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ומהודרות. צבעוניות בחוברות רביעי יום בכל המופיעה שבעולם, הבר חיות כל על חדשה אנציקלופדיה — הבר חיות
 החיות של חייהן ואורחות התנהגותן סודות את תכירו הבר חיות עם

הבר. חיות לקוראי המיוחד הפרסים מבצע על מלאים פרטים ובה ,2 מס׳ חוברת את חינם תקבלו 1 מס׳ חוברת רכישת עם !לב שימו
יקרי־ערר. פרסים 200 ועוד לקניה, זוגית טיסה י הראשון הפרס

 את ותגלה הבר חיות את שבוע בכל .קרא
 אוהבות, הן כיעד — החיות ממלכת סודות

 יבשות ברחבי תטייל ולוחמות; חיות
 תעקוב ;הארץ כדור של זואולוגיים ואזורים

 בביצות סבוכים, בגיונגלים הבר חיות אחר
ובאוקיינוסים...

ך  הזואולוגי הלכסיקון עורר דור, מנחם די
 בנושא בישראל ו ,מס והמומחה

 והכנת תרגום על אישית פקח הזואולוגיה
 — הבר חיות של הישראלית המהדורה

 זואולוגים.בעלי 200 אשר האנציקלופדיה
ביצירתה. השתתפו בינלאומי מוניטין

 כרכמ ב-סו החוברות כל את לכרוך תוכל.
 תוכל הראשונה הכריכה את !מהודרים

 המיוחד ובמחיר 5/״ס0 של בהנחה לרכוש
ל״י, 14.50 במקום — ל״י 7.25 של

 מחר :חינם חוברת — מיוחדת הצעה
 הראשונות, החוברות שתי תופענה

אחת חוברת של במחיר לר המוצעות

בלבד. ל׳■ 3.50
 ומקסימה חדשה יצירה היא הבר חיות

 עבודת זוהי שבועיות. בחוברות המופיעה
 אנציקלופדיה מימדים, רחבת מחקר

 אחד שכל כר נפרדים, בחלקים המודפסת
 שבוע. אחר שבוע בה ולקרוא לקנותה יכול
 ומעמיק, מקיר צבעוני, תיעודי מסמר זהו
 בסביבת צולמו אשר שבעולם, החיות כל על

הטבעית... מגוריהן

 של חדשה חוברת תמצא רביעי יום בכל
 והספרים. העתונים מוכרי אצל הבר חיות
 את מקיים הטבע כיצד תגלה שבוע בכל

 החיות. ממלכת חוקי ואת שלו העדין האיזון
 נוספת, מקסימה חוברת — שבוע בכל

 והפתעות. עובדות גדושה
 שאסור הזדמנות העולם סביב מרתק ספארי

!להחמיצה

חסות ת החברה ב הגנ ♦.הטבע ל
בארץ. הטבע לשמירת תורמת החברה באמצעות חתימה

 לקניה זוגית בטיסה זכה
 ערר. יקרי פרסים 200 ובעוד
השניה. בחוברת מלאים פרטים

הבו חיות
הטבטית בסביבתו הטול□ חיות _וו/\/\£01=ןו_ .

והספרי□ העתוו•□ סוכר■ כל אצל להשיג

!עבעוין כסף תשלח הזמנה-אל עונבו־
ה לכבוד ת — אנציקלופדי ן הבר חיו

ס ק ל 1 51—451 חולון ג, חמלאכח רח׳ בע״מ, (ישראל) מיי
 ■ ולשלוח' הבר״, ״חיות !,אנציקלופדיה על כמנוי אותי לרשום אבקש

 י קבלת (לאחר עבורן אשלם ואני הראשונות החוכרות 2 את לי
 אחת. חוברת של מחיר שהוא בלבד ל״י 3.50 רק החשבון)

 : ל״י 3.50 תמורת יחד חוברות 4, בחודש פעם לי תשלחו מכן לאחר
חוברת. לכל בלבד
 ן שאשלח בכתב הודעה בעקבות עת בכל שלי המינוי את לבטל אוכל

אליכם.
 מהודרת. כריכה גם להזמין ברצונו אם ב־א סמן

 | הראשונה המהודרת הכריכה את המחיר בחצי לי שלחו כן, כמו• 1[_
 ! (במקום ל״י 7.25ב־ רק אותי וחייבו 'חוברות. 15 לכרוך אוכל שבר,

 אריזה הוצאות עבור ל״י 1.50 של תשלום בתוספת ל״י) 14.50
1 ומשלוח.
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