שייטי,הפוטל-
חזרו מצרפת

? 1^3העולמי

ן פס הכמזו '

!^ |£7ההסתדרות
;  0הרפואית
*ן !!! 1.בישראל

האישור של בנק
הדאר במקום
הקבלה של
מס הכנסה
*
החל ב� 1*64יפסיקו משרדי
מס הכנסה לשלוח קבלות מיוחדות
על .תשלומים המועברים אליהם על•
ידי הנישומים ,באמצעות בגק ה�
דאר.

יום ההופעה 5.0.1964
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האישור של בנק הדאר' יבוא,
במקרים אלה ,במקום הקבלה ש-
נשלחה עד כה לנישום על ידי
משרדי מס הכנסה.

בתאריך זה ,יש ונו גם

הז�ול
מספרי החשבון של משרדי המס
בבנק הדאר .המספרים החדשים
הם:

מאת כ תבנ י
כ פ ד * ס ב א ,שבת 30 - .פועלים
ערביפ פהכפר הערבי טיי בה בפשר
לש' נסצעו .סהפ  2קשה .בתאונת*
דרכים' שאירעה בכביש טייבה—

כפתסבא.
משאית ,שהסיעה כיום ו' בשעה
 6בבוקר  40פועלים לעבידה מטיי-
בה לאיזור תל�אביב' התהפכה ככני�
 .10לכ פד �סבא ליד שיכת קפלן,
לאחר שנשבר הציר הקדמי של
הפשאית .המכונית התהפכה והפוע-
לים שהיו בתוכה נפצעו.
םכתיות של פד"א מכפר�סבא.
שהוזעקו לםק ום העבידו אה הסצ ו�
עים לבית�החולים  .מאיר* .מיססר
פצועים הועבדו גם לבית�החוליפ
ת �זזשוםר".
"ל

?11 ^^1
? ?? >>>

>'

^ 0הו"ויו�וד! דזבוד"^ו?
)
 .א(?ג 5השיבות הבולאי! תליאביב — רחוב פינסקר * ;2פי — שדרות ירומליס  • XIירושלי• —
י
וויפח — סניף הדואר רחוב חנביאיס • *ובריח — בנין חדואר
סניף הדואר ברחביה •
חמרכזי • נתמח — סניף הדואר ברח' הראל•

שם טוב :לאיחוד-דרושים כמה :
שלבי התפתחות במדינה !

הועלה לדרגת
פרופםור �חבר

הספסרים...
בעקבות קליאופטרה

ר מ ת  -ג ן ,יום ד'  — .ספסרי
ח י פ ה  ,יום ד — .אין אגו שוללים ליכוד מפלגות הפועלים .כרסיסי הקולנוע הגיעו לרמת-גן
אולם עד לאיחיד דרושים כמה שלבי התפתחות  .במדי$ה — אמר בעקבותיה של ...קלי אופסרה.
משפרת רמת-גן פתחה במי בצע
ח"כ ויקטור שמטוב בהרצאתו על הנושא* :מאבקים ,מערכים ומה
פיותד לביעור נגע הפפפרות ב-
צפוי לנוי",
שנערכה השבוע מטעם פם"ם בבית ההסתדרות בקרית כרטיסי קולנוע ,מאחר שבאחרונה
.
אליעזר ,שבחיפד-
דומה שחלק נכבד מספפרי הכרטי-
האסיפה היתד ,רבת פשתתפיפ פוב ל בעיות  .כלכליות והתריע על סיס המועדים נדדו מתל�אבי ב ל-
המדיניות ,הפכיאה לידי התעשדותם רמת-גן.
ו
והקהל הודה למרצה בתשיאות רפוו^
הסרט " קליאופטרה" עם ליז טיי.
פתה פומה אזרחי,
כי המופלגת של פעסיפ .בסוף ההרצ-
שציין,
לוד י וריצ'ארד ברטון מוצג עתה
מ>א"י .הדואגת למעמדה ,נכונה ל� אה השיב *שאלות.
בר* ג והביקוש הרב לכרטיסים מה -
.פעדך' חדש ,אולפ ,עפ זאת ,לא
ווה "מקור פרנסה" לספסר' הכי.
שינחה מאופה פדדבה ואופייה
טיםים.
לקראת
דוהרת
.אחדות�העבודה'
את
האיחוד ,ואפ .יבושע ,תפסיד
על-כן החליטה משטרת ר"ג לע-
ייחודה
ועצפאותד-
רוד מצוד על הספסרים וכבר הש-
פאת כתבת;• כעמ ל,
 :מומית סיגיפופ
פ ו ק י י ב ל ה ,יופ ו' — .הכפי בוע נעצרו כמה מהם ,ביניהם שלו-
ח^כ ו .ז6מסוב אפר ,כי פפ'ימ הקפן פוקייבלה ,זעשקף ע ל ג'נין שה הידועים כמועדים.
היחד .נכונה לחצםרף -לקואליציה
ציין השבוע חג כפול .מינוי ועד
פיגיפופ,
הפפשלתית לפי תוכנית
 מקומי  ,שראשו נבחר על-ידי אנשיאולם תוכנית זו לא נתקבלד -רצי
הכפר והעסרפותו של הכפר למו?
פצד
נכוגות
נו למצוא איזה ? סימן של
*צד אזורית .גלבוע" .בה יי תג
מסא"י .אולפ לא נענינו — :אס
האג'
מחמוד
—
ראש-הוועד
�ידי
על
ת ל � א ב י ב  ,יום ר — .מסיבה
אין אנו טובים לממשלה ,כיצד נוכל
להתאחד במפלגה אחמ ? — שאל ם לאפה.
לרגל פתיחת הסניף החדש של תב�
הכפר פונה  550נפש ופרנסתו רת הביסוח .הסגה" בגוש�דן נער•
המרצ ה
ההכנות לקראת האיחוד יש על חקלאות.
כ ה השבוע  .ברסת�גן.
גין .
ראש המועצה האזורית גלבוע",
יש
במדינה,
במסיבה השתתפו מטעס הנהלת
האווירה
"
.
ת
א
לס*•
"
ל תקן ' ? משהו .:פרשת לבת" ,יש -מ .לגיד ,ציין את יוזמת הכפר  ,הפנה -ס• גוסבויפ .הפנהל�הכללי
פנתה
האזורית
שהמועצה
ופיפר,
שי
הסנה•תפ,
;*
וא.
לפעדי�ינגר .התעשרות הדוהרת ,יש
פשנה�למנהל
פדיניות לפשרד-הפנים לסייע לכפרי חמי• הבדי מזכירות מועצת הפתןל*פ.
בענייני
לבצע שינוייה
•  Iעוטיס שבאיזור .הוא גילה כוננות ראשי מוסדות ואישי ציבור השתת�
חוץ לל אפר ו .שפטוב.
בתנאי
ערכייפ,
יישובים
לקלוט עוד
פי כמסיבה.
 :•.חזית השמאל
ומת זאת גרפ המרצד -כי יי * ! שיקימו ועדים מקומיים .הוא הביע
ברכות נתקבלו מראשי המועצות
. :
*ע
�
כוד"-נא'י'ם ,יחד עפ .אחדות�העבו* ! .תקווה לקבל עזרת הכפר והמומיות בגוש�דן,
בית-םפר
" 'קבוצת לבון היה יכול לרפא לפלילת כביש  ,להקמת
דה"
!
את פפאיי  .ג"ריפר של הלפ"  .אולפ ופגיף קופ"ח.
בירכו בשם הכפר ראש הוועד .
אפ אחהיע תתאקד עפ מפאיי' הדי
הנבחר וכן המורה ראז'י פאלי ,
זוהי התאבדות לגביד-
1
הווחיקיפ -זוכריפ .כי פיעליפ יד� אשר טען ,כי לכפר דרושה עזרה  ,י ר ו ש ל י ם  .יום ר — .אגודה
עי להתחבק ביקי עבודמ עפ מוב� לשיפור בית-הפפר .בתשואות נת -חדשה לידידות עם ישראל הוקמה
ל �יד לונ-
פליפ .כי 89אין מופר כזה .כיופ  ,קבלה פפירת הפינרי ל ראש-הודעד  Iבשבוע שעבר בוום ב לי .ע
בבר �
י
קוגיפ  .כרפיס פיסעל הפייפ ובזה מידי א .כלפון ,הממונה על םחוז -דון זוהי האגודה השמינית
רוכשע קעת תקתד -ביופ י' כבוקר הצפון  ,אשר בנאומו י הבסיה אח פניה' שהוקפה על דעת המחלקה
פיועה של הממשלה לפלילח -
נעלפת .התקווה יביופ א' שוב נק*
 �.ליחסי הח של הסוכנות היהידית.
נית קצת תקהה .גש ב מדיניותה של כביש והקמת מרפאה• בירך גם
בבניי
האגודה
נערד
הקפת
סקס
ן
מפאיי � יש  -אונירס .ס9על הפייס .צפריר  ,היועץ לענייני ערבים ,אח-
— רי כיבוד קל הוצגה תוכנית אמנו I -הפדלאמנס הבריטי .בהשתתסות מר�
בעוד שבציבור רווחת .אדישות
תיזז בביצועם של ילדי הסביבה  Iגרס סצ'ד ,המזכירה הפרלמנטרית
'
אמר הפרעז^
- ..
של שר�הביסוח�הלאומי .המכה נ ת
חלק פדבכיו הקדיש חיכ ו .שפ� והמקום וכן תזמורת מנצרת.
כנשיאת האגודה הראשונה• שהוע-
מד בפינשלי •
לנשיאי האגודה החדשה נכחדו:
חבר הפרלאמנס מפקד כנף אריק
בולופ וחבר הפדלאמנט רונאלז
דאםל .דאש�העיד של תמבלי ם .י
גודגאל ,נבחר ליו"ר האגודה .סו
באדנפ ז'אנד: .שיא הפדראציה ה-
ן ציונית בבריטניז? השתתף בסקי.

כפר ערבי  -מסונף
למועצה אזורית

נחנך םניפה החדש של
"הסנה"בגוש �דן

רשימה זו מודפסת על גבי פו�
פס  463שניתן להשיגו בכל אחד
מסניפי הדאר.

י ר ו ש ל י ם .שבת — .לדרגת
בבי ת�הםסד ' לרפי�
םתפסותחבר.
אד .של האוניברסיפד .העברית הי�
עלו ד"ר שמעת ברפן )מחלקת יל*
תם( ותר צבי נדמן )כירורגיה
סלםסית(.

ה ק פ ד נ א על מילויו המלא
• והמדויק של טופס  ,463ובכ-
לל זה :מםפר ה ח ש ב ו ן עול .
משרד השומה אליו הנך מע-
ביר את התשלוס ,ו ה א ס -
מ כ ת א לתשלוס.
ד"ר י .האן
סגן נציב מס הכנסה

אביביים )בתפזורת(

תפוחי�אדמה

אביביים

ארוזים בשקיקי רשת או גילון

בוגרי הקורסים בירושלים 'בתל�
אביב יהיו מועמדים סבעיים ליציאה
להשתלמות נוספת נחו"ל.

תל-אכיכ והשכונות

פתיחת

מחנות�קייט לילדים בגליל
המערבי-ביוזמת המשטרה

"

/

המחלקה להכרה .

מפגע( גרעינים של האימון ועזת
קדם מתקיים ביום ג' ) (4.8בזיקים.
ההתחלה בשעה . .15.00זשתזזפים
הנהגךניס "עינת". .להב" ' .צוקים'' ,
.ניר .עוז'' . ,אודן". ,סגן" . .צ בת,
.אל�יעדד. ,מעוז". .מכדי הגרעינים
והפדתכים פוזםנים.
םפגש גרעינים בבסים הטירונים
מתקדם .ביום ד' ) (5.8בשעה .15.00
משתתפים הגרעינים —  ,.בשור-
)ניר יצחק(. ,גפן" )דמת�השופס(.
.נית )רמות פנשד . ,(.ליי" ; זי�
קיפ( ,שובל — דן .חברי הגד*"
נים והמדריכים — מיזמנים.

 ••• .דבוק*• ואלפוגס סיג אקסמרא

ענבים בזן םולסגינ�ה,

"

^"0

"

� דבוקי ואולפונם סוג 'א'

תפוזי ולנסיה סיג אי
תפוזי ולנסיה סוג ג'
אשיציליית בהקירור

" 41
" 34
" 65

א1י

"

אכרםוביז .תסיר ג'ורנ'  .21סל' .24*72
המען :ש .אברמוביץ .בוילכו  .5רחביה'� .
חיום בשקה  11לסנה �'ז .סנישה על כוס וברי �המרקחת התורניים םתוחיס עז* •1
תה .עם יוסף הודן םעורבי  .די יידישע בלילה ואחרי שעה זו .נא לפנות לביתו
י זייטיננ" בבואנוס �איירס והעתונאי יעקב הפרטי של הרוקח(.
ן סאלאטיזקי  .מנהל מ תלקת התרבות בקהילה
בבואגוס �איירס.
ד"ר שור .רש' �י  :45ד"ר זק .שטראוס
 .15טל'  :35773ד ו" � מרקוביץ .דרד בית �
סל'
94
לחם
 :37785דיר ליכטנשטיין.
.
דרד בית �לחס * . 4םל'  :!1)1140דיר קאסם.
לויד נ'ורנ �  .12טל' .37737

^'
•

"
"'

הסתלקה לבריאות

מאבק גו

עופות:

ו

המדור

המהלקהלכ �יאות

ג
ל �אין — ביקור בשעה .18

התייעצות
פתקייפת
החבלות
' בשעה  10:00בבית �הקבה"א .גבו-
לות — אהרין ר.

א ,שץ

? פטמים קפואים י 2.15

"

כרכור

עירית חדרה

ע1ד מדי מובן לבישול:

הכרזה עידוניד .כפ' 39/64
עירית חדרה מזמינה בזה הצעות קבלנים להספקת }
ריהוט לבנין העיריה החדש.
י

פרשים סכניים וכלליים
בשעות דיזבודה הרגילות.
את ההצעות יש להגיש על טפסים מיוחדים שאפשר לקבלם
בבישרד מהנדס העיר.
את ההצעות במעטפות סגורות שעליהן תהייה הכתובת .הצעה
להספקת ריהוט לבנין העיריה החדש" תוכנסנה לתיבת ההצעות הנפ�
צאת בחדרו של מזכיר העיר לא יאוחר מיום ששי' כ''ס באב
תשכ''ד —  7.8.64שעה  •2.00בצהרים.
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית או המחאה כשעור 10%
מערך הצעתו שתשמש בערבות לקיום תנאי ההצעה אפ תתקבל.
אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזילה בייתר או כל
הצעה שהיא.
© .0גהפי ,מ"מ ראש העיר
תשכיר
י"ז באג
) 26ביילי .(1964
. .
אפשר

:

!
:

ן
!

לקכל

במשרד

מהנדס

,טהזזט

<1ז>נה5
שיעורי קייץ ארגיברםיטאים
דיר יהודה קידר .חידושים בסחקרי ועי �
אונדסיה של *ר �ייישראל 5 .הרזאות הערב.
עד יום חמישי  • 8בשעה  8כערב בבי ת
ארדשט"ל רחוב י  .ל
פרץ •ג
תוכנית מסורסת כמחלקה לחיניד וי?
תרבור .של עיר"ת חיפה  .רח' ולנפן .6

מופעים ליום הצנהן

מציעים החלפת
מנועי המוניות

לבסוף אישרה מועצת העיתיה
תקציב פיתוח מספר  2בסך 235
אלף ל"י שנועד בין היתר לבניית
)פוף מעמוד (4
מטילות מופנות לבישול
>
ח דול" היצירה התרבותי ת החדשה ביר ראשוניפ .העירייה תקבל מבנק
^_ ^-
בלי חלקי-פניס ובלי ראש
�
יפינו ,בהשוואה הפועליפ הלוואה בסך  100אלף ל"י
של
באוספריה
"  91.00י"•
פומלחוח 'מוכשרות
"
 Iלא דק לתקופה שבה היתד .וינה
מרכז חומרי .סדיני ודותני של קיפ*
רות גדולה ,אלא נם בהשוואה עם ככיהס"ש המחוזי ת"א �ימו
י*ס בז*ב תש כיד )(28.7 .64
הריפובליקה הראשתה ,הדלה וזד
1ן פדגיים�
תיק מ30ר *2471/64/
קרועה�פבפגימ ההפבר החביב כל*
שוץס ?דוס• עפ .ראש ועפ כבד
.
?  # %ש ? #% -
בענין ירושת הפגוח עמנואל שסטר
אוססרי
מפי
עלינו
כך
וגפ
ס
"
'" 2.70
יקירקבן  -פגור
.
י
נוצרייפ תשמע צליל כזה  -צי מחולון ,שנפםר בי"ח פסיון תשכ"ד
_
 <2פרגיים
והמבקש � .סנדלו;
•
.דלות* זו של יצירה תרבותית (28.5.64) ,בחולון,
"
^ "
זסכ ' � :לירלבן נקי וכלי יאש
2.65
לעופת הרפה הגבוהה�פאיד עדיין שפשר מבית ויס.
להווי ידוע כי הוגשה לביהמ"ש
של ביצוע ושל .צריכה' תדבותייפ.
 $פרגייס
תוצאה היא מ.היעלמות היהודיפ" בקשה ליתן צו המכריז על ירושת
•עפ-כגד וקורקבן 'גקי  .ובלי י*ש
.י
*•
*^ <%
? ? 2.95
Iו שכה רב היה חלקפ בגיאות ה תר -המנוח הנ"ל והנני מזמין כזה כל
מומלח ומוכשר
בותית בעבר  -הסבר זה נראה לי אדם הטוען שיש לו טובת הנאד ,בעז�
בלתי מספיק .יש אומנמ משקל בון המנוח ,והרוצה להתנגד להכרזה.
י
להגיש תוך  10ימים מיים פרסום הז-
" להיעלמות .הגורם ה יהודי'  .אך
• מוכשדיפ עפ כבז? יקורקבז נקי ילל? ראש
ידידת הפתח הציבורי הכללי ר מנה זו התנגדות להכרזה המבוקשת,
שקידה יתירה על .הסוכ הקיים' ,שאפ לא כן ? ,יתן בית�המשפפ צו
ירסית יפייית מסמים אחדים נמכרים בחנויות אלה
 ,כשוכ בעיניו.
[ �ד סוב צגוע.אך בסוה  -יש גם
י
 .Vכהן — ר ש פ
' גלומן .נעמייל'^ תמחיוו.
| להן חלק חשוב בדילדול התרפות
.
י ] תי וצמו .י "

שער�הנגב
רחיכית
תד�אכיב
תל� אכיב
חליאביב
)לפיעליפ(
ת"א
ב אר �שבץ

הצגת בכורה
מסע ל נ י נ ו ה

-

יבולים ? עוד להירשם
להירשם לנסיעה .
היום עד שעה * 1בזחריים במ זכירות
הטכנית של המועזה.

מהלקת הממכהיפ
ברעם — פנינה.
מ ה ר
המהלקה לתרבות
ברעם  -אמנון בן שלפה.

ראש המועצה המקומית

חיפה

" ה פ ר י ס א ית "

תורנות �לילה של רופאים

בתנועה  £הדועוכית

'],

תורנות בתי �-מרקחת

פגישה עם יוסף הרח
ויעקב פאלאטיצקי

נסגרה הםפריה
הפדגוגית בירושלים

"

8.8.64

העיב 2^.64
י�פ ה' 6.8.64
טקב הענקו* תואר דוקטור
יים א' 9.8.64
לד"ר אלברט ב .סייביז
יום ב' 10.8.64
סקס
הענקת התואר דוקםור לסייוסופיד? ייפ ג' 11.8.64
לשם בבוד -לד �ר אלברם כ .סייביז.
פרופ•
�בדסיםד .סינ• יום ד' 4צ12.8.
למחקר כמחלות 'לד �ם כאונ
•די-ם היום בשעה  Iבערב .באולם יום ה' 1 3.8.64
ד

האמרות מודפסות עי נייר בד משובח I
והסזתן נעשית באםזעות סניפי .אילן �
בר חבי האריל .דמטסלים כיום בכ �I 12.000
ילד ם נסנעים.
מהיר  .אנרת הברכו! במכירה בודדת הוא ו
 15אגורות ,אך סופדות ומפעלים המזמי-
נים כמות של  500כרטיסים ויותר .ישלמו
 12אגורות ליחידה.
נמסר .כי מאז תחילת זזטבזע לםנ �
כזזזי
כבר
מיליון
אנרות.
כחודש .נרכשו .
בשם הוועדה לזיון חסידי אומות העולם
בעיקר על �יד' הנהלות של מוסדות ומפע -יכרד את האורחים חבר הוועדה .עו �ד
לים ארזיים.
נדעון האוזנר.

ממחלקת לכדכדה ומשק
בםסיבת עתונאים במטה נפת עכו של עבה  -שמואל� שובל -
 .ב ה ר י ה  ,יום ו'— .
חסרי דב מ � .שריד  -עוזי  :אר-
"משטרת ישראל'' נמסר על אירגון  6מחנות קייט לילדים
מית — אליעזר.
המחלקה להכרה
אמצעים בגליל המערבי.

י .ו""דלר

"סוף המרוץ"

םשוו
מחזר
האומות
הע�ב 2.8.64
יליפועייכ(
חל�אביב
מחר בשעה  16 30ייערד בשדרת דסיד' יופ ב � 3.8.64
ת-א
נםיעת
אומות העולם כ  .יד �וש="  .טקס
בזיל• יהו -יום 4.8.64 1
ח-א
עץ לכבוד קכוזנר .ווסטרוו �יל.
יום די 5.8.64
תל�אכיב
)לצבא(
דים '*נע' מחתרת סזזולנד.
הקכוזה ביילה ד 1איש והס בא '.ארזה יום ה' 6.8.64
תל�אביב
הויז
כאוררחי . _ .
יזזודיס
וחונ
הניזולים
מוצ"ש
8.8.64
תל�אביב
יוזא• הולנד  .ששי''•• ?:.�.עולה עם הקבוזיז
בזמן הכיבוש הנאזי למשרת הזלה נוער כרסיסים בקופי התיאסרין' ב"ריקוקו•
•ביתר משרד• תכרסיסים
יהודי

במחלסה.

המדור לבמאווז  -סייר
בקיבוצי הגליל העלדן.

מיצ"ש

"א ילן" � אינוד ישראלי לילדיס נפנ �
עי � � �0סתח כמבזע מיוחד להטצר ,איג-
בגייז מייזר ,כקריית
א'
האוניכרכישה
רות ברכה לקראת השנה החדשה.
אינרות הברכה מופזות ב � 11דונמאור;, .�. , .נ . -,
ר ס-בי; •רזה על הנושא:
ניסויים
�
ד
ש
ב
•שדאי
.
.בורינר.
לארצוש
בזבעים מרהיבים  .שזו"רו בהתנדבות לע �
 ,ידי :י .זיט .האחים שמיר  .יואיזדד .,י  Iהמתפתהור .בעולם
טקס נטיעות
שמדן .סטודיו ר ולי  .ז .נרקיס .ז מנוסי ן
ש .כץ .מ .קרולי וי  .סך.
הס �י
בשדרת י

רמת �גן-גבעתיים

קבלן היפני נעכד ל � 15יום
כהשוד בהחזקת חוםר �גפץ ונפצים,
שלא ברשיון•

" מ מ ל א ה מ ק ו ם"

תל �אב �ב
הערב 2.8.64
תד� אביב
יים בי 3.8.64
)ע.ת� *.פי ,הפח' לתרבות
'דגיעי רח' �שכינות(
יום ג' 4.8.64
מל�אביכ
)למועצת *�?גלי קריח אונו(
יום ד 5.8.64
הד�אביב
תל�אביב
יום ה � 6.8.64
מוצ"ש 8.8.64
תל�אביב
תל �אביב
יום א 9.8.64
יום ב' 10.8.64
חיפה
קריתיחייס
יום ג' 11.8.64

נ+ד^ל?!!

מבצע אגרות ברכה של
 .איין"

המהלקה לתרכות
פת

תורנית בתי-מרקהת

מסיבות
נשר �סבא:
לסיום הקייטנות.
הרצליה :מפיה  --הקרנת סרטי מועזר,
הפ ועלות� .

בז^בזץ^וזאדצי
לא תהיה השבוע

באיים הקםן . :מסע לנינווה �; .אהל � —
ן .עמך �:
.התיאםרון הקאמרי" •  . -אדם
לכל
.האוסרה ה �מראי � �•
עת �:
ן
.טוסקה �  .בבי1וע 'מריס אור �זיס

במועצת �פועלות
ובארגוני אמהות עובדות

היפה רכה
כינוס פעילים _ עוליש יוצ.
אי רומניה  -בשפירא  , 5ב-

 .7.30תא חברות
הקייטנה בקרית חיים.

.:;.

••

ישיבת המזכירות המרכזת הבוקר
ב . 9-במועדון ברנר .2

—

? .*•* .-ב

 א :ז ' � � 'ב.� ,

ד �ר מיבליז .אלנכ•  .112סל' :83453
םרנגל .המלך ג�זרנ � מ .מול נז מאיר.
" � — .ודד -י-
סל � 3721ג! . '. :יהודה �י
0 .ל � ג �וגו*. :
פון �  .יהודה המבכ• מ.
ע�
•סו
יו".וע
סל' ?� **". .4ננה � .
.
.מה � .מל' *.*21*9

שטח "פרי �סוכר"
לא יועד למגורין

סחיר הס בירה
א*' הק1-
"י 45
"'
"
* 60
" '-
"
" 32
"

(

נסתיים קורם
אור �קולי בבירה

המחירים לוגדכו לפיחס ימכרו חמוגרגימ ח©1ודטיס
משה בחנויות הסרט הידוק לשבוע חממחיל
מ �.7.|.*4 — 2"1"64

37

מאת כ ת ב ג י
י ר י ש ל י ם ,שבת — .שני קורהיב
ה וועדה .המדינית  -מתכנסת
_-1
 , 15.00מקבילים יסיביזיה יעיבדי
ביום רביעי  ,5.8 .בשעה
?".זל "ש� |11 VII, :אא1ו—': 1ן .כ•  0x1ב•�? � ד
ראל" המקצועיים
כגל�
המעוניינים בכך .ב ערב .תמם-ע מזמירת סכב-אש
במרכז.
וסוייקה
קיאש �ת קלד
מו"נ �,ר
מזכירי הסניפים  :ר''ג  ,פ"ת  ,יפתחו בירושלים ובתל�אכיכ בחידש ?ו ושנ•
ן
:ווו":
בני ברק ,ראשל"צ  ,אזור  ,רמלה ,אוקםובר
השנה•
תנ �כד",
קונצרט ל � "�•':כייס :עירי. ,
לוד וכפר-סבא — מוזמנים היום
דל.הי מוזמן.
את הקורסים ירכזי מנהלת
י
*מדכ � :
איסור רחצה בים
בשעה  9בבוקר לפגישה דחופה ההדרכה" של .שירות�השידור" דינה
ן
ע �רייד .תי�אב �ב •סו מודיעה .כ• לדני
בבית המרכז .ההשתתפות היפה.
בי(
ח �
�!•:
!•זק
 . .ישיכת  .מזכירות מהוז ה .בירן .והמדריך הראשי של "מרכז� י| לסנ:
הנשדד
ש$ר
ה;להגה כ �ם
העיר ; .אמרה
ההדרכה -א .יונס ,שחזרו לא � מכבר !:ימה שי
דרופ
בקשע בי� ביבר �רברט סס �אי וכריב �.
— היום בשעה  10.00במרכז .מסיור לימידים במלייזיה בכמה מאר-
היופ
 .הי-אביב �  .החי משעה  30א בבוקר ע�
_ צות אירושה �צפון�אמריקה .לאח י
ח �ונה ן ',נמר מפנן הזניחה.
נופ
�
ב
י
גבעת-הב
ועיון
חזר' מסיור השתלמות בן שישר; ,
ב מ ו ת
ב ? 20.30-ערב הרקדה עם נחמ�ד,
חודשים בסלביזיה נס אסתר סיפר
התחלת ההצגות ב�8.30
וידידיה.
 .הבימה �
'אלימלך רם.
..ממלא המקום•' ויע .ת"א(:

תזמירת מבבי�איצ

-• "•_£

מחלקת הגושר של משסרת ג*ת
1כו• שיזמה סימל זה התקשרה *ם
עיליות' מועצות פועליפ ,אירגוני
המהלקה דהינוד
ה-
נשים ומועדוני רוסארי בגליל
)סוף מעמוד
אחרון(והשינויים עץ ההורש  -עדה�.
מערבי ומוסדות אלה עזת בפיפיז זבדת היציא החקלאי
המחלקה לנוער
ואידגון .םיפעל זה ,שהוא נםיון !תציע עשויים להשפיע על עידדד
מ יש ת סדריבי החברזח הבוגרות
; 1 1יצוא.
ראשון באיזור.
בשעה
הקבוה"א
בבית
תתקיים
יצוא לפי לחץ עודפים
מ סרת המחנות היא להעסיק את
.10.00
הלל גרביה )הקיבוץ�מארצי( אפר.
הילדים ולהרחיקפ סהרחוב .המאר�
גגיפ כקוויפ להקסין ב אמצעות שפ� 2עד עכשיו סודר היצוא לפי לחץ
עי זה גפ את אחוז הפשיעה בי ן של עודפים ולא על�ידי גידול יפ
בנ �הנועד .ייפתחו  6מחגות• שניש גיוחדיפ ליצוא ורכישת שודקיפ .הוא
בדם א'  2.8בשעה  14.00יתקיים
י
יהוד• ואחד :ען נגד הממשלה המסילה תכול בפסגרת סמינאר ההדרכה' כנס פת�
פהפ בעכו )אחד לנוער
נל החקלאיפ• .עמד על המגכלות דיכים בעלי גםיון .שהעבירו את
לגוער הערבי( דתרפ בנהריד" סע
הדיברות"
לות -שלומי ושגב .במחנות אלה ןל החקלאיס גיכח תוסר כוזדאדם תוכנית
10.
בפטרה
ירוכזו כ� 1500ילדים בגיל  9עד שיפצוס בפיפ ,הפגביליפ אח ;,אפ� לסכם ולהעריך את התיכגית בסו�
 .14בחלק מהמחגות יבלו הילדים שרויות לגדל לשפ יצוא.
על .כל הםדתכים שקיבל• הזמנות.
כדי להגביר � את היצוא ,יש צורך פתבקשים להופיע עד שעית הצד�.
כל היופ ויתרפ רק עד שעה 2
אהר�הצהריפ .בכל המחנות .שיימ -כתיאופ בין �הממשלה לבין .הח ק -דיים.
שכו כ� : 3שבועות יסופקו ארוחית לאים ,כדי למצוא הסדר לגידוליפ
א ר י ה י ע ר י  .יקיים יום קבלה
מיוחדיפ ,שבהפ יתמחו� ,באמצעות בגבעת�חביגה ביום די'  5.8םהבד�
_?
קלוו^
� י  .י
מוסד מפשלתי  .שיתחייב על סיכין קר•
מתל-
מדריכים
מרכזת
המשטרה
התוצרת' הסיזמגת
עביר
ןסויים
מידי ב תי�הספר התיכוניים ,שיעם� ליצוא  -אסר הל גרביה הדובי
י
ק .בהדרכה בהתנדבות וכמה מד -תדגיש ,שאפ התמורה לחקלאי' תהיה
ריכים בשכר• המחנות יעמדו בפי� מובטחת ,הוא יהיד מוכן  .לייצר
הוחה וריכחה של מחלקת הנועי למען יצוא• .
ש ל המשטרה .הילדים יועסקו בצו
הםגהל� הכללי של משדד�החקלאות
י ר ו ש ל י ם ' שבת — .הצעד .לע-
פיות' מחנאות ,ודרכי מייער .תאו� א .עמיעד .שסיכפ את הדיון ,תבע
נור.
דדכיפ .וכן ישתתפו בהרצאות שותפות נאמגה בק הממשלה והחק� זור  .בהחלפת פנועי התזל בפוניות
י
שעות וסיוליפ.
לאיפ' כדי לקדם את היציא .יהע� למניעי בנזין' כדי לצמצם את פלי�
�
מ -דפת התקציב לצרבי היצוא התק פת העשן .הועלתה לאחרונה ע"י
הסחנה לנוער הערבי בעכו
יי ס בחםותס לאי .הוא טען ,כי ההתסתחוח הטכ -סשחלהתחבורה.
הווה חידוש והוא יקו
.
� נולוגית כחקלאות בשניפ הבאות
הפנהל�הכללי של פשרד�התחבורה
ש ל ראש �עיריית  .עכו והפועצה ה
מאת כתבנו
תהיה כזאת ,שהיבוליפ יהיי גבוחיפ ד: .פרי פנה לסינהל הכנסות הפת�
מוסלמית.
ויהיה צורך ביצוא ,ויש לפעול בזמן נד .כהןגעד ,להחזיר לבעלי הסוניות
יר ו ש ל י פ ,יופ ו'
— קודם' •
העומד ל רשו ת החק ל אים בחמ ש את האגדה החתפעמית ב&כום של
אור �קולי בן שבועיים .בו השתתפו
השניפ הבאות .הממשלה תחרופ  .חל� אלפיים לידות לפונית .אשר הוטלה
כ* 40מגהלי מרכזיות פדג וגיות' מנ-
י
קה במחקר שווקיפ 'פרסימת
)קר � על הנהגים ,שהתקינו מניעי תזל
בת �םפר ימורים נבחרים -
י
הלי
את�בינייפ של ש .פרידמן וגצ .במונית שלהם .אם ישוב* ויתקינ'
נגעל בסוף השבוע בבירה.
ג ב ע ת י י פ ,יופ ר — .בישיבת יצהר ספועצת הפירות יהי רקו ת :
פנוע �בנזין.
י
י
בקורם' שנערך במרכזיה
הפדג" � .מועצת עיריית גבעתייפ שהתקיימה אין לעסוק יותר מדי במחקר .יש � משרתהתחבירה בדעה .כי עדיפה
נית " הראשית בבניין רטיםבץ ב* בסוף השבוע הודיע ראש�העיד ש לשתף את החקלאיס בסשיפית תכ -הפעלת פונזות בנזין על פני מד
ירושלים ,שמעו המשתתפים הרצ -בן �צבי .כי העירייה תתנגד לכך נון היצוא( .א .עמיעד ענה .שמש� ניות תזל בתוך הערים והוא אף
אות מסי מומחים על הוראה מ -ששטח בית�החדושת .פרי סוכר*  ,רד�החקלאות פםכיפ להקיב ועדות •יעודד זזסעלת מונעת של ארבעה
בעירת מכונית  .העוסד .לד"יסגר . .יימסר .לצרכי פגר יצוא של חקלאיפ .אולפ ,אין לת� מקימות  .ילא מוניות נדולית .ההע�
תוכנתת ;הוראה
לימוד(' שימוש בלוח מגנסי ובלוח דים והעירייה תשתדל שבמקום תו� ביע ייל מהממשלה אלא דרישה ברה למוניות קסנית ,שאינן מפו�
י
בםניע �דיזל ,אף היא תתרום
שיעור ,טבעיות הטלביזיה הלימר הם תעשייה אחרת ,אשר לא תפד�ע שותפות של החקלאיפ והממשית ! נעות
 Iלהקטנת העישת.
כדי להגביר את היצוא .
דית .שיפוש במכונות קולנוע ור� לסביבה הקרובה.
שכ"קול ,ודרכי הוראה חדישיפ לי
בעגיין .מדבק' הודיע ראש�העיר
פבע .חש*ן ופוזיקה.
שהרבגות בגבעתיים נופה יותר פ�
מכרז מפשר 64/65� 2
אשר הדבגויות .של רפת�גן ובני�
המועצה המקומית כרכור מכריזה מה על קבלת הצעות מקבלנים
ברק להגיע לידי הסדר עפ .מר-
לביצוע מפעל ביוב — כדלל הספקה והנחת צנורות יביצו*
בק" .שד�החקלאות הודיע' כידוע.
שעל נציגי הרבנות בגוש�מ לה-
אגני שקוע.
מאת כתבנו
את תנאי המכרז בצרוף התכניות והמפרטים אפשר לקבל במשרדי
י ר ו ש ל י פ  ,יופ ר — .המפריד ,גיע לידי הסכם י על הכשרת חלק
המועצה .מיום שלישי  4.8.64עד ליום שני  — 10:8.64בשעות העבודה,
הפדאגוגית הירושלמית חסונה ,ד מבשל .פרבק*.
בין היתר נמסד' כי בקייטנה ז?'
נגד תשלום של — 40.ל"י' למערכת.
 50,000ספר ,נ^עלה סופית בפני
את י'מנעות יש להכניס למעםטה פגודה לתבת המכרזים של
הציבור הרחב של  1600סודיס במ -עיריי ת גבעתיים שהתקיימה השגה
המועצה �ולצתוב על גבי המעטפה .הצעה למכרז מם' 64/65�2י.
בבת�יפ בילו כ� 1100ילד.
הח ירושלים.
ן
להצעה יש לצדף ערבות בנקאית או המחאה בנקאיח בשיעור
שכר ליסוד מודרג
הססריה תעפוד' עפ פתיחתה ס*
 10%מערך ההצעה ואשר כוחה יפה ל� 3חדשים מיום הגשתה
סיור של קבלניט בהשתתפות מהנדס הביוב ייערך ביום שגי
דדש בעוד סםפר שבועות ,לרשות ראש �העיד הוסיף ח;ודיע ,כי פש �
 ;10.8.64מקום המפגש — במשרדי המועצה המקומית בשעה 10
קומץ ספקחיפ ,חוקרי חינוך ופק -רד�החיגוך הקציב לעירייה סך ?על
לפנה"צ.
ד משרד החינוך והתרבות• כן תע*  50אלף ל"י להנהגת שכר לימוד
וז � לרשות המשתלסיס בקורםיפ
מ
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי  18*64שעה
בבת �הםפר המקצועיים.
י
מודרג גפ
 124)0בצהריים.
של משדד החינוך והתרבות .ב� כידוע ,עד כד ,היה נהוג שכד יל �
אין המועצה התחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
חידשי הקייץ בלבד•
הת �
י
כיד פודרג רק בבתי�הםסד
הצעד ,שהיא ,בשלמותו� ,או בחלקה.
כונייפ.

הסרט^מהירוק

"

 ?^?51לי0ה בוא1דדדד

לעובדי "קול �ישראל"

קבלה בחיפה — בשעה  1ברחוב
ד"ר פרה ל עשהאל הוע לה ל דרגת הרצל  ,16חדר .20 1
פרצה קליני בפםיכיאסתה .רעננה
ה יו פ
מתדור הועלתה לדרגת ,פורה ב-
המחלקה לתרבות
כיר" ביוונית•
פדתך נתמנו תר דוד בית�קמה — להקת סעד.
לדדנת
במועצת פועלי רמת �גן
המהלקה לכלכלה ומשק
גרוםנר )כימיה אורגנית( ותר יהד
וגבעתיים
דה לפיתת )כימיה ביאולוגית( ,תר רפת-השופט  -שםיאל  ,גע-
עליה לקברו של בדל תת!קיים היום
אהרן שפר פונה ל חבתפ חקר ב� ת' ו  -תרצה ,יצחק :ולדין -
.היזיאה מבית ההסתדרות ב � 12בזהריים.
המחלקה לתינוד
אשותלוגיד-
הברים .ותיקי זזהסתדרור ..שמרם הספיקו
 . .מענית  -עדה.

אגודה הדשה לידידות עם
ישראל  -הוקמה באנגליה

?|ר�ק �;� 01
עובניות
מלפפונים
תפוחי -אדמח^

קורסים ישלגיזיח ! I

מאת  .כתבנו
נ ד ,ר י ד* יום ו' — .קבלת�&גיס
לבבית נערכה  .כאן הערב לנדב שריד
ובנימין בליצבלאי  ,שני השייסים שיי
.הפועל'' נהריד" שהשתתפ' בתחרות
הבין�לאומית לסירות מדגם  420שהת-
קיימה בלה�בול שבצרפת• . . .. . .
השניים ,שייצגו את .הסיעל'' נהריה
ואשר היו הצתת היחיד מהארץ השי-
גי תוצאה סיבר' בתפשם �את המקום
ה � 45מתוך  160סירות.
במסיבה בירך את החותרים בן
.הס �
י
ברגר ,רכז הפלוגה הימית .של
עלי' בנהריה .השניים סיפרו על מהלך
התחרות י צויין בין�היתר,
שמתוד רמת �גן—גבעתיים — ישיבת
השתייצים
 9ארצות אורחות רק
המזכירות לא תתקיים היום .על
השיגו את נציגי ישראל .מוזר שבל
הישג התאריך התדש תבוא הודעה .רמת
בלת�סנים למשלחת שהשיגה
נציני גן — ההרשמה לטי ול הסניף � •
נכבד באירופה לא הופיעו לא
לגלי ל
מתקיים ,8.80
המערבי ,
נהריח
עיריית
מרכז הפועל ולא נציגי
נמשכת .יריעד"ם — ישיבת תא
אישית.
בנין ,בשעה  ,20.00במועדון ה-
מרכז .ח י  — ~£אסיפת דובר• רו-
מנית בהשתתפות בוב' באר  ,בש-
פירא  ,5בשעה .1?.30

 30פועלי טי יב ה
נפצעו בתאונה

" .

העיר

?י

;
;

ב מ ו ת

לרנל יום הזנחן יתקיימו גרםת �נן בימי
א' וב? מופעים שונים .כנון קבלת �פניס
לזנחניט .י אשר יזעדו ברחובות העיר .כי �
נוס בפארק הלאומי בהשתתפות הרמטב"ל
ובן מיסנן זניחה.
ע �
כ � 45אלף ל �י הוקדשו למיבזע זה ל
ידי עיריית רמת �נז.
ז'אכוטינםקי
בתי �מרקחת:
.89
 .חז" .
טלי .721771

רחובות

" אהל•  -הערב ב" הוד הכרמל � הזנת
בכורה . :ויכטור'' .

תורנות כתי �מרקחת
.רש"י �  .בר-ניורא  .36סל'
תורגות �לילה של רופאים
.*3260

ד"ו

ראשון�יציון
:
בתץמרקחת

.נידרניק.

נתניה
בתי �מרקחת:

" זזסנז'י.

חולון

רוטשילד

*.3

כתייס •

.עזמאות" .

בתי �מרקתת:

בלטור

הרצליה
כתייסרקחת. :ד"ו

זכלוזקי .

> ( יו ם ב '  . 8צ
"  ,יום ג' ^4
 Iיי 0ד'
^י

י!

חדרה

,

תל-אביב ו '
גבר�עם ו
1
תל�אביב 1

קשר�דם . .

' ן התחיח ההצגוח
> <  8.31כערב סל

!י

תדגיליח כשעי V
ו .קופה�  [ 125001ן

;

3
'תגידי �111119יע11ון *1נ�  5*6ג ל � 1

הצגות אחרוג�!'.

?סיום מונה

שלמה המלך
ושלמי הסנדלר:
מחזה מוס י ק לי
מיזדש 8.8
תל�אביב
אד 3לכל עת
הערב ^2
תל�אביב�
פנרת קיץ עד 8.9.64
:יסיםינ כקופה י.חי*סריי שלפון
'3333ג כיז השעוח 1100-1.34
<' 4.00—3.3ברישדו .לאו"

•|(||(|1911811ו|ח(1911811ו1118111113118118111י91(8*61(81ו

<<( בבח

הקולגוע '^

" 06.00טח טובו' (.6.05 -עיכר החדשות
!?!:?!!?!!?!!?!!?!!?!!!!!?!!?!,.ווווווווווווווווןןןןןו
^
• :" 06.10 Iעיטות מקר" 06.30? :חמעטלו^
 06.40וזיוט וזזערב כ" קול 'שראי* 07 00
ל •
(.7.17
הישות
ווזורעווז:
" זםר זני• לד*
אופיר � :ןיקר הבריאות
)ש 08.00 (2 .סי?ר ידשור .ייכוכר ו?8יית עתינומ
דואג לןיסקים ? )ש (2 .יליום.•• :וו עיסי זמדשוד.

ת

א כ י כ

א ל נבי  :מי
אוריון  :מב!ע הסוס בלי ראש
אםתר  :אמא *ליך להתחתן
) 6ואחרון(
בן�יהודה  :שירת הקרב )שבוע (2
ג ת  :מאהב ל חמישה ימים )שבו? (2
דן :יירו הנוקם במסכה
; שבוע (5
הוד 0 :אלח שבתי
י
הז  :י•??• קפיטן גרנט
)שבוע (5
)שבוע (8
ירון  :קניתי לי אבא
מוגרבי  :הנועזים והאוהבים
)(2
מרכז  :סערת האהבה ) שבוע (11
מתמיד  :מפרץ הדמים
מקסים  :מסריות שרבורנ )שבוע (9
)שבוע (2
פאר  :חיים נפלאים
צפון  :כיצד נכבש המערב )שבוע (5
שעות ההצגה 9 — 6
םוצא �שבת ובוקר יום א' )(9
י
שדרות:
תמר  :גמל התשוקות
תל�אביב :.בצחוק ובדמע

שידורים

)שבוע (2
>שביע (2

חיפה

חלום ליל"קיץ

בחופשה

 , 1 0 3םיול מרות * -דית שעורים
בזרפתית" 11.1 • :ע^יסה באימ חסלאות-
מאת יוונים קרוי .תרנום .עיבוד וכ*^
מומ ניעון תםיד.
 12.07שיר ופזחו; 11.15 :קוגזרט פו•
סולארי — טוזאים — םרנדזד בדו �טנ'ור
םוזיקח
•5 ) 0
לכלי נשיפה .כ.
•*.
לש1י.
הזהריים:
 15.10חדאוד^
•13.4
עיקר
לא; הערב ומוזיקה קימ •13.5
חדשות הזהריס 17.0• .מוזרשו � .והתטפיר
17^9
מווי ח ליום -א•
המםאורולוני:
^
י
שוז — כטוזזב^ םישיז טולמניס כרזד
קרל בוזזט:
םנ'ור .לקט כי .המזח:
טוזארט :אקטולםווםה יובילאטה ק1(5 .
מריח סס אדר — םוםדאן .ולסנזח :פריץ
פריז'אי• •0 :ו פינת ווייד — א( :,יכת
מנינה — טנישח אםתר סופר :כ( ^ז
כדאי לעשות כמוש• מגדול — םאת
יחודח *�דים •?.15 :פינת זזשחטט —
נעיפחז:
11.80
זימיאק:
בעריכת טשזז
אתיכרםיםה עטטית םשודרת —
18.55
חשכלח למבוגרים .בשיונווי עם המרכז
לחמוד ולתרבות של ההםתדדית — ד•
מאח
טיששד החו קתי של ישראל —
םדדי
)ה(
עו"ד ד"ר יזחק ויינם:
חדשות
19.00
 18.53לחקלאי:
וזחקיקח:
וחודעות 19.20 :ד'בח נשירה עם חבורת
יש שא-
"�.נניס" ושיר .השבוע19.50 :
"
לות" — שאלות ותשובות בענייני היום
כ עריכת ינאי לוטי 20.20 ::תנ"ד :איוב
י"א .ל"כ;  2.100מבד אל כד ומוזיקה
מתוך פרסים 21.80 :קוגזרט םיםפוני —
כרית•
שידות
של
הש^ור
נוחקלםות
— שוםטקוביץ :פתידזזז י
דטועזזר.
עי
נושאיט רוםייש וקירניזייט .סג8ח :קיד'י
סימפוניה לז'לו ול-
בריסן:
קוגדרשין:
םנזח
חסולז :דוםטרוסוכיץ.
תזמורת
ז'ייקובסקי — פיטפוניח ט••
המחבר:
לאיו נינזברנ%, >2.5> :נע
טנזח:
3
לילה אחר"
של שיר" — "ערג היה" " .
טאת אכרחם שיוגםקי  .טםי זתרירה חרי �
פאי 23.00 :חח0ות ו" התקוזה"

רמת-גן וגבעתיים
רמת�גן  :קליאופטרה
שביט  :הפרס
גגה  :מרד הנעורים

לתלמידים

הערב  18בשעה 8,15

בל הכרטיסים ב ח י פ ה
לחודש אוגוסט — אזלד
ביום ד ^ 5שעה 16.00
תתקייס הצגה לבתי הבראה

םכי"ת כרנזיסיב
לספטמבר — החלה

בר�כוכבא
יום ג'  1.8בשעה  17.30וב�20.15

*4 *#^'6^^-/ *?1
תל-אכיכ

אוריון  :כובש המסינד,
אמפית'  :שלוש פנים לחוד,
גל�אור  :הנידונים למות
ארמון • :עצע גורלי
אורה  :עליך לשאת אשד" בני
� ץ :נערי הזמר העליזים
היפה  :גב' מרפל בולשת שוב
מירון  :קניתי לי אבא
שידור• חגל חקל
י
הפוקר:
עיקר חדשות
08.00
ו•••-
אורל י  :לכל אשר ,האמת שלה
אור ירוק" לנזזנ
"בוקר טוב"1; :
08
"
)שבוע (4
מאי  :לזום ג'ונס
ןלנופע; ,ץ " 08כןןך 6ו >" — הטשד:
פאר  :האנס כריססיאן אנדרסן
 10.00חדשות חשעזז עשר" 10.03 :בוקר
) (2טוב - -חטשד" •6 .53 :לאשה'10.20 -
עצמון :אהבה בסוף השבוע
)שבוע " (4בוקר טוב" — המשד., 10.30 :לאשח*
תמר  :קליאופסרה
18.43
" 10.35בוקר סוב" — חמשד:
רו?  :סאלח שבתי
)שבוע " (9לאשי"; " 10.50בוקר שובי' — הטשד:
שביט :
תיאטרון "אהל" :ויקסור  !1.00עיקר החדשות  " 13.30קול ידוש-
•י ר ו ש ל

אוריה  :קליפת ..בננה
אדיםק  :רחוב האורות האדומים
אורגע  :פרשת וינססון
הבירה  :צעצועים בעלית גג )(2
עדן  :קארוזו הגדול
סמדר  :מעתה ועד עולם )שבוע (3
ה ל  :אר"בד .בסוף השבוע )שבוע (2
ציון  :שגעון הקיץ
אור�גיל  :םאלח שבתי ) .שבוע (9
ארגון  :איזה עולם מסורף
רון  :אבא חזור אלי
תל�אור  :הנפש השחורה

ביום ד  12באוגושכ
ריום ה'  13באוגו^מ

מוצ''ש  15באוגיסכ 21.30
כרסיסים דהצגית בתל�אביב -
במשרדי הכרטיסים בעיר ולקבו*"'"
— :ישרד ביגיטיר �אורי )דיזנגיח
.(101
! מכירת המנויים לע1נת תשכיה
 Iנמשכת
בקופות
התיאטרון

שידורי

הגל

הקל

 2 1 0 0כי זזונםר — .תכנית פוםםית
בהשתתפות זוות 21.45 :נ'ו עי רני אחיק
 22.10םזםוניט ומחולות
 22.00חדשות:
זליייפ
—
התדנע.-. -,
22.48
כבכשתד:
וסיפורים לסיומו של יום .הפעם כהש-
 23.00חדשות
תתפות שלטה בד �שכיט:
ו" התקוות"

; ת ני ח
שרון  :קלאופסרה
סטודיו  :נור .החלופות
מגדלור! השטן ועשרת הדברות

ג לי

)שבוע (2

צה"ל

" — 14.00—16.00יחוגשיכ ולנופשיפ"
— טוזיקה קלח להנאה — 18.00 :פתיחה
(8.83
ופרשים עי תכגיות הערב:
—
ד"ש עם שיר — הש ייים
וזאהוגים
עליך — 13.40 :זמר * טחנו? — 13.88
ע �נ" — סנישיט
חדשות:
 " — 13.15ה
כלילה כן זכאי" וישעיהו  .גדםורת10 38 :
— חדשות — 20. 45 :ט1עד הפזטוני?;

י •114

—'

"'''V

יד *ו י*

שעה 8.30
שעה 8.30

חלום ל*ל קיץ

לעולה

חדרה

ן ןג ו
גן �עדן  :המצזמז

אמא קוראל' דילריה

 18.30חדשות בזרטתית 18.45 :חדשות
כאנניית 19.00 :עברית *קם — ? שיחח
קלםן ירו; :
טשוחח:
עס טאזיניט —
זה כרה * _ ^0פי.י -ירושלים; 19:201
חדשוי בעברית קלו^  19.30נזונראדית —
לבן
— ד.קניי.ת מקזוע
אנו אזרחים
ולכת :חרשות 18.4$ :רוטאנית  -חדשות:
כםדיניות זזעויטים — טשוחוע אדריאז
ינטה 22.01 :שעור עברית ידוכר• •י?
דיש  -זיםורוג ראובן כי�שבמ •ו •2
"דיש " -יזכרו שי גרי כיגיםוז":
28.45
 29.55חדשות כיאדממ
חיז8ות:
תוכנית ביאדיגו :דבר חדורד — יxזזק
לוי :הז*בוע כטדיניזת העולטית
>I

חדרה  :על אהבה ותשוקה
חוף  :אבי הכלה
גן�זחר  :רק נשימה אחת של אישי-

הדר  :הפרט
היכל  :גבירתי הנאתה
אורון  :הבריחה הגדולה

בא�לם הקאמרי )דיזנגוף^

*^"  -חדשות ותכנית בזרפתיי^? 14.00
" Iקול ירושלים" — חדשו* ותכנית ב-
17.00
"נעימה מטר"•.
16.00
; אננליר.
חדשו., 17.05 :.-נעיטד וזסד"  -המ*ד:
טזעד חססורט'ץ " 17.40נעיטה
17.30
וזטר" "— הטשד 18.00 :היופ כחדשות:
" 18.05נעיםח וזםד" — חסשד.

ים

י

'

בתי �מרקחת . :ננג'  . -ו ..סמואל 4ז.

םתח �תקוח

:

ול מרב  . 18ע ט ר " תליאביב !,

"מרפקה" **104* ,5.8 .
 6.8י לעובדי ס ולל�בונה
כדמן" .4.8 -
"
" דול י "הםני;ים" .15.8 ,8.8
—
הכיליה".11.8
�"" .12.8

.75

תל�אביב ! '
 .תל�אכיב /
תליאביכ ,

"  ,יום ג � 4.8
 ./יום ב' ^10
| < י ו ם ג' 11.8

אלנבי  1זל�אביב .ט57228 7
ההתחלה כ� 830בערב.
הקיפה ניתוחה ' בשעות נ —  10לפגה"צ
 8.30 — 4.30אחה"צ

םרכז"  .כיכר וייזמן.
"

בתי �םרקחת:

.98

| ^במא^ י^5ו! ; ^55
!י
ר,
;ואל
ז'ק
�
ייי
ג
*I
1
^ הערג  2.5הוד • דיכרביל
>
חיפה 1

08א.

£¤ !¤

ברק .חרזל  .155טל' 9*1588

בת"טרקחת:

באור.* .ו �יוזורוב

טל'

(
•ן
>
?

הצגת בכורה
" ו י ק ש ו ר"
מאת :יוז'ה ויטרק
מצרפתית חיים גורי

;י
,י
!י
ו|

!

.עי �;גמםד'
*תן ו �י• •0ו*<
 �*'1ש8ינ 0ילמ51יי 3יזפאוזודת
�זסז1יא
אוייהשי•
"עמוז
�לזוחרא'
:ע"ם
סר•
� • .ו?
םעדי
כיי' מי יזמשםו מ"א
•יי כי אכינדיי * ייםס• יםד
;כיס
6יוח 9ר יראי :עיי
?ימכו
*עוו
?ממ
שי
:כנג *1דואי ע"'* .שתי יםסי?
:ע"ם םספו ו*3ג* •לס ":יסנו•
זיזנגיל כרח
ג! •גמ^יי 4
ככיח מריעות זכדמיע' כדחי:
 0אגמייי י *מי? * כגי;-
עי • כערב
*יי ' �יז8יי0
מיז מסיי תר
6ופזי כ' • •0
•—*5354
?•ו
י
י.1י *6 .1*1ני• •ויפר• .ח? חייי
 7טי•  4)0 141 25*1י�
וזיפיו כאו�> ייזיי• • י"? ימנ•
 '2יי" פויי ממודעות
איגגג•*
עי סוי אייי יעמיי סייגי? כיד
�'•י  -םמזרית  -וו י"* -מס-
זית • •4 -יי כע6יי •גימי• .כעיב
 .כ-' .-
יזוגיכ
זי*זד •י
אי'
תםערכח אז^יאיי
כ• *'25
יסויעות
*תוכי
יסגנונו נו �סי
כ^מיסנס מי'יש•
ת"א
כע"*
�?י כ אכינייי * שי •מ ו •

ת.י ^מ

