
ס ק ב

המפתח
לעסקים

היבואן:
ם י.ד. עסקי

03־830784 03־826167 טל.

ת תמודדו בתחרות המ

המים מלכת
1986

 בטבעות תזכינה
מתנת יהלומים

 והיהלומים התכשיטים מרכז
במדינה הגדול

2 מכנס גד רח׳ נתניה,

 לנשפים תגענה המים מלכות
 המרווחים באוטובוסים

של והממוזגים

׳ ׳!/ / ט / ! ה

מלכת
/ <■* 11.<־- 4־ י

1986מטעם
ת ת: בתכני תי מנו א ה

המי□
בחסות

התיירות משרד

 ★ יגיל גדי ★_
צפיר טוביה ★ חזה ענדה

צועני כמו

חיטטן עוז׳ ★ בשן יגאל
★ מילד יונתו ★

★ יפהפיות מועמדות 12 ★
★ מפוארת אופנה תצוגת זו הגדרות *

״דיאמימון" תכשיטי - ״דון־לי" בגדי־ים - מרדיקס־ דה -איב אופנת
 בחירת טכס
הים־התיכון נסיכת

 בת״ם והספורט הנופש קדית
 קלאב) (קאנטר׳

2100 בשעה 2.8.86 מוצ״ש
 ״היוזם״ כרטיסים במשרד להשיג: כרטיסים
 בחולון ,03-866239 טל. בת־ים, 36 רוטשילד

 טל. 31 קוגל שד׳ בירורו! כרטיסים משרד -
 ולקבוצות לועדים הנחה כרטיסי ,885883

 ובקופת 239248-231070 בטל. להזמין ניתן
 קלאב) (קאנטריבת״ים והספורט הנופש קרית

 המופע, וביום מוקדמת במכירה
.03-551246 טל.

 בחירת טכס
המרכז נסיכת

 ביל״ו כפר וספורט נופש מרכז
 ביל״ו) צומת קלאב (קאנטרי

2145 בשעה 25.7.86 שישי
 העובדים, ועדי אצל להשיג: כרטיסים
 ,08-455793 טל. לוטוס, משרד - ברחובות
 טל. מסדה, ספרים חנות - דאשל׳צ

 הפועלים, במועצת - ציונה נס ,03-941328
 .08-220655 טל. המוסיקה, אתר רמלה:

 מוקדמת במכירה קלאב הקאנטרי ובקופת
 .08-411747 טל. המופע, וביום

הדשא. על בכסאות *הישיבה

 בחירת טכס
הדרום נסיכת

 אשקלון - הזיתים״ ״בוסתן
2100 בשעה 19.7.86 מוצ״ש
 העובדים, ועדי אצל להשיג: כרטיסים

 - בקרית־גת והקיבוץ. המושב מזכירויות
 ״כאן מערכת - באשדוד נשמע, מה מערכת
 משרד מגזין, חנויות רשת ב', מרכז דרום״,
 מוקדמת במכירה הזיתים ובבוסתן קלרמן.

.051-36777-36409 טל: המופע, וביום
הדשא. נץ׳על בכסאות״האחים *הישיבה

הבנות נסיכת בחירת טכס
 צמח) בצמח״(צומת ״צמח - צמח חוף
22.00 בשעה 18.86 שיש׳ יום

 רכזי אצל האזוריות במועצות העובדים, ועדי אצל להשיג: כרטיסים
 איילת בר־ששת, - שמונה קהת גרינבאום, - בצפת התרבות,

 ומועצת העיר קצין הצפון, בידור - טבחה דוידקה, אצל - השחר
 עפולה פרדי, אצל ״ברקוביץ״ תרבות מרכז - עילית נצרת הפועלים,

 אצל עפולה בית־חולים ורקל, אצל שפירא, אצל הפיס דוכן -
 - פינה ראש במתנ״ס, - הגלילית הצור העיר, קצין אשל, שמעון

 במתנ׳׳ס. - תבור כפר הפועלים, במועצת - העמק מגדל במתנ״ס,
 ובקופת 04-662244-668296 טל. חיפה, - חיפה קופת ראשית: הפצה

 .067-52440 המופע: וביום מוקדמת במכירה צמח חוף
הדשא. על *הישיבה

המים מלכת בחירת טכס
2100 בשעה 16.8.86 מוצ״ש ת״א הארץ מוזיאון
 טל: הוד), (פסג׳וסו דיזנגוף ״לאן״ ראשית הפצה להשיג: כרטיסים

 - ברמת־השרון המשרדים: וביתר ,03-231189-247373-230898
 מופע, - בנתניה המרכז, - בהרצליה ביקורת, - בפ״ת ״השרוף,

 הארץ מוזיאון ובקופת ״קרו, - בגבעתיים ״כרטיס״, - בדג
< .415244 טל: המופע, וביום מוקדמת במכירה

הדשא. על *הישיבה

סוף ים נסיכת בחירת טכס
8.^86 אילת

ם מלכת ם מלכות עם נופש־שייט • בק׳ס בירה - העולם את שכבשה הבירה את תציג המי  ספנות״, ״מלחי - המי
ם מלכות • רודוס״ אוף ״סיסי האונייה מפעילת ם לנשפים תגענה המי סי בו טו  ״טיולי של והממוזגים המרווחים באו
 מ״סלון וברי מירו תספורות: • עוז" מנחם ״סטודיו המועמדות: צילום • פלטשר" לאה ״אולפן הבנות: הדרכת • הגליל"

זכרוני. רפי זכרוני, מירי אירגון: • אמנים״ ו״מטה הפקות״ ״גמא הפקה: • קוקט" לה

1

►

 ענק מבחר
*0-ו!1זבגדי־ים של

ג־^־־ד^/־מסי/
03־825135,03־823285 טל. ת״א. ,14 חננאל רבנו רחוב

אישי יחס ★ גדולות הנחות - המפעל בחנות מיוחדת מכירה
2549 הזה העולם


