
חלומותיהם את הגשים הזה׳ ־..העולם להיות!סינים חלמו ילדים ארבעה
 של ההמתנה באולם - מבקרים ך*

 משוכנעים, היו דוב שדה־התעופה 1 1
 :רבת־מעלה אישיות נוכחת במקום כי

 בחצי הצטופפו ומלווים, נוסעים עשרות
ה־ לאחד מסביב ומתלהבת, מעריצה גורן

!!ם
שמדו
חלום

נסתר. מישהו אופפים כשהם ספסלים,
 חבר היה לא הסתבר, הנסתר, המישהו

 אלה היו כנסת. חבר לא ואפילו ממשלה,
 שלא קטנים, ילדים ארבעה הכל, בסך

 להם, שסביבם. מהרעש במיוחד התרגשו
 בו: להתרכז חשוב יותר הרבה עניין היה

לח עמדו אותה בחייהם, הראשונה הטיסה
דקות. מיספר תוך נוך

בתח הזוכים של החלום יום התחיל כך
 יום הזה. העולם של והנסיכה הנסיך רות
 מה כל יקבלו — להם שהובטח כפי בו,

להם. שיתחשק
 היד. — הרבה הכי להם שהתחשק מה
 הסימפאטי הנציג אלוף, עמוס באוויר. לטוס

הרא בקשתם את מילא יעף, חברת של
 כי לטוס, מפחדת לא בכלל ״אני שונה.
 הנסיכה עינת, אמרה לאט״, נוסע הטייס

המקסימה.
הי הטיול החל האווירי, הטיול לאחר
 של התל־אביבי בסניף שנפתח בשתי,
בפ שהוצג לאחר החיפני. אור־לי. ביח״ר

 המפעל, של המוצרים אוצר הילדים ני
 לילד, להעניק שאפשר מה כל את הכולל

 — וחיתולים תקליטים ועד מעגלות־ילדים
 חלוקת הביקור: של המעניין החלק הגיע

 זאת, לעומת תיא, חברת נציגת המתנות.
ה ביום חלקה את תרמה גניגר, יהודית
להת רצה שלא הילד אודות בסיפור חלום,
 חדש סבון לו המציא שאביו עד רחץ
דרמפון. בשם
סיו כדי תוך החלום, יום התקדמות עם
במכו נסיעה התל־אביבי, בגן־החיות רים
 — שונים באתרים וסיורים חשמליות ניות

 קבלת־פנים, לביקור, ביקור שבין התברר
 בהשקט כאן, התפתח — למתנה מתנה

ענ גילתה הנסיכה :כפול רומן ובביטחה,
 אירעה דומה והתפתחות בנסיך, ברור יין

הסגנים. בדרג
 הם נסיכים גם אך קצת, פרוזאי סיום

בני־אדם. רק

 הקהל, סקרנות את שעוררו הארבעה,
 וסגניהם: — ישראל ונסיכת נסיך היו

 .71 לשנת ישראל נסיכת שפרלינג, עינת
 — כהן יובל לידו הנסיך. — אלפנדרי דוד

 אחד כל הסגנית. — סלוצקי וליאורה הסגן,
עבו־ משהו לעשות ניסה המשועשע בקהל

 בשעה זוהרות החלום, יום משתתפי ארבעת של פניהםהמתנות עם
אורלי. החרושת מבית המתנות את מקבלים שהם

אלפנדרי, דודוהחיות נגן
הקטן, הנסיך

בגן־ בביקורו חשמלית במכונית סע

 1 לפנדרי,
 1 ני־ ,טו,

החיות.
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דודו הנסיך :לשמאל מימיןנשו מני עד
שפרלינג, עינת הנסיכה אלפנדרי,

מטוס על יושבים כהן, יובל והסגן סלוצקי ליאורה הסגנית

 הראשון לאירוע הקרובות בדקות להטיסם העומד יעף, חברת
 יעף. חברת על״ידי לרשותם שהועמד שלהם, החלום ביום
מורה״דרך. להם שימש אלוף, עמוס ובעצמו, בכבודו החברה נציג

 גלידות, ארטיקים, מיצים, להם הציע רם:
לא. מה


