
 

                   

  

    זכרזכרזכרזכר        עיתוני בוקר עיתוני בוקר עיתוני בוקר עיתוני בוקר = = = =  של בוקר  של בוקר  של בוקר  של בוקר םםםםעיתוניעיתוניעיתוניעיתוני    ----    עיתון של בוקרעיתון של בוקרעיתון של בוקרעיתון של בוקר

        
    נקבהנקבהנקבהנקבה        עוגות שוקולד עוגות שוקולד עוגות שוקולד עוגות שוקולד     ====עוגות עם שוקולדעוגות עם שוקולדעוגות עם שוקולדעוגות עם שוקולד---- עם שוקולד עם שוקולד עם שוקולד עם שוקולדעוגהעוגהעוגהעוגה

    

    ))))זכרזכרזכרזכר ( ( ( (שולחנות אוכלשולחנות אוכלשולחנות אוכלשולחנות אוכל    ====    אוכלאוכלאוכלאוכלשולחנות בשביל שולחנות בשביל שולחנות בשביל שולחנות בשביל ----שולחן בשביל אוכלשולחן בשביל אוכלשולחן בשביל אוכלשולחן בשביל אוכל****
    
    

    ))))נקבהנקבהנקבהנקבה((((    ערי בירהערי בירהערי בירהערי בירה =  =  =  =  של בירה של בירה של בירה של בירהםםםםעריעריעריערי            עיר בירהעיר בירהעיר בירהעיר בירה= = = = עיר של בירה עיר של בירה עיר של בירה עיר של בירה ****    
    

    
                שעורים של ביתשעורים של ביתשעורים של ביתשעורים של בית        חדרי ילדיםחדרי ילדיםחדרי ילדיםחדרי ילדים        חדרים של ילדיםחדרים של ילדיםחדרים של ילדיםחדרים של ילדים

                תפוחים של עץתפוחים של עץתפוחים של עץתפוחים של עץ                בקבוקים עם מיםבקבוקים עם מיםבקבוקים עם מיםבקבוקים עם מים

                דירות של סטודנטיםדירות של סטודנטיםדירות של סטודנטיםדירות של סטודנטים                עיתונים של ערבעיתונים של ערבעיתונים של ערבעיתונים של ערב

                שירים של אהבהשירים של אהבהשירים של אהבהשירים של אהבה                ארונות של מטבחארונות של מטבחארונות של מטבחארונות של מטבח

                בתים בשביל קפהבתים בשביל קפהבתים בשביל קפהבתים בשביל קפה                מכוניות של ספורטמכוניות של ספורטמכוניות של ספורטמכוניות של ספורט

                בולים של דוארבולים של דוארבולים של דוארבולים של דואר                שעונים בשביל ידשעונים בשביל ידשעונים בשביל ידשעונים בשביל יד

                חדרים לשינהחדרים לשינהחדרים לשינהחדרים לשינה                משפחות של עוליםמשפחות של עוליםמשפחות של עוליםמשפחות של עולים

                ספרים של תורהספרים של תורהספרים של תורהספרים של תורה                של זהותשל זהותשל זהותשל זהותתעודות תעודות תעודות תעודות 

                לללל....הההה.... של צ של צ של צ של צםםםםחייליחייליחייליחיילי                חלונות של מטבחחלונות של מטבחחלונות של מטבחחלונות של מטבח

                מסיבות לסיוםמסיבות לסיוםמסיבות לסיוםמסיבות לסיום                חברים של קיבוץחברים של קיבוץחברים של קיבוץחברים של קיבוץ

                חנויות בשביל ספורטחנויות בשביל ספורטחנויות בשביל ספורטחנויות בשביל ספורט                טיולים של קיץטיולים של קיץטיולים של קיץטיולים של קיץ

                שנים של שלוםשנים של שלוםשנים של שלוםשנים של שלום****                נהגים של אוטובוסנהגים של אוטובוסנהגים של אוטובוסנהגים של אוטובוס

                משרדים של ממשלהמשרדים של ממשלהמשרדים של ממשלהמשרדים של ממשלה                מספרים של טלפוןמספרים של טלפוןמספרים של טלפוןמספרים של טלפון

                קופות של חוליםקופות של חוליםקופות של חוליםקופות של חולים                פקידים של בנקפקידים של בנקפקידים של בנקפקידים של בנק

                כאבים בגבכאבים בגבכאבים בגבכאבים בגב                תלמידות של אולפןתלמידות של אולפןתלמידות של אולפןתלמידות של אולפן

                סרטים של קולנועסרטים של קולנועסרטים של קולנועסרטים של קולנוע                חניות בשביל ספורטחניות בשביל ספורטחניות בשביל ספורטחניות בשביל ספורט

מכתבים בשביל מכתבים בשביל מכתבים בשביל מכתבים בשביל 
        המלצההמלצההמלצההמלצה

                שירים בשביל ילדיםשירים בשביל ילדיםשירים בשביל ילדיםשירים בשביל ילדים        

                כרטיסים של אוטובוסכרטיסים של אוטובוסכרטיסים של אוטובוסכרטיסים של אוטובוס                רופאים של עינייםרופאים של עינייםרופאים של עינייםרופאים של עיניים

                כלבים של רחובכלבים של רחובכלבים של רחובכלבים של רחוב                שולחנות לכתיבהשולחנות לכתיבהשולחנות לכתיבהשולחנות לכתיבה

                ימים של הולדתימים של הולדתימים של הולדתימים של הולדת                קופסאות עם סיגריותקופסאות עם סיגריותקופסאות עם סיגריותקופסאות עם סיגריות

            
    
        

   


