
ה גסו&סמטעם עעזזדית־ בחסותרו

 ותל־אביב רחובות פתודתקווה, בראשורלציון, הבונה הבנייה חברת * ״דיזנהויז״ הנסיעות חברת :בחסות
 ״פינה העולם ,את שכבש המשקה * ״גוטקס״י וחוף בגדי־ים * ״ניבה״ האופנה בית גינדי״ ״אברהם
* ביוטי״ ״נייטשר הקוסמטיקה חברת * טורם״ ״יונייטד התחבורה חברת ״אנדיך תכשיטי * קולדה״
7״אמבר לכלות סלון * ״מרנו״ נעלי * ״2000 ״הווי גברם חולצות .* ״לוריאל״ השיער תכשירי

אזוריות: תחרויות
בערב. 9.00 בשעה ,12.8.81 רביעי ביום הצעירה״, טבריה ב״חמי — טבריה
״ לט התרבות במחלקת הקהילתי במרכז בבית־שאן .067־22597 טל. אלחדיף), (לשעבר טבריה הצפון״ ב״בידור מוקדמת: כרטיסים מכירת  ס,,־־-־,

* י .067־30249 טל. גרינבוים, חנות בצפת
בערב 9 30 בשעה ,15.8.81 שבת במוצאי פוארת), הם לבריכה (מסביב שאול״ ״המלך היוקרה במלון — אשקלון

 חוחדי 055־22796 טל. ״יונה״ הכרטיסים במשרד באשדוד ! 051־34129 טל. שאול׳/ ״המלך מלון של בקבלה באשקלון :מוקדמת כרטיסים מבירת
הנחות לפס• שאלל״, ״המלך מלון בקופת הנשף בערב וחיילים. למיפעלים

-במרב 9 30 בשעה ,21.8.81 שישי ביום המפוארת), לבריכה (מסביב ״קיסר״ היוקרה במלון — ת ל י א
כל של ובקבלה בונה סולל כזרמב - הספר״ ״מקור אצל איזידור, בקיוסק הלחמי, בית אצל הקולנוע, ליד זנתי אצל :מוקדמת כרטיסים מכירת

ד איאן> העיף בקצין לחיילים .עובדים לוועדי חותהנ .059־76160 טל. ״קיסר״, מלון בקופת הנשף בערב באילת. המלון בתי ל ה סו נ ה בו ל ב ק ב ל של ו כ

המלכותיים: בנשפים
 הווי ״ניבה׳/,גוטקס״, :של ׳81 קייץ - מפוארות אופנה תצוגות • אישיים ראיונות • מועמדות מיצעד •

 לאה אולפו המועמדות: הדרכת חיפה. ומרסל ג׳ימי סלון תסרוקות: עיצוב $ ״אמכר״ ״מינו׳/ ״אנדיך, ״,2000
זכרוני ורפי זכרוני מירי :אירגון ״אנדיך. :הכתרים עיצוב ביוטי״. ״נייטשר :איפור פלטשר.
אורחים: אפנים

סוטי * הארחיזיוו כ׳1ז ־ ודבש חלב * השנה ומלחי! זמר - פיק צביקה
 * מנור ריק* * טובה■ .שעה - פאר מני * 1 מסי הבז־ח־חקייו - גלעדי

הדולפינים. ולהיות נוי שה0 * הגיאז בנות ולתלות איקין ג׳וק*

"1981 חמים מלכת לבחירת המלכותי הנשף
בערב 8ס.0ב־ 1.9.81 שלישי יום — תל־אביב התרבות היכל




