
 נשים ויותר יותר מדוע
ב״שלגית״... מכבסות

מזה: להז יוצא ...ומה
תחרות. ללא חסכון

 ביותר, כחסכונית הוכחה ״שלגיה״
 אחרות כביסה לאבקות בהשוואה

מסוגה;
 ק״ג 5ל־ מספיקה כוס״שלגית״ \

כביסה!
4ל־ שלמה אחת כוס (התקינות;

ק״ג).

 מערכת הגרלה: בכל
במזוודה• סטריאופונית

 תערך ״שלגית״ של מיוחד במבצע
 חודש. בכל פרסים הגרלת

 מערכת תוגרל הגרלה בכל
 בתוך מושלמת סטריאופונית

 ערך. יקרי פרסים ועוד מזוודה,
 2 לשלוח הוא לעשות שעליך כל

 ״שלגית״ של פתיחה לשוניות
 אחד תלוש או ק״ג 1.5 של מאריזות
 ק״ג. 10 או 6,4 של גדולה מאריזה

 אל: אותן שלחי
 יצהר״ — שלגית ״מבצע

תל־אביב ,823 ת.ד.

במיוחד. מבהיקה כביסה
 הכביסה אבקת היא ״שלגית״

 להשיג יכולה שאת ביותר היעילה
כיום:"

 שהם פעילים, חומרים:40בה.!ל יש
 היא התקן. לדרישות ומעבר 'מעל

 אפילו —י בקלות כתם כל מסירה
קרים! במים
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 3 מם׳ הגרלה תוצאות
 30.11.80 מיום

זכו: בהגרלה
 חולון. - טובי צחי סטריאו: מערכת
כים: מחשב

 — יוסף הוביטייל ;אשדוד — רוזה תורגמן
 ירושלים; — פלורה אביטל נצרת־עלית;

 — בילה בצלאל ראשון־לציון; —געדרנעמי
ראשון־לציון.

תה: עגלת
תל' — ברכה עוזרי לוד; — אסתר זנו

 גבריאל ;תל־אביב — לאה ישורון ;אביב
 תל־ — עדית אגבר גבעתיים; — סעדיה
אביב.

מעורר: שעון
 ;ירושלים — דפנה לוי ;צפת — שרה דיין

 — זהבה אמר ;חיפה — דורית וסרשטרום
תל־אביב. — מרים גרבר תל־אביב;

פיקניק: שולחן
 — נורית סינורודין ;אופקים — אסנת ישי

 בני־ברק; — רוחמה נדל הוד־השרון;
בת — רוזה שיינר ;צפת — ג׳נט שחרור

 — מרים חן חיפה; — שרלי הלר ים;
 אופיר ;ירושלים — תימורה פרל ;גבעתיים

כפר־ — רונית גוטמן ;גבעתיים — אורית
סבא.
שי: חבילת

עליזה טנגדף פתח־תקוה; — ארזה סינואני
דפנה לשם ;חולון — רחל קדמי ;חולון —
 בהט צפת; — מגי הלאל פתח־תקוה; —

;שדרות — חיים זבולוני ;חולון — אורה
 ארנשטיין יעבץ; כפר — שושנה דוד

 קרית־ — אילת וינר טבעון; — גבריאלה
 פתח־תקוה; — שרון סקידלסקי חיים;
 אולקסלסי ;ירושלים — אידה אספיר
 תל־אביב; — אסתר חפץ אילת; — עציונה

 — תמי בנאי ;באר־שבע — שושנה וטורי
 איזנמן גדרה; — אסתר זילברמן רחובות;

;אשקלון — זהבה רוט ;רמת־גן — אסתר
 — נעמי זלד ראשון־לציון; — ניב קרן

 חדידה ;רעננה — אסתר הופמן ;גבעתיים
 — אסתרלה בניטה אשדוד; — נעמי

 רמת — גאי הידש ירושלים; מבשרת
 מנקלי בת־ים; — רבקה אקוניס השופט;

 — קראוס ציפורה פתח־תקוה; — קולט
 תל־כביר; — צילה ישראלי בני־ברק;

 — אריק הקטר ;בת־ים — קרולה ברקוביץ
 רון ;פדיה מושב — ניסים יומני ;אשקלון

בת־ים; — רינה ואטורי נתניה; — נילי
 — שרה אור בן ;גבעתיים — אמיתי מיה

 פלורה בת־ים; — רינה ביבי רמת־גן;
 ;ירושלים — זיידי כהן ;אשדוד — דניאל

 — איל מויאל ;גבעתיים — רינה ארנדבוים
 הרגיל ;צה״ל — חוה רסיאני סמ״ר ;חולון
 פתח־ — אלילה צברי אשקלון; — זהבה
אילנה ג׳אנח ;תל־אביב — רחל סלע ;תקוה

 ליכט ;משה ניר — רבקה בהט ;נתניה —
 ישראלי ;ערד — בטי דרנר ;חיפה — זהבה
נתניה; —חוה וילדבסקי בני־ברק; — מרסל

 אהרון חיים קרית־אונו; — לביאה גוט
 — תמר מנחם מן אור־יהודה; — בנגמין
 צור ;־שבע באר — רחל בלומנפלד ;ניצנים

 ;צפת — מלכה זוהרה ;נתניה — אביבית
 — אהובה זיגמן ;שבע באר־ — גיסים וטורי

 באר־שבע; — שרה ורשביאק ;לציון ראשון־
 — חיה שמידט ירושלים; — שרה טאויל

 זלמן ירושלים; — שושנה שון רמת־גן;
כפר־סבא; — שרה ויסמן חיפה; — ורד

 — סלביה ליכטנשטיין ;לוד — יוספה לשם
 ראשון־לציון; — יהושע חכים תל־אביב;
 סלהוב ראשון־לציון; — אילה שליסברג

 חיפה; — חוה אלדר באר־שבע; — נועה
 — מרגריט אקוקה ;תל־אביב — רות דרורי
 ;אשקלון — מרגלית ינקוביץ ;אליהו תלמי

תל־אביב. — אהובה גולדרינג
31.12.80ב* הבאה ההגרלה

2259 הזה העולם


