
בתל־־אביב הפסח בחג
 רידינג ליד גבירול, איבן צומת רוקח. שדרות

 בשעות 12 .4 הפסח חג מוצאי
 אחד.״צ 2.30 בבוקר, 11ב־ 13.4 שישי יום

 בערב 9.15 בערב, 7ב* 14.4 שבת מוצאי
 בבוקר, 11ב־ 15.4 חוה״ם ראשון. יום

 בערב 7.30 אחד.״צ, 4
בבוקר. 11ב* 16.4 חוה״מ שני, יום

 בערב 7.30 אחה״צ, 4
בבוקר, 11ב־ 17.4 חג ערב שלישי, יום

:בכורה הצגות
בערב 9.15 בערב, /

אחד,״צ 2.30
18.4 חג מוצאי רביעי, יום

 בערב 9.15 בערב, 7ב־
בבוקר, 11ב* 19.4 חמישי יום

 בערב 7 אחה״צ, 2.30
 אחה״צ 2.30 בבוקר, 11ב־ 20.4 שישי יום

בערב 9.15 בערב, 7ב־ 21.4 שבת מוצאי

שוב: מפתיעים ושות' פישר
כזה ןס7ןך7 ןס7קץ־ לא ןסים7ןך7 4ןס7ןזך7ש מיום

0חו0ט5מרמס
ה5מ־וו־ו

רץ פרסום

מראש כרטיסים הכינו נא הרב, הביקוש לאור
 הכרטיסים משרדי וביתר 247373 טל. ,101 דיזנגוף פסז׳ תל־אביב, ״לאן״ :כרטיסים

 נתניה, ״דיראון״. ״קורקסטרון״, חולון, ״רכניץ״, רמת־גן, ״היוזם״. נת״ים, בתל־אביב.
 ״גלובוס״. לוד, — רמלה ״וייס״. פתח־תקווה, ״אלכסנדר״. הרצליה, ״סינגל״.

.224078 ,242608 טל. : הפקה משרדי

׳ ה ד ס מ ״
ף עו בע־״מ תל־אביב דיז

 מישלוחים הגיעו הפסח חג לקראת
מקסימים צבעוניים פוסטרים של חדשים
 ביותר הזול במחיר ביותר הגדול המבחר

מ.ע.מ. כולל בלבד, ל״י 28
 דוגמאות 300כ* אמנותיות, רפרודוקציות

מ.ע.מ. כולל ל״י, 77 במחיר שונות
ת״א ,164 דיזגגדף רה׳ דיזנגוף״, ״מסדה

- השלו□ קול
!שלך הקול

56

ירושלים
 2 שבוע — עולמית כבורה

תל־אביב תל־אביב
״ריו״ ״דרייב־אין״ בת-ים״מקסים״ פתח-תקווה באר־שבע רמת־גן

״עצמאות״ ״היכל״ ״אורן״ אשקלון״אורדע״ אשדוד הרצליה חולון
״מאיר״ ״אסתר״ ״דוד״ .״סניי״

רז ברסזס

דווח זאב של החדש סרטו

•ותר ות16ז זשו
השנה שד ביותר המצחיקה הקומדיה

ת ס ת ח ש ה ב
הן3 ג׳אנן • דד אילן • שטדאל אופליה י דגגר גדעון •

גזקו־קן פוני
 פורמן אריאל • קלצקין רפאל

דאמד׳ סעדיה • קסעלנץ דבורה
חנא' אברהם • עזי! תקוה

 רווח זאב במאי:
 אברמיאן ציון עורך:

 סלומון אמנון צלם:
 לוי שמטוב מוסיקה:

 אלה ברור מפיק:
ת: מאוחדים אולפלס מעבדו

 צעירים ערבי
 5 במזעדזן

הדשה לתרבות
תל־אביב, ,5 הס רח׳

____ 29/263 טל׳

 מתקיימות התוכניות
 שלישי בימי

שישי) כימי (ולא
 10.4 — שלישי יום

שחקני צוות הופעת
התגובטרון

 : הנושא על ודיון
 לתיאטרון מקום היש

? כישראל פוליטי

 17.4 — שלישי יום
החג לרגל סגור

 24.4 — שלישי יום
העיתונאית עם פגישה

טוויל רמונדה
סיפרה הוצאת לרגל

בערב. 8.30 משעה פתוח המועדון
ם ל עז ה ה 2171 הז


