
 ;4 בנימין רחובות: מסחרי; מרכז הובמן, אילה: ;12 הבנים השרון: הוד ;32 סוקולוב הרצליה: ;9 הצם אחד שלום, כל־נל ;50 פרישמן סאניו, בית תל-אביב: הארץ: ברחבי ,קולנוע' של ״אימפריה ספריות
 שר קרית-ים: ;9 ארלוזרוב ;17 ההסתדרות מפרץ, חיפה: ;114 החלוץ בארישבע: ;12 רש״י מלאכי: ת קרי מסחרי; מרכז נתיבות: ר; מסתרי מרט ערד: ;10 לונץ סאניו, בית ירושלים: ;9 עקיבא לוד:

שוק. מסחרי, מרט כרמיאל: ;65 הרצל נהריה: ;14 וייצמן עבו: מסתרי; מרט דוד, פוסו הכרמל: סירת ;31 ירושלים
 ירושלים שר יפו, א/■91 סמואל הרברס רח׳ חדרה, ;16 העם אחד רח׳ נתניה, ;92 אורלוב 77ד פתחיתקוה, ;182 מודיעין רח׳ גבעתיים, ;124 גבירול אבן תליאביב, בשקם. קולנוע״ של ״אימפריה ספריות

 ;4 ,ב העליה רח׳ צפת, חדש; מסחרי מרט הופין רח׳ סבריה, ;32 פרץ י.ל. ,רח חיפה, ;4 ירושלים רח׳ עפולה, ;84 בךגוריון שר מוצקין, קרית ;58 המלך שאול שאן, בית תליתי; שר שמונה, קרית ;8
מסחרי. מרט רמון, מצפה מאיר; נולדה שר דימונה, בןיצבי; רח׳ בארישבע, ;49 הרימון 77ד קריתיגת, הנפתי; המרט אשקלון, ;234 יפו ,רח ירושלים, ראשל״צ;

 ;20 וייצמן גבעתיים: ;15 בבלי תלמוד ;13 אופנהיימר ;43 ברודצקי ;35 אחימאיר ;53 ישראל גיבורי ;50-46 פנקס ;78 גרדיה לה ;24 גבירול אבן תראביב: בקויאופ. קולנוע״ של ״אימפריה ספריות
הנגב; לב בארישבע: השומרון; לב חדרה: ;56 אשבול לוי קיראון; הרצל; ,רח אופקים: ;45 הרצל שר רמלה: קוק; הרב נתניה, לב נתניה: ;65 העצמאות שר בתיים: ;97ביאליק רמה, רמתיגן: ;1 כורזין
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זוכים? כיצד
פ שקיות 5 מביאים  בפיח או ריקות זי

ת זיפ קופסת מתוך זיפ  לאחת צלי
 קולנוע״ של ״אימפריה מנקודות

 תקליט. ובוחרים למטה) (ברשימה
 או בפיות יותר שתביאו בבל לב: שים

 נוספים תקליטים לרכוש תוכלו שקיות
 הנבלה. ללא

מאי. טוף צד המבצע

 וידאו. סרטי של עצום מבחר
 בספריות להשיג

קולנוע״. של ״אימפריה
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