
להתעמלות מורה היאטוואיתבחיד־האויו,

בו־״סנברו עדנה |

 היתר, השבוע, שנערכה ,14ה״ צעדה ך<*
כה. עד שנערכו בצעדות העצובה אולי ) (

למע — בצעדות הגדולה זו היתר, אומנם
 אזרחים, חיילים, — צועדים אלף 18מ־ לה

 היא חלק. בה נטלו — וגדנ״עים קשישים
הראשו בפעם בצעדות: המקורית גם היתד,

 בה, החלה אלא בירושלים, הסתיימה לא נה
המוחז השטחים על־פני התמשכו ומסלוליה

 למרבית חדשים נופים בבחינת שהיו קים,
 ממנה ניטלה זאת, עם יחד אך הצועדים,

ומשיכתה. חמותה עיקר
דוו אינו בצעדת־ארבעת־הימים העיקר כי

 היבלות או המייגעת, הצעידה בחוויית קא
 קילומטר כל עם בכפות־הרגליים הצצות
מיפי היוותה שהיא בכך, היה ייחודה העובר.

והיא: - בירושלים

הצעדה

בנות־צנחנים. במחלקת שצעדה הצבאי,
 בסופה דווקא נמצאה עצמה המלכה אולם

 מחלקות־הבנות מבין האחרונה מחלקה, של
הצועדים. בטור

 שצעדו חיל־האוויר, בנות מחלקת זו היתד,
לצנח תתנדב אל היתולי: שיר כשבפיהן

 ות־ / לטייס, הולכים הטובים כי / נים!
 חיל־האוויר, חיילות מכל לטייסים! — טובות
 ברייטנפלד, עדנה בלטה בצעדה, חלק שנטלו

 איפור שמץ שללא עיניים, כחולת בלונדית
 צעידה, של קילומטר 32 לאחר גם היתד״

ה — וחברותית עליזה נשית, רעננה, יפה,
הצועדת. של האידיאלית דמות

 יוצאי־גרמניה, להורים בת היא )20( עדנה
מש עם עתה המתגוררת תל־אביב, ילידת
 וינגייט מכון בוגרת היא בירושלים. פחתה

 בו מיקצוע להתעמלות, כמורה ומוסמכת
 מ־ שיחרורה לאחר לעסוק מתכוזנת היא

חיל־האוויר.
על־ אושרה הזה העולם צוות של בחירתו

 ברייטנפלד שעדנה שעה צועדים, מאות ידי
 מבלי שכם. ליד בית־ג׳אלה בחניון צולמה
 ״צלם הצלם: לעבר קראו מדובר, במה שידעו
הצעדה!״ מלכת זוהי אותה! צלם אותה!
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 צעירים אלפי התערבו בו המוני, חברתי גש
 במעין והשכבות, המינים מכל ומבוגרים

עלי של מיפגן היתה היא ססגוני. פסטיבל
ספורטאית. ורוח עלומים צות׳

 כי הפעם. נעדרו הללו הסממנים מרבית
במח רוכזו לא שוב הצעדה משתתפי אלפי

 חולדה ביער המחנות כדוגמת אחד, ענק נה
 בירושלים הקימו החיילים יחידות בעבר.

 פני על פוזרו האזרחים עצמאיים. מאהלים
אח ובמוסדות־ציבור בבתי־ספר העיר, כל

 ההווי הפעם נרקם לא מכך כתוצאה רים•
ה בשנים שהיה כפי הצעדה, של המיוחד

ה התפזרו היומית הצעידה בגמר קודמות.
 למשכנותיהם כקבוצות או כבודדים צועדים

 בחברת החופשי זמנם את בילו הנפרדים,
 כל במשך מבלים הם עימם אשר האנשים,

 הם בה צורה באותה התבדרו השנה, ימות
 או בבית־ד,קולנוע בביקור בביתם: מתבדרים

בבית־הקפה. בישיבה
 הפעם. נעדר העם עם הצועדים מיפגש גם

 בשטחים עברו המסלולים שמרבית מאחר
 שוב ערביים, ישובים דרך או המוחזקים

 שלמות ערים יציאת של המחזות חזרו לא
ה פני את ולקבל להריע ובכיבוד בפרחים
 הצעידה, מסלולי לאורך החניונים צועדים.

 היו ספונטאני, בידור במות בעבר ששימשו
ה את שימשו וחסרי־חיים, שוממים עתה

ולאכילה. למנוחה בעיקר צועדים

★ ★ ★
מכ השפעה היתר, זד> עניינים מצב

ה מן רבים של מצב־רוחם על רעת
 ביניהם למצוא היה קשה והצוערות. צועדים

 הצעדה של רוחה את שתסמל הנערה את
 והן באישיותה הן בצעידתה, הן האמיתית,
החיצונית. בהופעתה
 ימי שני במשך עקבו׳ הזה העולם חוליות

 לתואר המועמדות אחר הראשונים הצעדה
 נותרו הניפוי לאחר .1968 הצעדה מלכת

 היתד, מהן האחו; לתואר. מועמדות שתי
 20 בת קיבוצניקית גורמן, צביר. הסמלת

במיקצועה מיצנחים מקפלת מעין־הכרמל,
חומותייך ער
הערבי בכפר עוברת

מחיל־ צועדות יחידת השנה: צעדת את מאפיינת התמונה
מימין), (שלישית ברייטנפלד עדנה הצעדה, מלכת ובה האוויר,

הגגות. מעל אותה מאבטחים צה״ל כשכוחות בית־ג׳אלה, ליד חדר,


