
תצוגה: אולמות
ברגרהיט*

נהריה
 79 הרצל ״ברק׳/

עכו
 פרחי ככר ישראל׳/ ״רהיטי
עפולה
 העצמאות ככר העמק׳/ ״סלון
עילית נצרת
 חדש מסחרי מרכז מרקם״, ״ביבי
צפת

 ו3ו ירושלים צמרת׳/
טבריה
רסקו ככר נפתלי קובי פאר״, ״רהיטי

 108 יהודה והבן ממלון וזל-אביב,רח׳
 פוסט) מ׳מהצ׳ק 500(ההסתדרות שד׳ חיפה,

 90 ההסתדרות רדד באר-שבע,
 התעשיה. אזור רעננה,

ניריורק,
2670806 טל. ,200 לקסינגטון שד׳

תל־אביב
 37 הרצל ״זרזבסקי״,

ירושלים
 9 המלכה שלומציון ״אפריון״,

 91-72 יפו ״בורנשטיין״,
חיפה

 15 הנביאים ״קמחי״,
 24 יפו ומעונו״, ״אדם

הרצליה
67 סוקולוב נתן״, ,״רהיטי

יהוד לציון ראשון ב׳ הרצליה
10 ישי צבי מנדרני, רהוט ״ישי״, ותמי״, ״עמי בע״מ״, ״פורמה

קרית־גת 14 ירושלים ,43 רוטשילד התעשיה אזור הכושלים,
14 חדש מרכז לילד״, בו ״כל השרון הוד רמת־גן

דימונה 94 השרון דרך ״האחים״, 59 קריניצי ״גלעד״,
אגד בנין ״נעורים״, ברק בני 46 ירושלים שד׳ ״פז״,
ערד 16 עקיבא ר׳ ״ויזל״, נתניה

מסחרי מרכז ״סגנון״, פתחיתקוה 20 פינסקר רודה״, ״רהיטי
אילת 28 הירש הברון ״התינוק״, רחובות
2 מדין ״הוכמן״, 4 מוהליבר הילד״, ״פינת 22 העם אחד ״אלון״,

שלנו? בארונות ממתקים החביא מי
 באותה השניים ישנו בילדותם

 סופר. השני בלשן, היה האחד מיטה.
 הממלכתית, בספריה עבודתם כדי תוך

 העם. אגדות את מלקטים החלו
 ומכפר לעיר מעיר נדדו שנים במשך
 מעשיות בדייקנות ורשמו לכפר

 ישישים, איכרים, מפי וסיפורים
 נרדף שם הפך שמם ואמהות. סבתות

ילדים. אגדות של
 הידועות, מאגדותיהם רמזים
 שלפניכם ״נעורים״ בחדר מופיעים

שמם. לזיהוי אתכם יובילו והם

 מלאו התשובה, את גיליתם אם
 ותשתתפו אלינו שלחוהו התלוש, את

 משחק יוגרל בה שבועית דו בהגרלה
 ישתתפו כן זוכים). 100(מקורי אגדות

ברג מרהיטי רהיט הקונים כל בהגרלה
 ברג רהיטי לכבוד

 ת״א. 5104 ת.ד.
 אגדות״. ״משחק עבור

החביאו שלנו בארונות הממתקים את

...............................שמי
טל׳....................כתובתי

חינם? ילדים בחדר יזכה ומי
 קוני בין הגרלות 3 תיערכנה חודש בכל

הקניה: סכום החזרת על ברג רהיטי
 רהיט/ים קוני בין בחודש הגרלות שתי י

 —ל״י 5,000 של מסכום בודד/ים
ל״י. 29.999

 ילדים חדר קוני בין חודשית הגרלה •
 של מסכום רהיט/ים או שלם

 ומעלה. ל״י 30,000
 לא שיוחזר הקניה וסכום (המחירים

 השתתפות ותלושי מ.ע.מ.).פרטים כוללים
במבצע,בחנויות.
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