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 פניה שעל האנהב המבט
הכל. יאמר
 לה. ציפתה שהיא המחנה זוהי

 פלאטין. תכשיט
 באמת. אנחה אנהב אחה אם

 עגילים. תליון. למענה בחר
 מאוסף צמיד או טבעת

 פלאטין. של החדשים הדגמים
 מעורגל זהב תכשיטי
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 שיבוץ עם סטרלינג: וכסף

 חן ואבני סולריים יהלומים
אמיתיות.

 לתכשיטי נועדו נשים
 הזמן הוא והחג פלאטין...

ביותר. המתאים

לצרפן". ו״המשביר השק״ם של חפל־בו בתי וברשתות שלום", ו״דרגסטור שלום" ב״נל־בו ),03(228111 טל: ת״א, ,64 יהודה בו ב״פלאטין״, להשיג
ח לי״, ״קרו ,99 אלנבי ״הולצר", ,22 נבירול אבן ״יסמין״, ,94 גבירול אבו ״פאר". 462 דיזנגוף ״דפנים״, 44 יהודה בן ״פלאטין״. אביב: תל  ,17 שנקין החן״, ״פינת ,10 ישראל סקו
 ״טופז״, ,3 חרו״אח׳ "אקסוטיק״, :רמת״גן ,56 ירושלים שד' ״שין״, :יפו ,1 שאנן נוח "מלכה״, 1* קרליבד ״נאוה״, ל׳, תפנית ,9 אפטר "ביפי״, ,219 יהודה בן "יופי־לי", 41 המכבי יהודה ״כרמלה״,

 ברק:״יפית״, בני גנים, תל ,25 הרצוג ״דרלינג״, ,7 סירקין ״נילי", גבעתיים: .125 זיבוטינסקי ״בשמת", ,85 ז׳בוטינטקי ״שירי״, ,42 ירושלים שד׳ ״נח״, ,37 ירושלים שד' ״מלכה״, ,77 ביאליק
״יהודית״, רחל, נאות ,3* אילת ״מור", חולון: 45 סוקולוב "אשתי״, השרון: רמת 3 הזורע חן״, ״נקודת שמריהו: בפר .29 סוקולוב ״זהבה״, ,57 סוקולוב ״אניה״, הרצליה: 91 עקיבא ר׳

״אייל״, 86יוסף,״ביפי״,בלפור רמת מסחרי מרכז ״אביבה״, ,4() רוטשילד ״דוריוד׳, נחום, מנדל פסאג׳ ״מני״, ,18 רוטשילד אוח״, ״מירי בודים: 47 סוקולוב ״דיסקו-יופי״, ,106 סוקולוב
 סביון: ׳יהוד מרכז ״שי״, יחוד: תחנת־אגד ״מסקוט״, :ראשון־לציון 84 ויצטן ״טופז״, סבא: בפר ,109 אחוזה אין״, ״פייפר רעננה: 15 ציון חובבי חן״, ״משכיתי תקוח: פתה .1 רבינוביץ
 187■ הרצל "עסרח״, אגד, תחנת ״שולמית", :רחובות 18 וייצמן ״עדיה״, :ציונה נס מסחרי מרכז ״סילביח״, :קיראון מסחרי. מרכז ״טל־מור״, :רמת־אילן רימון. מסחרי מרכז ״רימון״,

 ,21 הרצל "עלמה״, ,10 העמק שער ״עירית״, סונול, אמיתי, מפגש ״מורן״, :נתניה .88 הרצל "יולקו״, ?4 הרצל ״טובה״, :רמלה חדש מסחרי מרכז חן״, ״בת :לוד .7 הרצל ״אסתי״, :גדרה
 החלוץ ״נעורים״, החדשה, אנד תחנת ״יהודית״ :חיפה 46 הנשיא ״לילך״ :חדרה הבנים רה׳ ״אינס״, :חנה פרדס לי״ "נוי :יהודה אבן מסחרי מרכז ״יונה״, :טונד תל .12 הגיא שער ״עלית״,

ת ,55 קיימת קרן ״ורד״, :מוצקין קרית מסחרי מרכז ״אביבה״, :חפרסל סירת 87 הרצל ״קלרה", ,110 מוריה ״בריג׳יט״, ,42 הרצל ״ברצי״, ,28 הרצל ,48  מרכז "טיפאניס", :ביאליק קיי
שדי סניטס, נחריח: מסחרי מרכז ״חן״, ברמיאל: רסקו, מרכז הגלילית:״סוזי״, הצור מסחרי מרכז ״דבורה״, אתא: קרית אגד. תחנת "לילד״, עפו: ניצן ככר ״משה״,:קיית־ים סביניח מסחרי
צפת: רסקו, ד׳ שיכון ליליאן״, ״חן הירדן, ״יפית״, טבריה: מסחרי מרכז ״פרידה״ העמק: מנדל ״נצרת״ מרקחת בית נצרת: 11 ירושלים "רקפת״, עפולה: העיריה ככר ״אסתי״, ,34 הנעתון

 "פנינה״, ,23 הילל "פנטזיה״ 42 יפו לוק", ״סופר מנורה, ככר 1 הגידם ״שי" היובל, קרית מסחרי מרכז "שיק", ,30 יפו "ורד", :ירושלים מסחרי מרכז ״הילדה", :בית־שאן 59 ירושלים "בית־חן",
 מסחרי מרכז "לימור״, :מלאני קרית בי. מסחרי מרכז "רחל", :שדרות 4 ישראל שבטי בתיח, פוטו :נתיבות א׳. מסחרי סרכי רונוזין, "קוטי", :אשדוד אשכול. רמות "שחלב" הצרפתית, הגבעה

^קיימת :באי-שנע .10 ^ב ט ״יפעת״, אגד, תחנת ״שרת״, ,197 ״כרמו״  צאלים. שיכון ״לילד״, חדש, תיירות מרכז ״שני״, :אילת מסחרי מרכז ״סביון״, :ערד 44 שיא מרכז ״מסל", :דימונח רסקו מו
1 * ,^<59 המיי־קדים ״יפית״, יעקב: זברון


