
 על בפניכם וממליצה המלאכה את עבורכם
 גילם לפי - ילדיכם עבור ביותר הטובים הצעצועים

 שי גם מוסיפה ״קופמן״ - הכל לא עוד וזה
 המודעה את קחו ! שלכם קניה כל על לילדיכם

 - האחרון ברגע אפילו הצעצועים, לחנות וקפצו
_____ ^ ובדוקה. קלה הקניה הפעם

שנים 3 מגיל  היום מן
הראשון

שנים 9 מגילשנים 6 מגיל

 לקניה מומלצות
 ״דופלו״: מעונות

 לבניה חווה - 045
 בסיסית מערכת -2350
 בסיסית מערכת -2360
 בסיסית מערכת -2370
ועוד ועוד

ספור! לאין ״דופלו״ מערכות

 לקניה מומלצות
 "לגו״: מערכות

 אוניברסל+מנוע -מערנת744
 חלל פקוד מרכז -6970
 בחלל פקוד ספינת -6980

 האגדתית -העיר 0־90 1,30)1
ועוד ועוד ־־לגרי של

 לקניה מומלצת
 ליק״ ״בייבי סדרת
רעשן / נשכן 2015
רעשן / נשכן 2023
רעשן / נשכן 2024
פעלולון 2037
פעלולון 2038

 לקניה מומלצות
 ״לגו״: מערכות

 ענקית בסיסית מערכת - 50
 בסיסית הנרות ו-מערכת920

ועוד ועוד
ספור! לאק "לגו" מערכות

 לקניה מומלצות
 ״לגו״: מערכות

 ומחרשה טרקטור - 85ו
 מכונית הנדסי- לגו - 8860
"לגר׳ מערכות ועוד ועוד

ספור! לאין הנדסיספור! לאין "לגר־ מערכות

״לגו״. מפתחות מחזיק שקל 500 עד שערכו פריט של קניה כל על
 לתלמיד "לגו״ של צבעונית מערכת-שעות שקל 1000 עד 500 מ- שערנו פריט של קניה כל על

למחברות "לגו״ של צבעוניות שם מדבקות דף שקל 1500 עד 1000 מ- שערנו פריט של קניה כל על
״פבולנד״ עט שקל 2500 עד 1500 מ- שערנו פריט של קניה כל על
הנדסי״ ״לגו כובע שקל 4000 עד 2500 מ- שערנו פריט של קניה כל על

"לגו״. חולצת שקל 4000מעל שערנו פריט של קניה כל על

א ב יידי7 קדתם #ה *
 עם הזהב, שערות עם המקסימה הבובה "ברבי״

 אביזרי עם ביותר היפות האופנתיות התלבושות
 אמיתיים וחברים חברות עם ורהוט אפור לבוש,

 מתנה אין - הבגדים במיטב להלבישם שאפשר
יותר. תאהב שלך שהבת

 עוד ולקבל ״ברבי״ לרכוש בפניך ממליצים אנו
של׳׳קופמן׳׳לבתשלך! חינם מתנה!!במקום!!שי

ש ומקבלים ילדות
חינם. תלבושת ״ברבי" של קניה כל על

 ויפה ורודה ׳ברבי״
 הקסם תלתלי עם ׳ברבי״
בג־ינס ׳ברבי״

״ברבי* של החלומות בית - 2587 קנו
־ ״ברבי״ בובות 2 שי

 ן הזהב חלומות נערת "ברבי״
י, הקסם! תלתלי עם ו״ברבי״

 והמצוידת החלומית השחיה בריכת ־ 1496 קנו
״ברבי־־ של

 ״סקיפר״ "ברכי׳,־ של חברותיה - בובות 2 שי
גיי״בבגדים! פי ו"

 מצוייד. קרוון ־ ״ברבי״ של הטיולית ־ 5345 קנו
י  חברתה הפרוע, מהמערב "סקיפר״ בובת ש
״ברבי" של

 המובחרות הצעצועים חנויות בכל המלאי גמר עד ו/או 30.9.83 ־ ה עד נערך המבצע
 הגדולות השיווק וברשתות וחיפה ת״א מת״מ בחנויות "פנטסיה״, בחנויות

המקורית. התווית עם ״קופמן״ של המקוריים הצעצועים את דרשו

כע״בז קופמן סוכנויות ןן
כלל מקבוצת ^

־ ; ! ^ י י ״ י י י י ■
 הזהב חלומות נערת "ברבי״

שלי הראשונה ה־־ברבי״
 - 1874 קט

( | - 1875 קט |
הולדת יום ״ברבי״ ־ 1922 קט יי

ברבי של הסוס ״דאלס״ 3312 קנו


