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לישראל.• סוכנים

ס חי <3 א ק ל ו
884 ת.ד. ,03־284976 טל. ו,9 דינקו־דן רח' אביב, תל

 ארמה ,800938 סמי חשמל שרות ,257210 אליהו יוחננוב .33742 6 8..א\.ועו אורי מוסך ,476595 עמיר מוסך• ,333398 קרן אחים והמרכז: תליאביב הפצה
 ״מוטקה״ ,331817 יעקב ,היימליר803265 משה עוזרי השחר מכון ,253802 אור זיק ,878230 שחמורוב עוזי חשמל שרות ,832268 פולקסווגן חדד חיימי

 053־38013 ״אורי״ חשמל טכנואור ,053־96804 ויתקין כפר רז יורם נתניה: אזור .774236 נע אור ברק: בני .85422 2 יעקב חיימוב ,50984 שלום מגדל ,832859
 ,051־23822 פז ליד פולקסווגן ,051־23271אוניברסל חשמל אשקלון: ,054־25094 מאור מוסד רמלה: ,912977 פסח הלר פתח־תקוה ,053־22579 מוטי חשמל
 חשמל השרון: רמת ,054־55809 פולקסווגן אודי זאב מוסך ,054־51484 אור טכנו ,054־951650 הנגב רכב פולקסווגן רחובות: ,051־97311 הנגב תלמי

.052־27980 תובל חשמל רעננה: ,476693 ״דודקה״
 ,057־83424 גילת צומת המניע, הדרום: אזור מורשים חשמלאים .057־35111 חברון כביש התעשיה א. ״שאול״ לרכב חשמל שרות והדרום: שבע באר הפצה
 פולקסווגן הנאמן מוסך ,057־53713 דימונה התעשיה א. קוניו מוסד ,057־74782 ב״ש התעשיה א. רפי את גרשון ,057־72011 ב״ש פולקסווגן ברעם מוסר

.057־77195 שבע באר
,04־666922 אור אוטו והצפון: חיפה מורשים חשמלאים .04־702519 הזיקוק בתי .לפני ג״מ גולדנר חיפה גולד מצברי והצפון: חיפה הפצה

 פיקס ,04־705057 זאב גוטמן ,04־740921 עוקל טוני ,04־724743 ובניו השמשוני פולקסווגן ,04־723362 אור רוני .04־669710 ושות. מרויץ
 רכב אלקטרו חדרה: ,04־723369 אור זיק ,04־524148 ובנו ליפשיץ ,04־722731 ובנו ציון בן קונטם ,04־532969 עינב בורים ,04־720371 אור

נצרת: ,063־79407 כהן שמיר חגה: פרדס ,063־88504 יעקב מיכאלי חשמל עדה: גבעת ,063־22685 גולדשטיין ברונו חנות ,063־26200
 ארמה חנניה אזוריים מפעלים בית־שאן: ,04־932062 עציון טבעת: ,065־72046 פולקסווגן הצפון מוסך ,065־56438 יוסף בודג׳נה

הגליל קואופרטיב ,067־40864 צבי דויטש ,067־40939 פולקסווגן הבשן רכב שמונה: קרית ,067־31142 אוטוסטרט צפת: ,88282 /
04־910433 יהודה חשמלאות עכו: ,04־923681 אלקטרוסקס נהריה: ,065־93504 התבור קואופרטיב עפולה: ,067־40713 העליון /

.04־911693 סקס /
ה צ פ : ה ם י ל ש ו ר  02־53511 פולקסווגן אתי מוסך ירושלים: אזור מורשים חשמלאים .02־221132 18 סירה בן רח׳ בירגידה פאול י

0־523221 פג׳ו גסנר מוסר 0־716622 יוניסי מוסך ,2 0־712055 האורנים צלילי דלק תחנת ,2 2 ריזק דמיטרי מוסך ,2 0־83484 2.

מלניק פרסום

1 1 . 5 £ .

2194 הזה העולם18


