
6׳ה-10x6 מבצע למשתתפי
שבח בלת■ 019 ערב  נ

 ל״טמפנ-היט״ בלעדית
ם ס להקת ע מ  1מט. ה

״שמפיץ״ מאירופה
 היבלהמפורט,ת״א

 2.9.78 1צ״ו!1מ
שעה בערב 8.30 ב

בתוכנית:
להקת״שמפ״ך

בלףתפו שרי הישראלית הדיסקו כוכבת
חולון הפועל של ההתעמלות נבחרת

, לשעבר בהתעמלות ישראל אלוף בהדרכת
וישוייה. זק׳

שה: ישראלי אלי מ
 60 או פלוס״ ״ליטר של סגרים 30 תמורת כרטיסים

 תחנות בכל להשיג ל־י 30 ו- רגילים פקקים
בסופרמרקטים. היט״ ״טמפו של האסוף

,עדגםר.הנןלא: ליחיד. כרטיסים לזוג מוגבל הערה:

כרגיל נמשך התקליטים מבצע
6ד.8החלב־ ל״׳ 50ו־ רגיל■□ סקקים 80 או □גרים 40 תמורת תקליט 8.

לבחירתך:
ש מבחר חד
 אם בוני להקת

 גיוהן ניוטון אוליביה
 הקרפנטרס

 וגרפונקל סיימון
 גיונס תום
 באז ג־ואן

 ליין פרנקי
סאן אריס

ישן מבחר
 שמפיץ להקת
 החשמל תזמורת להקת
 כופיים להקת
 הביטלס להקת
 אבבא להקת
 סמוקי להקת
קווי! להקת

 ריצירד קליף
 ואל ג׳ בילי
 סיימון פול

 בגשם־) שילה(.שיר
סול דייויד

עבריים
 חשל־ח הזמר פסטיבל

 יפה טרופית ארץ
 כספי מתי

 גאון יהורם
 אלברשטיין חוה
 ליטאני דני

 חנוך שלום
 וחדש) הפרברים

 לילדים טוב משהו
קרוסלה

ירח־ סדרת.דוד

האיסוף תחנות
 פועלות האיסוף תחנות
ה ד׳ ב־ א׳ בימים

אחה־צ 4-6.30 השעות בין
 ־המשכיר־ סופרמרקט ירושלים.

 בן־יהודה פיות גיורג. המלך רח׳
 הכרם בית הכרם: ־בית סופרמרקט

 ־צרכן־ סופרמרקט חיפה.
 מאירהוף ככר אליעזר, קריה

 צרכנית אגודה של בסופרמרקטים
 שרון׳ דן ״תל־אביב
 30 גבירול אבן רח׳ תל־אביב,
 ׳ד״אליהו .78 לה־גרדיה רח׳ תל־אביב,

 43 ברורצקי רח׳ רמודאביב.
 העצמאות שד נחום. מגדל בת־ים.
 48 סוקולוב רח׳ חולון.

 2 הרואה רה׳ דמת־גן.

 רחיזימטינסקי ־ארגמן־ רמת־גן.
 ווי שזר ח״ם רה־ פתח־תקוה,

 9 רוטשילד רח׳ ראשל״צ.
 3 יעקב רח־ רחובות,

 ו׳ שרי הנשיאים. ־צפון־ באר־שבע.
29 ירושלים רח׳ נתניה,

סיו!: במסגרת שלא ׳1181 עוטס״ן להקת של ההופעות לוח מ דימונה. "אילת״. קולנוע בערב 9.15 בשעה 28/8 בי יום ה
 ירושלים. האומה. בניני בערב 9.30 בשעה 31/8 ה־ יום ש. ב׳ ״קרן״. קולנוע בערב 9.30 בשעה 25/8 ו׳ יום
נהריה. ״הוד״. קולנוע בערב 9.30 בשעה 1 /9 ו׳ יום חיפה. אודיטוריום, בערב 9.30 בשעה 26/8 שבת יום

דוד שרוחי והריה: המשרדים. ויתר מרקור משרד באר־שבע: המשרדים. ויחר גדבר משרד חיפה: המשרדים ויתר כהנא. ירושלים: להשיג: כרטיסים

סר א. פרסום


