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צילום. דוגמנית היא 17ה־ בת המלבה בתחילתו. כמו ורעננה יפה המסלול בסוף חני נראתה

:הצעדה מלכת
פרידמן חני

בסק התבוננו גפנא הערבי הכפר תושבי
 העפר. שביל על ביד יד שרץ בזוג, רנות
 הבתים, אחד מפתח שהציצה צעירה נערה

משמ מלאת בתנועה ראשה על הצביעה
מג׳נון.״ — ״אל־יהוד והפטירה: עות,

 סמוך, בית של גגו על שישב חייל
 כוחותיה: בשארית שרצה לבחורה הודיע
 פה״. שעוברת הראשונה הבחורה ״את

 מושך כשבן־זוגה לרוץ, המשיכה הנערה
 האיץ מהר!״ ״מהר! ההר. במעלה אותה

 ״שתיסחוב עייפות. עיניים בחייל ונעץ בה,
החייל. לו איחל החיים״ כל ככה אותה
 הנערות אלפי מבין הראשונה היתד, זו

 הימים. שלושת בצעדת השנה שהשתתפו
 כל לא צעירות, השאר: הגיעו אחריה

 חיילות רזות, שמנות, גבוהות, צעירות, כך
 אלה לבד. או בקבוצות אזרחיות, סתם או

 לקבוצות הצטרפו מלווה, להן מצאו שלא
 זכו זה בשטח ההצלחה למירב השונות.

 הצטרפו הדרך כל ולאורך גולני, צועדי
 סופראנו קולות שלהם העמוקים לבאסים

גדלני. של חייל השיר: את שציפצפו
 את תירש מי ביותר? היפה הצועדת מי

 מלכת קלמן, עדנה החיילת של תוארה
אשתקד? הצעה

 סוף, ים כקריעת קשה היתה הבחירה
 רובן ניראו הכבד החום שלמרות מפני

 בוקר. לטיול יצאו כאילו הצועדות של
 אדומות. מטפחות הניפו לאומי בנק צועדות
להב המשיכו האחיות של הצחורים מדיהן

 באמבח רקדו השריון ובנות מלובן, ריק
הקצינה. של בניצוחה סוערת,

 של מבוטל לא מספר היה אלה כל בין
 חני לעשות הגדילה מכולן אך יפהפיות,

 עיניים ירוקת יפהפיה ,17ה־ בת פרידמן
בודדת. כצועדת בצעדה שהשתתפה מבת־ים,
 היא הארוכים, הקילומטרים כל לאורך

 דפי מבין יצאה עתה זה כאילו נראתה
 בו הפלייבוי או זוהר, אופנה שבועון

בגדים. עם שלה. צילום מזמן לא הופיע
 מעל קשורה וחולצה קצרים במכנסיים

ול אלגנטיים סנדלים כשלרגליה הפופיק,
כמו גמאה — מלאכותיים ריסים עיניה

 מרץ לה נישאר ועוד המסלול, את כלום
 שה־ ה״חכמות״ ממאות אחת לכל לענות

לדקה. שתיים של בקצב העיפו צועדים
 נשמר רצופות שנתיים שבמשך אחרי וכך,
 עבר הוא צה״ל, חיילות בידי התואר
 חני. האזרחית של לידיה השנה

צילום. דוגמנית היא החדשה המלכה

 הספיקה כבר ,17 בת רק שהיא למרות
 מעוררת, שהיא לתשומת־הלב להתרגל חני

 בטחון של קטנה לא מידה לה ולרכוש
 של אחיו עם יחד הגיעה לצעדה עצמי.
באוניבר לומד עצמו החבר כי שלה, החבר
להתפנות. היה יכול ולא סיטה

 עלי״ לשמור שלו האח את שלח ״הוא
 — שבטוח ״מה בחיוך. חני מסבירה
בטוח״.

 טובח טוראיתהקונסורנציה
ו,9ה־ בת צחר

מש אחת היתה ומיון, קליטה בסיס מבנות
לתואר. ביותר הרציניות המועמדות לוש

 בו מהרגע שהתפרסמה שריון, בנות של היפהפיה הרב״טית1הקה חביבת
מיפו, ו,9ה־ בת קאניאט תמי הרב״טית, הצעדה. לעיר הגיעה

הצעדה. מלכת של הנכסף הכתר על חני, המלכה של ביותר הרצינית המתחרה היתה
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