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שלך הנסישת לסנכן פנה

2ד7אי סיריה דן7ס3 שבדע סדקי 2
״מוריה״ מלונות רשת מתנת -
ירושלים מוריה כמלון שבוע סופי 2
״מוריה״ מלונות רשת מתנת -
תל־אכיב מוריה במלון שבוע סופי 2
״מוריה״ מלונות רשת מתנת -
 ה כרמלי מוריה במלון שבוע סופי 2
 ״מוריה״ מלונות רשת מתנת - חיפה •

 מתנת - ערך יקרי סיטיזן שעונים 15
״איק״. חנויות רשת

 יהלומים משומנים זהב תכשיטי 25
 ״איק״. חנויות רשת מתנת - חן אבני או
5870 טלויזיה משחקי 6
 מערכות ושווק פתוח ״אדיוקט מתנת -

בע״מ״. למידה
שקל 10,000 בשווי תכשיטים סט 1
לתכשיטים״. ״הבורסה מתנת -
שקל 5,000 בשווי תכשיטים סט 1
לתכשיטים״. ״הבורסה מתנת -

 7£*>ג5 וווו87עוטח1£1זוו5 מחשבי 24
"1>זג10 יסזק0״זס** מחשבי: 24ו־
בע״מ״. נון נין ״א. מתנת -
 26 ״סילורה״ טלויזיה מכשיר 1

שעון + טמח שלט + אינץ
״סילורה״. מתנת -

תופש טיסה כולל ליחיד בכרתים שבוע
ת תנ מ נע״כו דיזנהויז -

אכדיה דן במלון שבוע סופי 2
ת - ת מתנ כנויו תיור״. נופש ״קל סו  ו
הכרמל. דן במלון שבוע סופי 2
ת - ת מתנ כנויו תיור״. נופש ״קל סו  ו
 רמת רמות הנופש בכפר סופשבוע 1

ת - הגולן  רמות. הנופש כפר מתנ
 למכונית אקרילי עפוי יחידות ססג

8 ת - 2000/ ט מתנ  רון״. ״פטנ
 או פילדלפיה 1.50 >< 2.00 שטיחים 5

הלקוח בהירת לפי - אוקלהומה
ת -  ראובן״. ״שטיחי רשת מתנ
״אסאוא״ מעלמה: ג
ת - ס״. צילום צרכי ״הדר מתנ ע״  נ

 מכשירים 10ו־ אש כיבוי מטפי 10
יתושים למניעת חשמליים

ת - מ״. ״שני־טל מתנ ע״  נ
 ימים 4 ל־ מכונית

ת ־ ס מתנ אוי  רכב״. השכרת ״
למכונית אבק שואב

ת - דקר״. אנד ״בלאק רשת מתנ
ת ״ תקליטים 25 הד מתנ  ארצי״. ״
״מזור״ מנויי 20

ת -  ורכב״. גרירה שרותי ״מנור מתנ
60סוזו 8, .*\1אכ> משחקי 4
ת -  אלדה״. ״צעצועי מתנ
ת - רדיו + ווקמן מכשיר 1 שווק״ ״חן מתנ

מי״טל. ופרסום ישראכרט חב׳ עובדי על אסורה בהגרלה ההשתתפות

 ומגוונות שונות תשלום משיטות ליהנות לך מאפשר ישראכרט
 זכות לך מקנה וכן שלך הנסיעות סוכן לבין בינן להסדר בהתאם

 (למשלמים ערך יקרי פרסים של מרהיב במבצע השתתפות
).28.7.82 עד בישראכרט

 ישראכרט. חב׳ במשרדי ,20.8.1982 ב־ תיערך ההגרלה
 בישראכרט״ חדש ״מה בעלון יפורסמו הזוכים שמות
 .1982 ספמטמבר בחודש לאור שיצא

 יורוקרד/מסטרקרד איתכם קחו - לחו״ל ליוצאים
 מלון, עסק,בתי בתי מיליון 4בכ־ המכובד הכרטיס

 בידור ומרכזי רכב להשכרת חברות תעופה, חברות
 תאונות ביטוח חינם לבעליו והמעניק בעולם,
 אובדן בפני הגנה ,$30,000־. של סך עד אישיות

בלבד. $10ב־ חודשים 4ל־ רכישה ואפשרות גניבה או

בישרווכרנו לשלס חשתלס
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