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ם צי מפי עוראל ה בי

ל פילוג! /׳!רות כ ה ב חבי פינ ה בר נ די מ ה

כי וד׳א, :מרכזיים תצוגה אולמי .66 אלנ
י נ ו ל : פ ט ו ל י : פ ב י כ א ־ ל  ארלוזרוב פילוט, סלון אברהם, ביבי ת

: .14 רוטשילד רח׳ קונונוביץ, רוב פילוט, סלון ת ו ב ו ח  פילוט, סלון ר
 ורדי, ד,ללה :תל־אכיב :הארץ ברחבי פילוט מפיצי של חלקית רשימה
 רוטנברג ; 20 גבירול אבן להיט, סלון .71 ההגנה רפאל, פיסצקי ; התקוה

 אשר, בכר :רמת־גן החייל. רמת מסחרי, מרכז שלמה, בסן ; רמת־אביב
 הדר־יוםף: .63 ביאליק אהרון, שירי ;35 ביאליק רבינוביץ, פאר ;2 קריניצי
 עוזר חיים יוסף, קדוש ; 18 ציון חובבי השרון, : פתח־תקוד .145 כצנלסון

 פולק ; 33 עקיבא טומי, ויס :כני־ברק .17 ההגנה לירון, ; 12 ההגנה
 השרון דרך חילו, :השרון הוד .77 סוקולוב סבוי, סלון ; 42 סוקולוב אמבי,

 :הרצליה .29 ירושלים שדרות לבל, א. ; 28 ירושלים שדרות פינדר, מ.
 פטמן ; 13 בנימין שד׳ יוסף, חבה אושר :נתניה .38 רוטשילד בע״מ,
 אוניברסל, : נהריה .14 בנימין שד׳ דוד, בכר ; 43 הרצל ״מקסים״, שטרן

 מרכז שלום, אובניש :כית־שאן העצמאות. כיכר יעקב, סיטון : טבריה
 הקריות, שיווק :קרית־מוצקין .13 שפירא אלכסנדר, ברנשטיין ; 85 הרצל

 רוטשילד מושקוביץ, : כת־ים מסחרי. מרכז משה, קרייזלר : קריית־שמונה
 .1 צה״ל רחוב שמואל, כהנא :אשקלון .73 הרצל חיים, יולזרי :רמלה

ה מונ ר יוסף. כליפה :די עז אלי * רנ רי מסחרי. מרכז אורן, רדיו :ק

אליעזר ק. מאירהוף, ביכר היפר,
53. : ה י ל צ ר  : ם י ־ ת ב .6-1 פוקולוב פילוט, סלון וגבע, פטרו?ר ה
,27 אפשטיין לוין אפרים, ניר

 שכונת ,44 אצ״ל אברמנטו, ציפרוט ; 27 אלנבי קסטל, רדיו .100 בן־יהודד,
 מסחרי, מרכז בע״מ, פייגו ; 2 ארלינגר לופו, פאליק ; 1 לבונטין ראובן,

 נחום, ריגר ; 18 הרא״ה ישראל, יואל ; 10 ארלוזורוב טכניקור, ;24 הרא״ה
שביט, ;12 כצנלסון משה, נתנאלי : גבעתיים מסחרי. מרכז אריה, רפייקה

 אלי, רדיו ; 23 ציון חובבי אריה, ויסמן ; 1 עוזר חיים אברהם, מנור ; 1
 :חולון .114 ז׳בוטינסקי שלמה, שעשוע :בץ פרדס .158 עקיבא אליהו,

 :יפו מסחרי, מרכז חקיה, :תל־מונד .44 הרצל לוד, האור :לוד .74
 פלוטניק את הכט חדרה: .53 סוקולוב סיני, את אלטון ; אגד פסג׳ פטרובר,

 את הרטוק דד, ; 3 הנציב שמואל אברהם, פיצ׳בסקי .4 חפר עמק יוסף,
 השוק. רח׳ עמורי, דייב :נצרת זהר. קניני :העתיקה עפו .4 געתון שד׳

 סימפוניה, רדיו ; 25 הנביאים זילברשטיין, חשמל טרקלין :חיפה מסחרי.
 .3 ירושלים נפטלברג, אחים :כ׳ קרית־ים .11 השופטים שד׳ פלדמן,

 .41 רוטשילד אמנון, ברנפלד :ראשוו־לציון .32 רוטשילד שקל, סלון ; 27
 .57 טרומפלדור חיים, פטמן ; 27 העצמאות יוסף, שבתי :באר־שכע

ל! ח צ ת־י מ .28 דוד,ירושלים אברמוביץ :ר


