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42.
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.39 גבולות, מיזרחן, אמיתי, יוסי .17
ירושלים, קהילתי, עובד סוויסה, ימין .18
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.42 ירושלים, מרצה, ברינקר, מנחם .42
 פרדס־חנה, מורה, שמואלי, שושנה .43

47.
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.27 שלים,
טן יעל .45  וסופרת, עורכת הר-סטון, לו

.42 ירושלים
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ה, .30 פתח״תיקוו
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27.4.77 ד׳ □1'
 יום ״צהרי באוניברסיטה, חיפה, •
צפן. יאיר אפנדי, אדרי ד׳״,
 יום ״צהרי אורנים, סמינר חיפה, •
כהן. רן ד״׳,
לחקלאות, הפקולטה רחוכות, •
פעיל. מאיר ״כ ח ,12.30
ההסתדרות, בית במועדון טיבעון, •

יהושע. א.ב. ,20.30
גי גירעון ,20.30 כית־העמק, •
קרייזלר. משה לת,
 טל. חיפה, למטה (לפנות מעלות, !•

מרציאנו. סעדיה ,18.30 ),04-662478
 בנין באוניברסיטה, כאר־שכע, •

 צחור זאב בין עימות ,21.00ב־ ג׳,
ברעם. וחיים

 בגרמנית ותשובות שאלות חיפה, •
,7.06 חיים, רח׳ ריץ, גלריה קפה ועברית,

אבנרי. אורי ,5.00
הולנד, איתן אצל בית חוג חיפה, !•
אבנרי. אורי ,8.00

28.4.77 ה □1'
.20.00 עמיר, קיפוץ •
ההסתדרות, בבית פרדס*חנה, •

 רן קוליקוכסקי, צפי ד״ר ,20.30
פרס. יוחנן ד״ר כהן,

 אפשטיין לוין התה, בבית דחופות, •1
אפנדי. אורי ,20.00,45

רח׳ דיוים, דוד ראשון־לציון, •

ה .90 .40 ירושלים, מורה, ביתן, אלק
.46 תל-אביב, מורה, אבנרי, רחל .91
.28 ירושלים, מלצר, בן״הרוש, ראובן .92
.32 נחשון, סטודנט, רוזנטל, ראובן .93
.39 גבעתיים, מהנדס, פקלמן, ברוך .94
אל-אמיר, ביר חוצב, ואקר, מוחמד .95

44.
.62 חולון, פקיד, שטרכמן, זאב .96
.41 זיקים, חקלאי, חבויניק, דגי .97
.23 ירושלים, ש.ג., לווי, בן־ציון .98
.36 ירושלים, מרצה, קאופמן, אדי .99

 רחובות, דייל-אוויר, שלוין, אמנון .100
33.

 ירושלים, עקרת-בית, בן־חמו, מרים .101
41.

.31 כרם־שלום, חקלאי, מורביץ, לוי .102
מחי, אברהם .103  מתכנן״מערכות, קי

.38 באר-שבע,
.43 תל-אביב, סופר, בסר, יעקב .104
.39 חולון, טכנאית-בניין, לחמן, חנה .105
תל-אביב, עיתונאי, שימעוני, אליעזר .106

48• ̂
 נחשון, חבר־קיבוץ, שצ׳ופק, יצחק .107

32.
ירוש חשמלאי, לוי, ניסים שמעון .108

.25 לים,
 תל- אדריכלית, אפשטיין, אריאלה .109

.44 אביב,
 ירושלים, מורה-מדריך, בן״חורין, חנן .110

35.
טונובסקי, אהרון .111 ירו סוציולוג, אנ

.54 שלים,
.47 בת-ים, עיתונאי, צבו, יאיר .112
.63 תל״אביב, פקיד, דרוקמן, אליהו .113
 תל״אביב, פסיכולוג, ברמן, אברהם .114

71.
.38 תל-אביב, שחקנית, אלמגור, גילה .115
 תל- ובמאי, מחזאי אלוני, בצלאל .116

.37 אביב,
.38 חולדה, ומורה, סופר עוז, עמוס .117
 עין־ עובד״תעשייה, ריפתין, יעקב .118

.70 שמר,
 פרופסור, סימון, ארנסט עקיבא .119

.78 ירושלים,
.78 ירושלים, תעשיין, אלישר, אליהו .120

עפרון. כועז ,20.30 ,16 חנקין
 הנביא, שמואל ,שב ירושלים, •

 מרצי־ סעדיה ,20.00 הכדורסל, מגרש
עמירם. שפח סוויסה, ימץ אנו,

'01 1' 29.4.77.
ה חולב, אהרון אצל ירושלים, •
 לופה ח״כ ,21.00 הכרם, בית ,15 בנאי

אליאכ.
 רן ,12.15 בלוך, בי״ם חן, רמת־ • ^

כהן.
 ,17.00 רחוב, כנס קאסם, כפר •
 ווליד מימון, מיכאל פלד, מתי

צאדק.
,20.00 הקהילתי, המרכז יכנה, >•

מרציאנו. סעדיה

ת יום 30.4.77 שב
בקולנוע פומבית אסיפה חיפה, #

 ח״כ אפנדי, אורי ,10.30 ״עצמון״,
 אליאכ, לופה ח״פ פעיל, מאיר

צפן. יאיר מרציאנו, סעדיה
״נצרת״, בקולנוע עצרת נצרת, !•

 התיאטרון שחקן תורן, אילן :מנחה ,16.30
 ח״כ אפנדי, אורי פלד, מתי העירוני,
 עצאם צאדק, ואליד פעיל מאיר

פאהום.
 ח״כ ,19.00 ״אורלי״, בכיכר לוד, <•

 מרציאנו, סעדיה אליאב, לופה
 רפי אלמוזלינו, ציון טייפ, אמיל

כהן. רן מרזה,
1.5.77 א' 01'

פרטים פועלים, אסיפת אשקלון, #
,03־453693 טל. פחנזרמן, ישראל אצל

כהן. רן ,20.30
 שוחט, אורית אצל תל־אפיפ, #

פלד. מתי ,20.30 נווה־אבייבים, ,15 רבינא

הפומב״ת המנייה
הדאנוומריה

 תאריו־ :לגלות מותר פכר עתה
 7 השבת, ליום נקבע הוא נקבע. המכירה

בבוקר. 11 בשעה ׳,77 במאי
העתי יפו המערה, מועדון :המקום

קדומים. כיכר קה,
(רשי יוצעו שיצירותיי,ם האמנים, בין

 מיכה אגסי, מאיר למכירה: חלקית) מה
 ברנהרט, מרים דדי, בן־שאול, אולמן,
 גרא, רחל בר־קדמא, עימנואל בק, שמואל

 אבנר יריב, יובל טמור, רחל גרבוז, יאיר
עצ חגי נמרי, שאולי ליפשיץ, אורי כץ,
 קדישמן, מנשה קרמן, דני קרוון, דני יץ,
 עודד רוזוב, יורם קינן, עמום קדם, דוד

ועוד. ועוד שמיר
 כי אף העגלה. על לעלות ניתן עדיין

 להרים ניתן עדיין במרוצתה. דוהרת היא
לתרום! רשות ולבקש טלפון
מרי :מכך פשוט אין ? תורמים דאי

ה המיספרים לאחד ומחייגים טלפון מים
 כבר שם ת״א. ,450465 או ,456345 : באים

 ניתנת בישראל שלראשונה לך יסבירו
לק גם :העולמות משני ליהנות האפשרות

 ידוע — אמן שאינך (זה לתרום גם נות׳
 לתרום חובתך! אפילו זכותך, אך לנו.

 לבוא :ולבסוף בביתך). הנמצאות מהיצירות
בידך. שיעלה ככל ולרכוש למערד״

 מסע-הבחי- מימון למען כולנו זה! זהו
שלי! מחנה של רות

הר רח׳ פעילים, פגישת חדרה, •
.20.30 חדשה), חולים קופת (ע״י ,65 צל

2.5.77 ׳3 □1'
 הדר, פנינת באולם ראשון־לציון, •
המרכזית, התחנה ע״י הקורא, עין רח׳

 מאיר ה״כ אפנדי, אורי ,20.30
פרס. יוחנן ד״ר פעיל,

 לופה ה״כ ,20.30 געש, קיפוץ •
אליאכ.

 ואנשי־רוח, סופרים פאר־שפע, !•
 ,20.30 רסקו, פסג׳ ״צפרא״, קפה בבית

מנ ד״ר פלאם, שמעון פסר, יעקב
ר. פרנק חם
מעו לחקלאות, פקולטה דחופות, •
פתר. דני ,20.30 הסטודנטים, נות

 מעונות כרמית, אצל ירושלים, •
קיס. נעמי ״ר ד ,20.30 הר-הצופים,

 דח׳ נינווה, גלריה תל־אכיב, •
צפן. יאיר ,20.30ב־ ,26 גורדון
3.5.77 ג יום
 בלום לאון בית־ההסתדרות, חולץ, •

 מאיר ח״כ אפנדי, אורי ,19.30 ,41
 זמ־ יצחק מרציאנו, סעדיה פעיל,

טייטלכאום. ראול לר,
במו צעירים עם פגישה כת־ים, •
כהן. רן ,20.30 ,33 ירושלים עדון,
 הרואה הופמן, טלי אצל רמת־גן, •
פרעם. חיים ,20.30 ב׳, 275

,20.30 העמק, קיבוצי המדיה, ,•
אליאב. לופה ״כ ח

 טל. של״י, במטה פרטים לוד, •
עו״ד אמיתי, יוסי ,20.30 ,964245
לם. מאיר

 גנדלס- אפרים אצל רמת־השרון, •
 יוחנן זפרופ ,20.30 ,34/1 ביאליק מן,

פרס.
 המלך לוי, אשר אצל תל־אביב, •

זיכרוני. אמנון ,20.30 ,68 ג׳ורג׳
יו קאופמן, אדי אצל ירושלים, •
 ,20.30 סךסימון, 21 דירה ,58 בן־זכאי חנן

אריאלי. יהושע פרופ׳


