
ב חו ד ״לגו של הפלאות \
 הצגת בעצמם לבנות לילדיכם דגנו

 הפלאות״ ׳'רחוב מקסימה: פורים
 מופלאה מערבת לגו. של ו) 589(

^ שלם רחוב לבניית מיועדת זו י י י * 
 בתים, כולל מודרנית, בעיר

 ההנאה ועוד. מכוניות עצים,
 היצירתיות ומהמראה, מהעבודה

 ליבכם, את ירכשו והאסטסיות
 ילדכם עם יחד להשתתף ותוכלו
# מגיל החל לילדים מתאים בבניה. !**י* 6

לילדות לגו"
)23ר ,230( לילדות לגו מערבות עם .

 לטפח שלר הקטנה״ ״האשה יבולה
ת י ב ^ ^  את ולקשט לרהט לסדר משלה, ^
. ו רי ד ח  בתך יכולה לילדות הלגו עם ל

ה טנ ק ה  לאחות או לרופאה להפור ל
 להם למדוד בחולים, לטפל ^רחמניה,

זריקות. להם ולהזריק חום *
| לילדות לגו משחקי
 לילדתכם יעניקו

אמיתית. פורים שמחת;

ל״י 450.— הנחה

/טר עגו
■ משגעת״, חבילה פורים: לכבוד ■ ■— 

 ענקית אוניברסל מערכת הכוללת
מתקדמים לילדים המומלצת )91 (ו --1.................... .1.............—.1 3* ^ ^ * , ^ ^ : . : . ;8* ^ י 1*

ן* 11 הנעה ואפשרויות תיחכום מוסיפות
—-------------......; שהצטבר. הלגו אוצר את שישלימו

 צירים, ברגים, שיניים, גלגלי של ענק מבחר כוללת 911 מערכת
 ינועו )107( המנוע בעזרת ועוד. מנוף תמרורים, מישטחים,

 מנוע מכילה: המערכת יסתובבו. המטוסים ומדחפי לגו מכוניות
^ וטי׳־. שרשראות צמיגים, גלגלים, סוללות, קופסת

לפורים מיוחדת הנחה

ההנחות מבצע
50 לגוי על

 הענקית הבקיסית המערכת
!מע\ךנ

׳-* י {■ ,*• ■•־

ק ל . יינונונו
ח שלו  נו״*1נ מ

לבור

^ חלל ׳לגו״7־
 עם בחלל לרחף לילדיכם תנו בישראל. נחתו לגו חלליות
 שיגור בסיס את ידיהם במו יבנו הם לגו. של החלל ספינות

 בחלל המכ״ם ותחנת הפיקוד וממרכז )920 ,928( החלליות
 שוחרי לילדים מומלץ להמריא. האות את יקבלו הם )926(

מפותח. הנדסי חוש בעלי מדע

שעת
המשחק

ב״לגו״
היא

הזולה
ביותר!

ם יוזוז, , י 8 'י ב ד׳'-0 ל " 
מי׳ יעזע\ךעדגמו

 בע״מ, קופמן סוכנויות המפיצים:
ו05 החשמונאים ת״א,


