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המפואר כמלון כערב, 9.00 כשעה ,28.7.79 שכת, מוצאי

שולמית גו■
! התיכון הים נסינח מרי״ מ

דיין אלי העירייה ראש בחסות
חרצל רחוב דוד״, ״רמי לתיווך במישרד מוקדמת: כרטיסים מבירת

 באשדוד: שולמית״. ״גני מלון של ובקבלח 22774 טלפון אשקלון; 31
 שולמית״. ״מי מלון בקופת חמופע בערב ״יונה״. הכרטיסים משרד

וחיילים. מיפעלים עובדים, לוועדי הנחות:

טבריה
במלון כערב, 9.00 בשעה ,15.8.79 רביעי, יזם טבריה פלאזה

הכנרת לחוף

סיכת סח■ מס ת הכנר נ
השחית) בריכת (ליד

 אלדזדיף), (לשעבר הצפון״ ״בידור במישרד מוקדמת: כרטיסים מבירת
 המופע ובערב טבריה" ״פלאזה מלון של בקבלה .067־22596 טלפון
וחיילים. מיפעלים עובדים, לוועדי :הנחות טבריה״. ״פלאזה במלון

אילת
היוקרתי כמלון כערב, 9.00 כשעה ,10.8.79 שישי, יום

לרום
110־0׳ יכת01 בחיות טקס

כץ גד העירייה ראש בחסות
 הקולנוע), (ליד זנתי הלחמי, בית עוזי אצל :מוקדמת כרטיסים מבירת

 בקבלה איזידור, קיוסק מור, מרכז ״אנדנדינו" הדקל, במרכז לוין אלה
 בקופת המופע ובערב בעיר בתי־חמלון בל של בקבלה ״לרום״, מלון של

 בקצין — לחיילים ומיפעלים. עובדים, לוועדי הנחות: ״לרום״. מלון
.059־6516 טלפון בכר, :מאורגנות לקבוצות הזמנות אילת. העיר

כערב, 9.00 כשעה ,11.8.79 מוצאי״שכת,
והנופש הספורט כמרכז

קלאב קאוטר׳
הוווס נסיכת בחיות סקס ׳תק״ם

 במישרד .77421 טל. בפסג׳ ״מרקור" במישרד :מוקדמת כרטיסים מכירת
 הנחות: קלאב). (קאנטרי והנופש הספורט מרכז ובקופת ״הנאווה״

מיוחדות. חנחות הספורט מרכז לחברי וחיילים. מיפעלים עובדים, לוועדי

:האמנותית כתוכנית
 ★ ■בוו ,1ישונשו ■שה, פאר 18 מצודת1 הבינלאומי הסבב גדאמייה״) סימון אבריק ★

•ושב בהוונת ויקוו בקסמי ־ "1מינ11״ 1איהג להקת ★ הישוארית הויסקו כוכבת ־ שרי
״הדולביניס ולהקת נוי משה ★ נבחו־״ בש־ו־ם ־ אליעודוב דליה ★ קלוי״!
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שמונה קריית
תשד הדשא על כערב, 9.00 כשעה ,4.8.79 מוצאי־שכת, ש ר טל חו

הצנון נסיכת בחירת טקס •חק״ס
אלוני אברהם העירייה ראש בחסות

ת1אמ תוכנית י ת ת ו ד ח ו י מ
בערב 8.30 בשעה 18.8.79 שבת מוצאי התרבות״ ..היכל חדאביב,

האמנותית: בתוכנית
איגי' ¥ >1*79 באיווויזיון שני (מקום מס״ג! בטי ■¥- מצובת |1ימ0 אבריק ־¥־ כוכב לו

מינו״ להקת ★ באר מ!' ■¥־ חצונת׳ ותמו אז..דו * אליעזרוב דליה ★ הגי
ס׳ נוי משה הדולביני מבס ,.תיאסדון הפקה: ★ ׳79 ק״ץ מפוארות אנכנה תצוגות * ולהקת..

 וביתר ״קסטל" ״לאו״, ״רוקוקו״, ובמשרדי 248844 טל. למוסדות ,248787 טלפון אביב, תל- 90 גבירול אבן ״הדרן״, ראשית חפצה :מוקדמת כרטיסים מבירת
״רכניץ״. ברמת־גן: ״גוטווין״. ביפו: תל־אביב. העיר בקצין חיילים עובדים, לוועדי הנחות התרבות״. ״היכל בקופת חנשף בערב בעיר. המשרדים

713 -


