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 הזמר שלכוכבי צבעוניות מדבקות מיליון 2חינם-

 ״לוהטים״ תקליטים10.000הגרלה■־ ללא
משוכללת סטריאופונית הגדול-מערכת הפרס

זובה! אחד בל

 או סגרים 40 שלח נוספת: אפשרות
 בדואר ל״י 40ו־ רגילים פקקים 80

 הכתובת המלא, השם את ציץ רשום,
 בו התקליט שם ואת המדוייקת

 הרשימה. מתוך בחרת
ת ב ר ע  □טריאוסונית מ

 בתום המשתתפים, כל בץ בהגרלה
המבצע.

 על הגבלה אין לב! שים
טים מספר  שאתה התקלי

לקבל! יכול
 עם מעטפות לשלוח שתרבה ככל

 יותר תמונות, יותר תקבל פקקים,
 את והעיקר-תגביר תקליטים.

 הגדול: בפרס לזכות סיכוייך
משוכללת. סטריאופונית .מערכת

בהצלחה.

 הדואר באמצעות הים טמסו
מדבקות

 או פלוס״ ״ליטר של סגריס 12 אסוף
 ״טמפו״. של רגילים פקקים 24

 המעטפה על מבויילת. מעטפה צרף
 והכתובת המלא השם את ציץ

המדוייקת.
 חולון. התעשיה, אזור ל״טמפו״, שלח

 מדבקות 3 תקבל חוזר בדואר
ממוספרות. צבעוניות מבו״לת (ועטפה עם תקבלרק רודבקות

□ תקליטי
 הצבעוניות המדבקות את הסר

 הממוספר. האחורי חלקן על ושמור
 ?1-20 מספרים אספת
 ,התעשיה,חולון ל״טמפו״,אזור שלח
 וכתובתך המלא שמך בציון

 תקליט. תקבל בתמורה המדוייקת.
 התקליט שם את לציין תשכח אל
 הזמרים רשימת מתוך בחרת, בו

במבצע. המשתתפים והלהקות

לבחירתך:
 גאון יהורם

 כספי מתי
 ריצ׳רד קליף

 קווי! להקת
לימני דני

החשמל תזמורת להקת

 לילדים טוב משהו
 כנפיים להקת
 ירח' ״דוד סדרת

 בגשם' שילה'שיר
 יפה טרופית ארץ
 סיימון פול
 אלברשטיץ חוה

החיפושיות להקת

 להקתאבבא
 סמוקי להקת
 חנוך שלום

 קרוסלה
 ג׳ואל בילי

סול זייויד

סכו שו דמי ח שרוח-ג ט מ ק ר מ ר פ סו ל
 ״טמפו-היט״. מבצע משתתפי

 סדבקנת לקבל תוכלו מעתה
 האיסוף בנקודות גם ותקליטים

להלן. המפורטים בסופרמרקטים
ת קו ב ד מ

 פלוס״ ׳׳ליטר של סגרים 12 תמורת
 3 תקבלו רגילים פקקים 24 או

ממוספרות. צבעוניות. מדבקות
ם טי קלי ת
 1־20 מדבקות חינם-חמורת

 בלבד!) נהמספרים
 פקקים 80 (או סגרים 40 תמורת או

 ׳ לי 40 בצרוף רגילים!
 בלבד דואר המחאות או במזומנים

 בחירתכם לפי תקליט תקבלו
 הזמרים רשימת מתוך

 במבצע. המשתתפים והלהקות
 פועלות האיסוף תחנות
 ה ד׳ ב׳ א׳ בימים

4 השעות בין אחה״צ. 7-

 •המשכיר־ סופרסרקט ירושלים.
 בן־יהח־ה פיוס ורניי, ג המלך דחי

 ״צרכן־ .סופרמרקטחיפה
 ככרנואירהוף אליעזר. קרית

 צרכנית אגודה של בסופרמרקטים
 שרון״ דן ״תליאביב
 30 נבירול אבן רח תר־אביב.
 ■דיאליהו .78 לר,׳נדריה רח חליאביב.

 43 ברודצק׳ בחי רמת־אביב.
 העצמאות שד וחום. מנדל בודים.
 48 סוקולוב לחי חולון.

 2 הרואה בחי רמת־גן.
 \ בוטינסק׳ ז בחי ■אתמך רמת־נן

 11 שזר ח״ם רח פתורתקוה.
 9 רוטשילד ראשלייצ,רחי

 3 יעקב רח׳ רחובות.
 1 הושיאים. ך1יצפ באר־שבע.

שטמפפר דחי ־מרכז־ נתניה.

ק 0 ק טמסו־היס בנובצע להיט כלס
ל״י. 80 4- פקקים 160 או סגרים 80 תמורת כסולים אלבומים בלבד. בודדים לתקליטים סתיחס ר.ערה:ר!מבצע


