
 וס זנו הגדור ננוס ^
נשו אולם - ■דדים *1ש ^

 היה העלי! הבחירה ^
נוסכים דאונים ענסיוו חג מסיבת ^

 בן טובי עודד ,1970 לשנת ישראל של הנסיך ך■ןן ןןן \ך■8ך■ 1■ ךוךוןך
1 1 1 1 1 | 13^11,41111 * 11X ,פרידלנד, דליה של לשאלותיה משיב החמש

החיננית. בהופעתה הקהל לב את וכבשה כלשהי, תמורה ללא המופע, את הינחתה אשר
ושחורת העיניים כחולת החמש, בת טל אפרתמאשקוו הנסיכה

מוכתרת ,1970 לשנת ישראל של הנסיכה השיער, __ _ ____________
ד אשר — הנסיכות בכתר ח ו מי ב כן' שוי עלית חברת על־ידי הו שוקולד. טבלאות כולו והע

 שנכח והמבוגרים הילדים 3,000 קהל
 ממזג״האוויר מהתוכנית, נהנה בתחרות
 קרניבאל של הכללית ומהאווירה הנהדר,

לא אולי — הבחירה בנשף ששררה ,
התחרות. מעצם מאשר פחות

 אורית עוררה הילדים בין הפתעה
 בבית להם שאין סיפרה כאשר כרמוש,

,אליק רואה היא אין ״אז :טלוויזיה *
ב קטנה ג׳ינג׳ית תמהה בום׳?״ בליק
רם. בקול קהל

ש ככל והלכו, גברו בקהל הניחושים
ה בהתייעצויותיהם. השופטים תאריכו

:במיוחד מגוון השופטים הרכב היה פעם
 קריניצי אברהם אלמנת קריניצי, שרה
 רמת- עיריית ראש אשת פלד, שרה ז״ל,
 מנהלת תשבי, לאה פלד, ישראל ד״ר גן,

מיכ רמת-גן, בעיריית הילדים גני מדור
 עודד ״אביר״, ח,ברת נציג בר-נתן, אל

 שלום וח״כ ״עלית״ חברת נציג באומן,
כהן.

 בתום השופטים, בחרו כאשר אולם
 ואת כנסין טובי עודד את התחרות,

כחולות, (עיניים המקסימה טל אפרת
 ונשארו המתח, פג כנסיכה, שחור) שיער

שהבחי היה נראה הבידור. חוויות רק
 על גם — כולם לב על מתקבלת רה
בכתר. זכו שלא הקטנים, המאוכזבים לב

 ד״ר דברי באוזניהם עדיין חידהדו כאילו
:רמת־גן עיריית ראש פלד, ישראל
 נסיכים וכולם חמודים, ילדינו ״כל

ונסיכות.
נבחרו." שלא אלה ״גם

חמומת׳ המעמד
את בידיהם אוחזים שלהם, שוקולד

 .ה־1 הנסיך — הגדול הרגע
ה בכתרי מוכתרים נסיכה
ת הקלף מגילות אותם המזכו

מין השופטים, תמימה. שנה חינם אביר בירה בשתיית  — לשמאל מי
מן, עודד ה קריניצי, שרה תשבי, לאה באו  בר־נתן. מיכאל פלד, חי

ע אינו אשר נוסף, שופט ה מופי ___יי______________________________ כהן. שלום חבר־הכנסת הוא בתמונ


