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גאון של מוח יש למץ
 מקבל אתה מץ, של טלויזיה קונה כשאתה

 שהושקעו מעולה גרמנית טלויזיה רק לא
 וטכנולוגיה עמוקה מחשבה רב, ידע בה

 מץ של טלויזיה קונה כשאתה מתקדמת.
 ואיכות. אמינות אחריות, גם מקבל אתה
 קונה כשאתה :הכל לא עוד זה אבל

 27,"22,״20,"16,"14צבעונית״ טלויזיה
 ״מוח״. גם מקבל אתה מץ של
 ״מוח״. יש מץ של לטלויזיה כן,

גאון. של מוח אלא מוח, סתם ולא

 שאלה? לך יש
המוח ת א תפעיל

 לציבור חדש תקשורתי שירות — מוח
הרחב.

 הטלויזיה את ההופך חדש רעיון — מוח
 בתחומים מידע של למקור שלך הביתית
שונים.

 מתאים(מפענח) וציוד כפתור בלחיצת כן,
 טלויזיה מכשיר בעל כל יכול — יקר ולא

 של השידור שעות בכל לקבל, בישראל
 מידע והכללית, הלימודית הטלויזיה

 החדשות, עיקר :נושא כל על כמעט שוטף
 מפעל תוצאות רכבות, לוח מבזקים,

 לוח האויר, מזג תחזית וטוטו, לוטו הפיס,
 שערי וטלויזיה, רדיו תכניות טיסות,
 הודעות ובידור, תרבות מט״ח,
 כתובות חירום, שתתי הממשלה, משרדי

 שעורי לתיירים, שירות לחרשים,
 שעורים, בקרת הנקרא, הבנת מתמטיקה,

 מגזין לילדים, מיוחד חינוך השבוע, פרשת
 ועוד לילדים שעשועונים ולמשפחה, לבית
ועוד.

 מוח עם מץ ועכשיו
תשלומים 24 וב־

 וישראכרט. ויזה אשראי כרטיסי לבעלי
 למץ. היה לא עוד כזה מבצע כן,

 מוח עם מץ צבעונית טלויזיה היום קנה
 שקליים תשלומים 24ב־ ושלם

 שנתית ריבית + דולר צמודי חדשיים
.380/0 של

סי בעלי אינכם אם טי ר  אנא אשראי כ
ה ואנו הרצ״ב התלוש מלאו  אליכם נפנ

ם. הקד ב
טים ם פר פי ס  מץ, במרכז והדגמה נו

03 ־799114 טל. ברק. בני 19 מודיעין רח׳
ד לכבוד-1 ת. ץ,  51108 ברק בני 913.מ
ה לרכוש מעוניין אני י ח עם מץ טלויזי  מו
שכם | בק ת לשלוח א כס א ציג  כל ללא לביתי נ
ת 1 בו תחיי מצידי. ה
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