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שאול המלך מלון—]-{$}•{—ן אשקלן •
ש  המפוארת לבריכה מסביב בערב, 9:30 בשעה 26.7.80 |במוצ״

סיכת בחירת נשף יתקיים ם נ 1980 התיכון הי

בונה סולל בבניין לי״ ״תיווך .לתיווך בטישרד באשקלון: כרטיסים:
 בבוטיק .3 הרצל רחוב מייק״ לייק ״איי בבוטיק .051־25816 טל. ,118

 באשדוד: שאול״. ״המלך מלון של ובקבלה שולמית״ ״מי במלון ״שי־לי״.
באשקלון. שאול״ ״המלך מלון בקופת המופע בערב יונה. משרד

בלו־ביי במלון - נתניה •
 בחירת נשף יתקיים בערב 9:00 בשעה 2.8.80 במוצ״ש
סיכת קליגלר מר העיריה ראש בחסות 1980 המרכז נ

 טל. ,14 הנציב שמואל רחוב ״מופע״ משרד בנתניה: כרטיסים:
 :בחדרה .053־37131 טל. ״בלו־ביי״, מלון של ובקבלה 053־30335

 .063־23228 טל• ,46 סמואל הרברט רחוב ארנון״ ״פירסומי במישרד
 המופע בערב .052־23424 טל. ,80 וייצמן ״ניסן״ מישרד :בנפר־סבא

נתניה• ״בלו־ביי״ מלון בקופת

^ לרום הפאר במלון ־ אילת - טבריה
בחירת נשף יתקיים בערב, 9:00 בשעה 6.8.80 רביעי ביום

1980 הכנרת נסיכת

 הצפון״ ״בידור במישרד בטבריה: כרטיסים:
 של ובקבלה 067־22597 טל. אלחדיף), (לשעבר

 אצל : בצפת .067־92233 טל. ״פלאיה״־טבריה, מלון
למכשירי־כתיבה חנות — גרינבוים

 בחירת נשף יתקיים בערב, 9:30 בשעה 8.8.80 שישי ביום
סיכת כץ גדי מר העיריה ראש בחסות 1980 ים־סוף נ

 : המועמדות הדרכת
 פלטשר לאה אולפן

:הכתרים עיציג
העתיקה יפו גרא, רחל
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 קיוסק בית־הלחמי, אצל הקולנוע), (ליד ונתי אצל • כרטיסים
 באילת. בתי־המלון כל של ובקבלה מור מרכז ״אן־דן־דינו״ אצל איניצור,

 |1 לקבוצות הזמנה .059־7411 טל. אילת, ״לרום״ מלון בקופת המופע בערב
•059־76516 בטלפון

הערים. בקציני לחיילים ומיפעלים. עובדים לוועדי :הנחות
 חיפה ג־ימי סלון תסרוקות: עיצוב

 ההופעה לעיצוב המעבדה איפור:
 אורגד אביבה בהנהלת

שילה אסף המועמדות: צילום
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