
ישראל מדינת נשיא כבוד של האדיבה בחסותו
ם פר!פ י ר פ קצ<ר א

 תל-אביב] ב״סינרמה״ 9.30 בשעה 5.7.73 ה׳ יום עולמית בכורה — גאלה הצגת
 ה״ל,3 אלופי כנסת, חברי שרים, ישראל, מדינת נשיא כב׳ בנוכחות

הסרט. ויוצרי כוכבי דיפלומטים,
בישראל״. וראייטי ל״מועדון קודש ההכנסות כל

גורל. מוכי ילדים למען הבידור עולם של לבו

:מציגים 111 ■1110

ענק לסרט שהפך נפלא מחזמר
 דב :עורך גורפינקל. דוד :צלם בראו!. שמעון : כוריאוגרפיה זלצר. דב : מוסיקה גלובוס. יורם בפועל: מפיק גולן. מנחם : ומפיק במאי
 ויואל מוסינזון יגאל מאת מחזמר עפ״י חפר. חיים — גולן מנחם : תסריט אלמגור. דן — אטינגר עמוס — חפר חיים שירים: הניג.

דימבורט. דן הפצה: ניהול אלה. האחים להפקה: שותפים צפריר. שלמה צייר: מוסינזון. יגאל של מחזהו בעקבות זילברג
 אפרוני יהודה * לביא אפרת * גרוטס אתי * אליאס אריה *

 גבי * מוסקונה אריה * רונאי אברהם * לוקה ג׳טה * בנאי חיים * סירא בן יעקב * גרבר יוסי * עזיקרי עליזה * אשרוב מישה *
 יעקב * אביב מוצי * הלל משה * בראון ליז דון רחמים ־* דביר דוד * עיני מנחם * ליבנה שמואל * טל-שיר עמוס * שושן
וישנסקי. שלמה * אמיר נורית * אוהד גבריאלה * בורודו צבי * אולייניק מרים * יפת גאולה * רחמימוב מדלן * טימן

?810זא בשיטת צולם ^ \ \  גבעתיים פטה״ ״ברקי במעבדות פותח .^3£\ז׳1א\/000011 בצבעי ך
: קולנוע בתי 10ב- 7.7.73 שבת במוצאי החל . הרחב לקהל . עולמיות בכורה הצגות

ירושלים תל־אביב תל-אביב
״עדו״ ״סינרמה״ ״הוד״

4 ,7 ,9.30 4 ,7 ,9.30 4 ,7 ,9.30

רמת־גן גבעתיים באר־שבע חולון
״רמה״ ״הדר״ ״חו״ ״רינה״

4 ,7 ,9.30 4 ,7 ,9.30 4 ,7 ,9.30 7 -  9.30

נתניה
 ״שרוף׳

9.30 - 7

המשרדים. בכל מוקדמת כרטיסים מכירת
 הסליחה. ידידינו ועם הנחה או הזמנה כרטיסי יוענקו לא ״קזבלן״ הסרט הצגת במשך

.0.8.3. תקליטי מעל ״קזבלן״ הסרט משירי המקורי פס-הקול

פתח־תקוה
 ״היכל״

9.30 - 7


