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:מופע
 :הכנר במת

: הפתוח המועדון

 :הספורט במת
:סרט

:הדשא על
: 31 ביתן

7.8 — ה׳ יום
:מרכזית במה

 :הכבר במת
:הפתוח המועדון

 : הספורט במת
:טכנולוגיה
: סרט

יום ־
:הדשא על

9.8 — שבת
: מרכזית במה

יום

 : הפתוח המועדון
 :אינטימית במה

:טכנולוגיה

ו סרט

: 31 ביתן
10.8 — א׳

 :מרכזית במה
 : הפתוח המועדון
:הספורט במת

:סרט

11.8 — ב׳ יום
:מרכזית במה

 :הככר במת
: הפתוח המועדון

 :הספורט במת
:טכנולוגיה
: סרט

:הדשא על
: 31 ביתן

12.8 — ג׳ יום
:מרכזית במה

:הככר במת

הפתוח המועדון

: הספורט במת

 :טכנולוגיה
:סרט

:הדשא על

פיק צביקה — 21.30
 אז״ר מכפר המפוזר — 17.30
תיאטרון משחקי — 17.45
סנטוולגיה — 21.30
ספורט וסרטי אגרוף כבדה׳ אתלטיקה מופע — 18.00
הששית היבשה — 19.30
לחיים שניות שתי — 21.00
מאולפים כלבים הצגת — 18.00
קוסמים קורס — 17.30

שליחי ארקין, ג׳וקי טולדנו, אבי — 20.30
חצב מועדון בחסות הנשמה•

שכנאי רוני — קוסם — 17.30
קורן חנה — גרפולוגיה — 18.00
צעירה מנהיגות — השלושה״ ״ערב — 19.30
וסרטים אירובי מחול כבדה, אתלטיקה — 18.00
הפשע זירת — המשטרה לעזרת המדע — 20.00
הששית היבשת — 19.30
לחיים שניות שתי — 21.00
כלבים אילוף אימון — 18.00

ולהקת אקשטיין גרי :רוק ערב — 22.00
 בחסות דובדבן להקת סתיו,

בל״ל צעיר חוסך חצב מועדון
כוכב״ ״להיות — הנוער פני מול — 19.30
פורטוגלי עופר קובר, אורית אייזנברג, שלי — 19.30
בהנחיית שיח רבי — והמימסד״ ״אתה — 20.00

גודוביץ ישראל האדריכל
הששית ליבשת מסע — 19.30
טניס בנעלי קומפיוטר — 21.00
פרקש מילו — קוסמים קורס — 19.00

הפלטרס — 21.00
כורחו״ בעל ״רופא — הצגה — 17.00
וסרטים כבדה אתלטיקה — 18.00
הששית ליבשת מסע — 19.30
טניס בנעלי קומפיוטר — 21.00

פיק צביקה — 21.30
אז״ר מכפר המפוזר — 17.30
ירושלים טוב ילד — 17.30
אסירים ערב :הנוער פני מול — 19.30
האהבה על מהמרים — 21.30
והיאבקות בג׳ודו ראווה מופעי — 18.00
קריידן ג׳ו — הרכב התפתחות — 20.00
הגדולה הפשיטה — 19.30
נעורים פורענות — 21.00
כלבים אילוף אימון, — 18.00
קוסמים קורס — 17.30

חצב מועדון בחסות חנון. שלום — 21.30
 קלידים — טוראל אלונה
 בס — שביב מיקו
, תופים — ישראל מאיר

צוציק קרואן — 17.30
טימור ומשה ריפל יואל עם — אותה שחק — 19.30
ושוקי שרת ואורית רינה — ויצירה צורה — 18.00
הספורטאי את מריץ מה :הנוער פני מול — 19.30
הקהל עם ג׳ז — 21.30
והיאבקות ג׳ודו מופעי — 18.00
ספורט סרטי — 20.00
ומציאות חלום — בדיוני מדע — 20.00
הגדולה הפשיטה — 19.30
נעורים פורענות — 21.00
בסיסית כלבנות :הרצאה — 18.00
נשחק בוא :בדודי טל — כדורסל מגרש — 20.00
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