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לצרכו". ו״הנישביר השק״ם של הכל־בו במי וברשתות שלום", ו״דמשטור שלים״ ב״כל-בו ),03(22*111 טל: ת״א, ,64 יחווה בי ב״פלאטין", להשיג
חך, ״פינת ,10 ישראל מקוח לי״, ״קרן ,99 אלנבי "חולצו״, ,22 גבירול אבן ״יסמין״, ,94 גבירול אב! ״פאד׳, 462 דיזננוף "דפניס״, ),64 יהודה .קי ״פלאטין״. אבי*: תל  ,17 שנקין ה
ת ,9 אפטר "ציפי", ,219 יהודה בן "יופי״לי", ,42 המכבי יהודה "כרמלה״, מי  ״טופז״, ,3 חרו״ארו ״אקסוטיק״, :רמת-נן ,5* ירושלים שד' "שין", :יפו ,1 שאנן גוה ״מלכה״, 18 קרליבך ״נאוח״, ל', ת

 ברק:״יפית״, בגי מים, מל ,25 הרצוג ״ררלינג״, ,7 סירקין ״גילי״, :גבעתיים .125 זיבוטינסקי ״בשמת", ,85 ז׳בוטינסקי ״שירי״, ,42 ירושלים שד' ״גח", ,37 ירושלים שד׳ "מלכה״, ,77 גיאליק
.הרצליה 91 עקיבא ר׳ 9 ״יהודית״, רחל, גאות ,3* אילת "מור״, חולון: 45 סוקולוב ״אסמי״, השרוי: רמת 3 הזורע חן״, ״נקוות שמריהו: כור .29 סוקולוב ״זהבה", ,57 סוקולוב ״אניח״, :

,"אייל", 86 בלפור יוסף,"ציפי״, רמת מסחרי מרכז ״אביבה״, ,40 רוטשילד ״דורית״, נחום, מגדל פסאג׳ "מגי", ,18 רוטשילד אוח״, "מירי בודים: 47 סוקולוב יופי״,- ״דיסקו ■406 סוקולוב
•ראסון־לציון *4 ויצמן "טופז״, סבא: בפר ,109 אחוזה אין״, ״פייפר רעמה: 15 ציון חובבי חן״, "משכיתי :תקוה פתח .1 רבינוביץ  סביון: יהוד מרכז ״שי״, יחוד: תחנת־אגד ״מסקוט״, :
 187 הרצל "עסרח", אגד, תחנת ״שולמית״, רחובות: 18 וייצמן "עדיה״, ציונה: נס מסחרי מרכז ״סילביה״, קיראון: מסחרי. מרכז ״טל־מור״, רמת־אילן: רימון. מסחרי מרכז י ״רימון״,

 ,21 הרצל ״עלמה״, ,10 העמק שער ״עירית״, סמול, אמיתי, מפגש ״מורן״, נתניה: .88 הרצל "יולקו״, 74 הרצל ״טובה״, רמלה: חוש מסחרי מרכז חן״, "בת לוד: .7 הרצל ״אסמי״, נדרה:
ה: פרדס לי״ ״נוי יהודה: אבו מסחרי מרכז "יונה", טונד: תל .12 הגיא שער ״עלית״,  החלוץ ״נעורים״, החושה, אגד תחנת "יהודית״ חיפח: ,66 הנשיא ״לילן״ חדרה: הבנים רח׳ "אינס״, חנ

ת ,55 קיימת קרן ״ורד״, :מוצקי! קרית מסחרי מרכז ״אביבה״, הברמל: שירת 87 הרצל "קלרה", ,110 מוריה "בריגייט״, ,42 הרצל "ברצי״, ,28 הרצל ,46  מרכז "טיפאניס״, ביאליק: קיי
א: קרית אגד. תחנת "לילד״, עכו: ניצן ככר ״משה״,* :קריידים סביניח מסחרי ת שד׳ סניטס, נהריח: מסחרי מרכז ״חן״, כרמיאל: .רסקו, מרכז הגלילית:״סוזי", חציר מסחרי מרכז ״דבורה״, א
צפת: רסקו, ד׳ שיכון ליליאן״, ״חן הירדן, ״יפית״, קבריה: מסחרי מרכז "פרידה" העמק: מגדל ״נצרת״ מרקחת בית נצרת: 11 ירושלים "רקפת", עפולה: העיריה ככר ״אסתי״, ,34 הנעתון

 ״פנינה״, ,23 הילל ״פנטזיה״ ,82 יפו לוק״, ״סופר מנורה, ככר 1 הגידם ״שי" היובל, קרית מסחרי מרכז ״שיק״, ,30 ״ורד״,.יפו ירושלים: מסחרי מרכז .״הילדה", בית״סאן: 59 ירושלים "בית־חן",
 מסחרי מרכז ״לימור״, סלאכי: קרית ב׳. מסחרי מרכז ״רחל״, סדרות: 4 ישראל שבטי בתיה, פוטו נתיבות: אי. מסחרי מרכז רוגוזין, ״קוטי״, אשדוד: אשכול. רמות ״שחלב״ הצרפתית, הגבעה

 צאלים. שיכון ״לילך״, חדש, תיירות מרכז ״שני״, אילת: מסחרי מרכז ״סביון״, ערד: 44 שיא מרכז ״רוסל״, דימונה: רסקו מרכז ״יפעת״, אגד, תחנת ״שרה״, ,197 קיימת קרן ״כרמן״, באר־סבע: .10
י^ י • י ״ ,54 המייסדים ״יפית״, יעקב: זכרון


