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״וגמרנו ״זבנג מערכת  את כוללת !
:הבאים הפריטים

טי 2 מנירוסטה, ביניבשתי טיל 1
 2 ,140 קוטר גבריאל קרקע־אוויר לי

 5 ,85 גודל נתנאל אוויר־קרקע טילי
 ים־ טילי 2 מיכאל, קרקע־קרקע טילי

 טילי 2 יוסף, טיל גמליאל, קרקע
ם מפציצים 6 יצחק, טיי  2 לימור, טק

 סטי״ל ניר, אסטרטגיים מפציצים
 למרק, כפות 8 מנשה, סטי״ל ירון,

 נייד טלפוו־שדה ראובן, מכשיר־קשר
 מיק- 30 לוי, נייד בית־חולים שמעון,

 למיק־ ארגז־תחמושת ריבקה, לעים
 כל יוד. מי־חמצן, פצצת־מימן, לעים,

 וגמרנו״ ״זבנג מערכת את שיזמין מי
ודקו נאים כני־שיגור שלושה יקבל

במתנה. רטיביים

שג עתה דך: בהי י

! זבנג ו 11וגמרנ

 גנרל כל של חלומו שהיא המיקצועית כלי־הכשק מערכת
 ללחימה פריטי־נשק 92 כוללת המתוחכמת המערכת ומצכיא־חובכ.

 פילדת העשויים המופלאים, כלי־הנשק כין ובים. ביבשה כאוויר,
 הפגזה, הפצצה, מערכות למצוא תוכלו ומבהיקה, נוצצת אל־חלד

 ולשביעות־רצונ־ להנאתכם האוייב את יקרקשו אשר וריסוס, ריסוק
ראשון. ממבט בה שתתאהבו המערכת המלאה. כם

האוייב ולהשמדת ללחימה המושלמת המעונת
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תח שר תו הפכני האו מ ה

1ת3,וומנ1
ם 80 ה פגזי ק דוד * בד  * כפול בי
ע * נייד פגז תניי ת * מ ריו ח לשנה א

תח מעוניין איננו מי האושר. בתו
במו־ ולהפגיז לעמוד תצטרך לא שוב

המשוכ תותח־האושר תומייתו, ידיך•
ת עבורך יעשה והמדוייק, לל ה א

הפ שעות שמונה השחורה• עבודה
תותח־האו־ אחת. בלחיצת־כפתור עלה
 באש ופותח אש משיב תומייתו שר

 המשוכלל למחשב הודות ביוזמתו,
 לתותח־האושר .2500 מולטיוואקום

ופרובו־ אש השבת לירי, תוכניות שש
 את לתת מוכן תותח־האושר קציה.

בעבורך. חייו

1

0
0

ר ב □1חי ימי□ 10 יון ס 1 שו
 0 אזור בע״מ, הבטחונית התעשיה ישראל, מדינת אל:

^ התעשיה.
 * לתקופת למטה, שסימנתי המוצרים אי המוצר את לי לשלוח נא
 בלבד דעתי שיקול לפי ייעשה במוצר השימוש חינם. ימים 10 של ניסיון

 ״ ענייני למעט מצידכם, התערבות כל שתהיה מבלי אויבי, ולהשמדת
ה לא אם ותקינה. שוטפת תחזוקה  0 או מטיבם לחלוטין מרוצה אהי

 י־ במצב המוצר אותו את אחזיר מהם חלק או המוצרים של מאיכותם
ה ולא קבלתו מיום ימים 10 תוך תקין ם מאומה. חייב אהי ט א ■ אחלי

תם המוצרים, מן יותר או אחד לרכוש ^ עלי ויהיה שלי יהיו מוצרים או
ם התשלום בתנאי לעמוד ת  את לחסל אוכל כך ואחר למטה, ציינתי או

שארצה. מי
: לך הרצויה ההצעה את סמן

ומשלוח אריזה במזומן מחיר המוצר שם
200,000 350,000,000 וגמרנו זבנק

3,380 1,200,000 גנ.די.טי
23,600 538,500 האושר תותח
90 4,950 שביתות מפצח

 ההזמנה בביצוע עיכוב למנוע בדייקנות למלא נא
מה .......................... יבשת .......................... המדינה שם ..................... חתי

במזומו/בתשלומים. ........................................... סך מצורף
מובטחת סודיות

קל... כמה ־ ? שביתות שבירת
ותעשיין. פרדסן יצואן, יבואן, כל ציפה שלו היום הגיע

ת פעמים הקטן. האזרח המתין שלו היום הגיע  סבלת רבו
ת בוודאי תו שבי  אנו זה. לכל הקץ ומרגיזות. מטרידות מ

שבירת ושימושית נאה מערכת־כלים מגישים ת, ל תו  שבי
ת אותך תשמש אשר עילו ת, בי ת ובחסכנו תודו שתנו לה ו  י
 הקץ להפסדים, הקץ לסבל, הקץ הקצה. אל הקצה מן הייך

המוראל. ולירידת הזמן לביזבוז

אדור גם מעתה  באקוו
היעילה ההדברה שיטת

י גג. י ד ט
. הטרור לחיסול

 השביתות שבירת כלי מערכת
בי לפיצוח, ומכשירים כלים כוללת

 שביתה של וחיסול ריסוס״ קוע,
 בארי- נתונה המערכת סוג. מכל

 חייך ומהודרת. יוקרתית זת־עור
השבי מפצח עם דאגות ללא יהיו
תות.

 שביתה שתשבור אחרי
, ת ח ה לא שוב א צ ר  ת

המערכת מן להיפרד

 י טרוריסטים
 ן חוליגאנים

טים מוניס  ן קו
 ן יריבים ז קושרים

 מיגור זעירות
 סוגי לכל והדברה
 שיטה הטרור.
 ומהפכנית, פשוטה

 כל של בהישג־ידו
 בשיטת מישטר.
ם גנ.די.טי. חי  בטו

צר. מכל חייך

ייעוץ
ם נ י ח
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