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וכרטיס. נשיקה לה ומעניק 1979 לשנת כת־המים
 מכתיר גינדי, אברהם מראשון־לציון, הקבלןגינוי

 ומעניק כפיים מוחא חן, נאווה מלכת־המים את
גינדי. אברהם בבנייני דירה לרכישת ל״י 100,000 בסך הנחה

הזית עץ
לה, ומעניק המים,

 את מכתיר עץ־הזית נציג שריד, יעקב
 למלכת־ ראשונה סגנית רשף, ליאורה

חברתו. ממוצרי מתנות הזוכות וליתר

ר | | מכ וולה נציג אקסלרוד, שלמה ן1|
״ י י י  הקהל חביבת טבק, אתי את תיר ״

בשיער. לטיפול מוצרים לה ומעניק

ל נתונה הזה העולם מערכת תודת
 מיב- להצלחת תרומתן על הבאות חברות

• : 1979 המים מלכת צע  — הזית״ ״עץ ,
שנט ודטרגנטים, שמנים סבונים, יצרנית

 •1 ;חסותה תחת כולו המיבצע את לה
ה הבנייה חברת גמדי״, אברהם ״בנייני
 רחובות, בראשוו־לציון, הגדולה פרטית

 ״אולמי !• ; ופתח־תקווה רמת־השרון
מפו אולמות הכוללת הרשת — אמבר״

 כלה לשמלות אופנה בתי בחולון, ארים
 את המייצרת — ״וולה״ •1 ;יופי וסלון
• ; בשיער לטיפול התכשירים מיטב , 

 בגדי־הים ויצואנית יצרנית — ״גוטקס״
 — ^1.8. • בישראל; 1 מיספר והחוף

 השוק את שכבש הישראלי האופנה בית
 המועדון — ״אנוה״ • ;ובאירופה בארץ

 ״מרנו״ • ;גברים לבגדי האקסקלוסיבי
;לאשה המודרניות הנעליים יצרנית —
 חברת — טורס״ יונייטד — תיור ״דן •

באוטו המועמדות את שהסיעה התיירות
 ;התחרות נשפי לכל הממוזגים בוסים

ש התעופה חברת — ״אולימפיק״ י•
ולאנגליה. ליוון המים מלכת את תטיס

התיסרוקות. סלון — היופי״ ״אתר •

 ניצן, ׳ ליאורה לסגנית נושק גוטקם, חברת של המכירות מנהל להולה, דני 11ן|11[||*|1
1  גוטקס. תוצרת ובגדי־חוף בגדי־ים המועמדות שאר ולכל לה ומעניק 1#1#1י114

כץ. פרחי מנכ״ל פרלמן, ירח מתנת ענקיים, פרחים זרי קיבלו הזוכות כל

ב. ג.
רימוני, חגית

1 70 —

 בית נציג לפין, רמי
 את מכתיו ב. מ. האופנה
האלגנטית. הנערה כתואר

ך ך ¥ |  ללי־ שנושק אמבר הכלות סלון נציג דרסנו, איזי ע
 בחמישים הנחה העניק ראשונה, סגנית רשף, אורה *•■#11*

בחולון. החדשים אמבר באולמי מלכת־המיס של לחתונה אחוז

 מכתיר גברים לבגדי אנוח חברת נציג שעייה, רפי ^1(13^
• • * ■ י  לה. ונושק ניצן, ליאורה השנייה, הסגנית את י

גברים. בגדי של האחרונים בדגמים הקהל את הרשימו אנוח דוגמני




