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התיירות משוד 1
האמנותית: בתכנית

 ★ י\יל אדי ★
צכיר טוביה ★ חוה עברה

צועני כמו

חיטמן עוז׳ ★ בשן ׳אאר
★ מילד יונחו ★

★ יפהפיות מועמדות 12 ★
★ מפוארת אופנה תצוגת ★ הגרלות ★

* ״דיאמימון" תכשיטי - ״רון־לי" בגדי־י□ - .,אליס"נעלי - מרדיקס" דה ״איב אופנת \

בחירת טכס בחירת טכס בחירת טכס
הדרום נסיכת ■ ■ י המרכז נסיכת < הים־התיכון נסיכת

 בת־ים והספורט הנופש קרית
 קלאב) (קאנטרי

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

 טל. 3ו קוגל שד' בירורו! כרטיסים משרד -
 ולקבוצות לועדים הנחה כרטיסי ,885885

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

 המופע, וביום מוקדמת במכירה
.03־551246 טל.

 בילייו כפר וספורט נופש מרכז
 ביל״ו) צומת קלאב (קאנטדי

21.45 כשעה 25.7.86 שיש׳
 העובדים, ועדי אצל להשיג: כרטיסים
 ,08־455793 טל. לוטוס, משרד - ברחובות
 טל. מסדה, ספרים חנות - ראשל״צ
 הפועלים, במועצת - ציונה נס ,03־941328
 .08־220655 טל. המוסיקה, אתר רמלה:

 מוקדמת במכירה קלאב הקאנטרי ובקופת
ו747 סל. המופע, וביום  .08־4ו

הדשא. על בכסאות *הישיבה

 אשקלון - הזיתים״ ״בוסתן
21.00 בשעה 19.7.86 מוצי״ש
 העובדים, ועדי אצל להשיג: כרטיסים

 - בקרית״גת והקיבוץ. המושב מזכירויות
 מערכת"כאן - 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

הכנרת נסיבת בחירת טכס
 צמחן בצמח״(צומת ״צמח - צמח חוף
22.00 בשעה 1.8.86 שיש׳ יום

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

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

 אצל עפולה בית־חולים ורקל, אצל שפירא, אצל הפיס דוכן -
 - פינה ראש במתנ״ס, - הנליאת חצור 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
21.00 בשעה 16.8.86 מוצ״ש ת״א הארץ מוזיאון
 טל: הוד), וסו(פסג׳ דיזנגוף ״לאן״ ראשית הפצה להשיג: כרטיסים

 - ברמת״השחן המשרדים: וביתר ,03־231189־247373־230898
 מופע, - בנתניה המרכז, - בהרצאה ביקורת, - בפ״ת ,,"השרון

 הארץ מוזיאון ובקופת ״קרן׳, - בגבעתיים "כרטיס", - בר״ג
.415244 טל: המופע, וביום מוקדמת במכירה

הדשא. על *הישיבה

סוף ים נסיכת בחירת טכס
8.8.86 אירח

 ספנות", ״מלחי - המים מלכות עם נופש־שייט • בק׳ס בירה - העולם את שכבשה הבירה את תציג המים מלכת
 ״טיולי של והממוזגים המרווחים באוטובוסים לנשפים תגענה המים מלכות • רודוס" אוף ״סיטי האונייה מפעילת
 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

#0-וו1ז
̂/־מסיו ̂־ד ג־  ענק מבחר

בגדי־ים של
03־825135,03־823285 טל. ת״א. ,14 חננאל רבנו רחוב

אישי יהס ★ גדולות הנחות - המפעל בחנות מיוחדת מכירה

 1׳ל.ג מעמוד ;המשך
 אינו ישראלי ששום .1947 גבולות

להם? להסכים יכול
הסוביי השגריר ביקש כשסיימתי

ו רשות־הדיבור את וינוגראדוב. טי.
 את להסיר ״מבקש אחד: מישפט אמר

 אי־רלווג־ מפאת מסדר־היום, העניין
היה. וכר טיות."

 מק־ לעברי התפרץ הישיבה אחרי
 חשובה יממה לו שהרגתי וטען קלוסקי

 דעת־ על להשפיע יכולה שהיתה יותר,
חשו שלנו עניתי האמריקאית. הקהל

חשו והיא הישראלית, דעת־הקהל בה
יותר. בה

 לי נדמה היה ולרגע מאוד, זעם הוא
 התאפק. הוא אך יד. עליי ירים שהוא

 ניגש: זאת, לעומת הרוסי, וינוגראדוב
גישתי. את ושיבח אליי

 טרזי. עם נוקב רי ויכוח גם לי היה
המוח הצורר על פעמים כמה דיברתי

 זכות, עקרונוון:״ שני ביחד לשלב לט
 וזכותה' משלהם למדינה הפלסטינים

 טרד ולביטחון. לקיום ישראל של
ארץ־ מדינה? לאיזו למי? ביטחון ישאל:

טרזי שגריד־אש״ןי
ירושלים׳ בלי

 על לדבר אפשר איד השלמה? ישראל
 לקבוע המסרבת מדינה של ביטחונה

גבולותיה? את
 תנועת- קלר: אדם שוב השיב כך על

 שבמיסגרת קבעה הישראלית השלום
 4ה־ לגבולות ישראל תחזור שלום של

 מקבל שהוא להודיע אש״ף על ביוני.
 בביטחון לחיות ישראל של זכותה את

אלה. כגבולות
 ניגש שלי הראשון הנאום בשעת

 ועדת־ חבר שהוא זיכרוני, אמנון אליי
 האירגונים של הבינלאומית התיאום

 זה פתק. לפניי והניח הלא־ממשלתייס.
 עם בשיחת־טלפון לו. נמסר עתה

 לצדק הגבוה שבית־המישפט הארץ.
 השב״ב. בענייו צו־על־תנאי הוציא

 כך. על להודיע כדי נאומי את הפסקתי
 של הטוב הצד את נס על והעליתי

 של הריגתם בגלל הישראלית: החברה
 יש פלסטיניים חוטפי־אוטובוס שני

בישר ברעת״הקהל התקוממות־רבתי
 כולה, המישפטית הקהילה נזעקה אל.

 ראש־הממשלה סגן נגד עתירות הוגשו
 צד עתה וניתן שרות־הביטחון. וראשי

 השופטים שלושת על־ידי על־תגאי
ישראל. של ביותר החשובים
 מן כמה איזנה זו שקביעה לי נדמה
הוו במהלך שנאמרו הקשים הדברים

הכבושים. בשטחים המתרחש על עידה

אסורים? מיבגשים ♦
 שום שיגרתית. ועידה היתה את ס
 מאפשר אינו במרחב מהפכני דבר 1

 מודעים היינו גדולה. תזוזה כרגע
 למזימות וגם ואש״ף ירדן בין למשבר
 בלבנון. הפלסטינים נגד הסוריות

 בלבנון, חייהם על לוחמים הפלסטינים
עמוק. קיפאון יש ובישראל

 תרומה תורם כזה מיפגש כל אך
 ההבנה להעמקת לבבות, לקירוב

 חדשים כוחות למשיכת ההדדית,
 מעגל פני מול השלום, למאמץ
והמוות. השינאה
 אויבי־ רוצים כך שמשום יתכן
 מיפגשים לאסור בישראל השלום
 אויבי־השלום ומאיימים בחוק, כאלה

 של חייהם על הערבי בעולם
בהם. תתפים
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