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 עובדים יקרים !

 במבצע מיוחד ! שלומי שבת של  CDתקליטורי 3הרינו שמחים להציע לכם מארז הכולל 

אלבומים. לכבוד  3שירים ונפרס על גבי  45שנות קריירה באלבום אוסף משולש שמאגד בתוכו  04שלומי שבת חוגג 

, מהאומנים המצליחים, מוערכים שלומי שבתשנות קריירה יוצא לראשונה אלבום אוסף משולש של  04חגיגות 
הבלדות המרגשות,  .והאהובים ביותר במוסיקה הישראלית, שכולל את להיטיו הגדולים מתחילת הדרך ועד היום

דיסקים( עם עשרות להיטיו הגדולים  3ענק )הכולל  נרול משתלבים ביחד באוסף משולש’החפלה הים תיכונית והרוק
השירים . שהפכו לאבן דרך במוסיקה הישראלית ומיצבו את שלומי שבת בפסגת האמנים בתעשיית המוסיקה בישראל

 . מוכיחים שוב ששלומי שבת הוא חוויה מוסיקלית ישראלית אמיתית, שמחה ומרגשת כאחד
. אל תלכי 8. תרצי בי 7. לא מגלה 6. ואני שר 5. אבא 0. יש לך 3. שתדעי 2י ללב . נכנסת ל1 :כולל את השירים 1דיסק מס' 
. כמו בלדה 10. מן החושך חזרתי 13. הרי את מקודשת 12. יוצא לדרך 11. תנו לגדול בשקט 14. בראשית עולם 9רחוק מדי 

. מה ששלי שלי 2. את בנשמה 1 :השיריםכולל את  2דיסק מס'  . אין עוד מלבדו.17. מתאהב בך 16. השבת כבר נכנסת 15
. בגלל 14. שעה אחת ביחד 9. מלאכית 8. היידה 7. מאריפוסה 6. לומר לך ש... 5. משתגע מאהבתך 0. בחוף של טרפטוני 3

. 19. הלב 18. תגלי לי למה 17. סגאפו 16. נדנדי 15. מחרוזת הילולה 10. אולה 13. מרגריטה 12. איפה את אהבתי 11הרוח 

עם פבלו  -. מלדיטה לונה 3עם רובי לוי  -. מתוקה שלי 2עם איציק קלה  -. מחפש 1 :כולל את השירים3דיסק מס'  דה.רפסו

עם  -. חתיכת שמיים 7עם גידי גוב  -. מה הוא עושה לה 6עם ליאור פרחי  -. עד הסוף 5עם לאה שבת  -. חלום צועני 0רוזנברג 
עם שלישיית  -. למה מה 9עם יואב יצחק  -ני חיבוק ילדונת, על סל סלים, פני מלאך( . מחרוזת מתוקים )מתוקים, ת8שלומי שבן 
. תפילה לילד 13עם שירי מימון  -. בכל מקום 12עם דוד ד'אור  -. הלב יודע 11עם יהודה פוליקר  -. אצלנו בשכונה 14מה קשור 

עם יוסי  -. אמא 17עם גליקריה  -. צל עץ תמר 16עם אביהו שבת  -. אמונה 15עם מנור שבת  -. כשאתה 10עם יובל טייב  -

                                                                                                                            תקליטורים המוצעים לכם בהנחה ובתנאי אשראי נוחים. 3המארז כולל  .עם ליאור נרקיס -. לכל אחד יש 18אזולאי 
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 בכירארגון הסגל ה – רוניתהזמנות יש להעביר לידי: 
 ניתן להזמין באמצעות שיקים או כרטיסי אשראי 

 אספקה למקום העבודה 
 
 

 יש לפנות לאביבים הפצות והזמנות בטלפון בירוריםל    
 למזמינים בכרטיסי אשראי ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס

 4235331-33 :פקס      2314333-33 :טלפון
 
 
 
 

 ____)נא לציין את כמות המארזים המוזמנת(  אלבום משולש -שלומי שבת הננו מזמינים את: 

 
 

 

 _______________מחלקה __/ פקולטה____________________________ /תהעובד שם
 

 
 

 

 תשלומים  ____ ____   -____  תוקף  ________ -________  -________  -כרטיס אשראי מס' ________ 

 
 ______ _________ חתימה ______________  ת.ז. __________ .נייד_____ טל ____________ טל ע.


