו אמנים אליאב;

והחב רבים, עיתונאים מרון; וחכה
 מבלה ברברה היתה שם מכסית, רים,
הצהריים. אחרי שישי בימי

 קשר לה היה שאיתם אנשי־הצבא
נעדרו.

 תפקיד לקבל אמורה טאופר ברברה
אוסט בממשלת לשר־החוץ עוזרת של

 חפציה את אורזת היא בעוד אך ריה,
אישי). יומו (ראה: השר. התחלף

 שהוא מה את לה קרא הוא מדליית־העיר. את □11/11/1 1111 במתנה לברנרה הביא תל־אביב, עיריית ראש ||1ן*|ר 71¥1<111
 בתפקיד הצלחה לה ומאחלים חברתנו, של עזיבתה על ״מצטערים כתב:

המשקפיים. את הוציאה ואשתו הכתוב, בקריאת התקשה צייץ' החדש."
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 הוליד וזה לתל״אביב, ועבר שלו הדיקליה את עזב הוא המקום. את
ואשתו. פרייג' אליאס בית״לחם עיריית ראש למטה: ותיקה. חברות
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