
 סגל רבקה של בעיניהאושר שר דמעות
 רבקה נסיכת־הגליל.

 את ששכחה לה כשהסתבר צער של בדמעות הערב את החלה
מעונה, בת רבקה, של המושב בני כל בתל־אביב. המופע בגדי

 שנערך נסיכת־הצפון בחירת בטכס לחזות כדי בהמוניהם הגיעו
 השנייה הסגנית מימין: למטה חורשת־טל. של הרחב הדשא על

 טבק, בני תל־אביב, מכבי ־ שחקן של אחותו טבק, אתי
אליזם. רלי הראשונה, הסגנית משמאלה סגל, לרבקה נושקת

 וממלא־מקום לנסיכת־הצפון, נבחרה היא
 אוחנה, שמואל קרייודשמונה, ראש־עיריית

 שהיה הקהל תשואות לקול אותה׳ הכתיר
 הוריה בת־הגליל. של בשמחתה מאושר

 לעברה וזרקו הבימה אל מיהרו הנרגשים
ביל שאהבה בובה שלה: קמיע־המזל את

 באושר הבובה את חיבקה רבקה דותה.
זה.״ את עשיתי זה, את ״עשיתי :ואמרה

זמר
מיצרי

עשי אמנותית מתוכנית נהיגה׳ קהל ך* ■+
טולדנו, אבי הזמר התחרות. קודם רה י •

 השאיר מלכת־המים, בתחרות ותיק אורח
מרומם. מצב־רוה עם ובא בבית הצרות את

 הקהל, את בידרה קלוסקי הג׳ז״של להקת
הטל קריינית את כסולנית לגלות ששמח
 והדולפינים נוי משה חיים. חלי וויזיה,

 לכל המופע את וליוו בנגינתם הלהיבו
 של הופעתו היתה הערב הפתעת אורכו.
למקום שהגיע קומאר, ראג' המצרי, הזמר

 הבימה אל לעלות מיהר _הוא במיקרה.
 של בליווייה שירים כמה ושר המרהיבה
 בו ליווי שאילתרה הדולפינים, תיזמורת
 קילים של והתאורה הקול מערכות במקום.

 המופע הזמר. של לשירתו הוסיפו רק חיפה
 לופו האמרגן על-ידי שאורגן האמנותי

 הנאה הפעם, גם גרם, מבט, מתיאטרון
 בחירת בטקס לחזות שבאו לצופים, רבה

 שנתרמו היקרים הפרסים נסיכת־הצפון.
 אנווה וולה, הזית, עץ החברות על-ידי

 הם גם תרמו הצופים, בין והוגדלו ^1£ו־
הטוב. הרוח למצב

בחידה
קשה

לילה, באותו קשה באמת שעבד מי ך
■  הפעם שגם חבר־השופטים, חברי היו י

 מועצת־עי- חברי אלה היו בבחירה. התקשו
מנהלת מורה, דוד :ריית־קריית־שמונה

 חבר־ אפנדוביץ, רבקה המשביר־המרכזי,
ראש־העיר, אשת אטיאם, שמעון המועצה,

 אברהם, בעלה את שייצגה אלוני, שושנה
 מזכירת מלול, טוני חבר־המועצה אשת

 זאבי, המשטרה מפקד רייך, רות נעמת,
 נציג שריד, יעקב הזית, עץ הנהלת חבר

 נעלי נציג רבעו; אלכס אולימפיק, חברת
 וזאב מחיפה, שבא מוריאני, מורים מרנו,

 ללא אלה, היו היופי. אתר מסלון אוחיון
 ביחד שהתכנסו והסלתה השמנה כל ספק,
השופ אזורם. של הנסיכה את לבחור כדי
 בחרו, לבסוף אך בבחירה, התקשו טים

ה בסגנית סגל, רבקה בנסיכה כאמור,
הספור בת הספורטאית טבק, אתי שנייה,

 על־ידי שהוכתרה הספורטאי, ואחות טאי
 צדוק קריית־שמונה, מועצת־העיר חבר

 אליזם, רלי הראשונה וכסגנית אבשלום,
 על־ידי שהוכתרה תיכון.מרמת־גן, תלמידת

 התרבות- תיק ומחזיק העיריה הנהלת חבר
 סמי קריית־שמונה, של הנוער־והספורט

 חיילים, המוני בלטו הרב בקהל מלול.
 אנשי- של קבוצה זו היתה בתפקיד. חלקם

 אישית שמירה הבנות על ששמרה מילואים
צה״ל ״אם :מהם אחד אמר ולוחצת.

 שירות את עושה אני שככה לי מבטיח
השנה.״ כל קבע חותם אני שלי, המילואים

נוגשת
שהוכתרה טבק,

 שנייח סגנית ומופתעת
אתי הצפון, ־ לנסיכת

אבשלום, צדוק ידי על־
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