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 אירעו צרפת, כנשיא מכהונתו גול ^

 חיל- סמלת נוספים. מלכותיים גברי חילופי
 הצעדה מלכת ברייטנפלד, עדנה האוויר

 אותו והורישה כיתרה את הסירה ,1968
.1969 הצעדה מלכת קלמן, עדנה לטוראית
צע כי בקלות. נבחרה לא הכתר יורשת

מ שונה היתר, השנה הימים שלושת דת
היתד, ואופייה. במסלוליה רק לא קודמותיה

ישראל חתימת במיצעד הגברים מביסים רמאללה ליד תרבי בכפר בית־ספח מפתח

 מלכת הענקית. הצעדה עיר הוקמה רמאללה שליד בבית־אלהצעדה בעיר
: הראשון הצעדה יום אחרי בעיר נראית קלמן, עדנה הצעדה,

בב גיטריסט חייל עם ה ועם למעלה), (בתמונה חו תי  שלהן באוהל מנוחה בשעת ליחידה חברו
ת עדנה נראתה — והקשה המפרכת הצעדה אחרי גם למטה). (בתמונה שית חינני ביותר. ונ

 החיילות מחלקת של במאסף צועדת קלמן עדנההראש על היל-הים
חיל־ של כובע כשלראשה הקליטה, בסיס של

רן התערבו הצועדות הים. או כובעים. איתם והחליפו חיל־היס, בצועדי המסלול ל

צוע אלף 11מ־ למעלה בצעדות. הגדולה זו
ב היפה גם זו היתר, חלק. בה נטלו דים

הצע עיר את שהקיפו מסלוליה, צעדות.
הש רמאללה, ליד בבית־אל, שהוקמה דה

ב מיושב בלתי הררי, שטח פני על תרעו
 בעליות התפתלו הם ביופיו. ונשגב רובו,

הות הצעדה ואופי לצעדה קשים ומורדות
למסלולים• אם

 צעדו אפילו מהצועדים, נדרשה לא שוב
קפ צבאית צעדה צבאיות, יחידות במיסגרת

 כאוות־נפשם, לעצור לטייל, יכלו הם דנית.
ול בדרך, ורשמים חוויות להחליף לפטפט,
 לפני רק אחרות. צועדים בקבוצות התערב

 צעידה מהם נדרשה השיפוט, נקודות שתי
צבאי. אופי בעלת

ביחי להבחין היה אפשר השני בשינוי
 גם להם שחשובה היה נראה הצועדות. דות

 בלט כך משום החיצונית. הנשית התדמית
ש החינניות,־ הצועדות של מספרן הפעם

שאתן רוצה ״אני המחלקות. בראש הוצבו

 אלא ביותר, הטובות הצועדות רק לא תהיו
צעי ח״ן קצינת הודיעה !״ ביותר היפות גם
הצעידה. בשעת למחלקתה רה

יחי אלה היו מכולן. בלטו יחידות שתי
 קליטה בסיס ובנות חיל־הים בנות דות

ביו הגדולים המיקבצים קובצו בהם ומיון,
 ומכולן ויפהפיות. חינניות נערות של תר

 ילידת וחצי, 18ה־ בת קלמן, עדנה נבחרה
שהת הונגרי, ממוצא להורים בת טבריה,

 שסיימה אחרי שנה, חצי לפני לצה״ל גייסה
בתל־אביב. ט׳ עירוני בתיכון לימודיה את

וק מיון מבסיס התמירה החיילת עדנה,
הרא הפעם זו בצעדות המשתתפת ליטה,
 ,1969 הצעדה מלכת בתואר זכתה שונה,
 על לשמור והצלחתה הנאה צעדתה בזכות

הקשה. המסלול בתום גם ונשיותה חינניותה
 קלמן עדנה סימלה לתואר כקודמותיה

 מיפגש : הצעדה של האמיתי אופייה את
רו את ששיקף תוססים, עלומים של המוני
חשכ״ט. ישראל נוער של חו
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