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 של שוטפת אספקה לעצמך הבטח
 מחיר. בחצי בקיץ, קלים משקאות
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 שלך ה״סודה־בל״ מיכל את למלא תוכל
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 סודהסטרים מתחנות
חג! במתנת ותזכה

 מכשיר לרוכשי מכשיר לבעלי
סודהסטרים סודהסטרים
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״״״וז,1ו

לחיצות. כשלוש קל משקה קטרים: קודה

מוסמכות: טודהסטוים תחנות רשימת
 אילות. שפע, סופרמרקט אילת: מסחרי. מרכז סופרמרקט .5$ חנות נ׳ מסחרי מרכז חביב, כל־בו .11 הראשונים פטרולגו, אשדוד: אפרידר. סופרמרקט .1 צה״ל רח׳ בהנא, סלון אשקלון:

 חברון. שופרסל בני־ברק: שופרסלעומר. יעלים. שופרסל .31 השלום מכלתשרטר, .71 הרצל אודיל, באו־שבע: ההגנה. רחוב סופרמרקט, אור־יהודה: יוספטל. ב״ח מול חדש, סופרמרקט
 אגד. תחנת חנוך. ברוך גדרה: נחום. מגדל סופרמרקט .62 העצמאות שדי גלובוס, .87 בלפור אלקטריק, שי .33 בלפור ליפשיץ, כל־בו בת־ים: הרצוג. קרית שופרסל ארגמן. סופרמרקט
 כל־בו הרצליה: שופרסל. השרון: הוד סופרמרקט. דימונה: .17 סירקין שופרסל, יהלומים. בית שוק, סופר .62 מודיעין סופרמרקט, .45עמישב שדה, שושנה .25 ויצמן סיוונית, גבעתיים:

 דרך אלול, בן חיפה: ויצמן. ככר סופרמרקט שרת. קרית שופרסל חנקין. שופרסל קוגל. שופרסל .65 שנקר רונן, אלקטרוניקה .120סוקולוב אביגדור, רדיו חולון: .37 סוקולוב שוחט,
 שופרסלנוה־ מריס. שופרסלסטלה הכרמל. מרכז ציקפוסט.שופרסל היפר־כל־בו, הקריות. כביש היפר־כל, .29 ארלוזורוב פולסקי, .61 החלוץ ובניו, סגל .59 הנמל פרימר, ישראל .39 העצמאות

 שווק טבריה: קריית־יס. זבולון, סופרמרקט קריית־מוצקין. זבולון, סופרמרקט זבולון,קריית־ביאליק. סופרמרקט קריית־חיים. זבולון, סופרמרקט קרית־ים, שופרסלדניה.שופרסל שאנן.
 שבטי גליק, את שושני מרום .42 הפלמ״ח הפלמ״ח, מפגש .336 כלל מרכז טבראי, .2 סמואל הרברט סעתי, מחנה־יהודה. 3 השזיף ובניו, לוי שלמה ירושלים: וותר. רח׳ קרית־שמואל כנרת,

 התעשיה אזור היפר־כל־בו, שופרסלניות. גילה. שופרסל רמות־אשכול. מרים, שופרסל קרית־יובל, שופרסל היכל. שופרסל .84 הנביאים לעובד(משל), סל .22 בן־יהודה הקפה, מרכז .33 ישראל
 עמית, סילוני כפר־סבא: זבולוו. סופרמרקט כרמיאל: בע״מ, בית־דגן סונול שרות תחנת כפר־חבד: .69 ירושלים שדרות קופי, שופי יפו: .1 סירקין בן־דוד, אחים סופר יהוד: גבעת־שאול.

 זבולון. סופרמרקט נהריה: סופרמרקט. מצפה־רמון: זבולון. סופרמרקט מעלות: .1 הרצל החרסינה, מרכז סופרמרקט. לוד: שופרסל. .77 וייצמן סופרמרקט וייצמן. סופרמרקט .58 ויצמן
 צפון. זבולון, מרכז.סופרמרקט זבולון, סופרמרקט עכו: סופרמרקט. ערד: סופרמרקט. ״ציונה: נס .1 סמילנסקי למופת, אור שטמפר. סופרמרקט וייצמן. שופרסל סמילנסקי. שופרסל נתניה:

 אלקטרו־און, :קרית־אונו .70 ירושלים גונן, שאול צפת: פינתהרצל. חיים חפץ סופרמרקט, .1 עוזר חיים סופרמרקט, .79 רוטשילד שופרסל, .1 עוזר חיים אלקטרוניקה, פירדמור :פתח־תקוה
 אזור צינאדה, .20 שפינתה שופרסל, .22 הרצל תומר, סלון .42 רוטשילד כהן, יורם לציון: ראשון מסחרי. מרכז עובד, 0התעשיה.ניסי איזור לחקלאי, בו כל־ קרית־גת: קיראון. מסחרי מרכז

 רם, דני רמת־גן: .83 אחוזה שופרסל, רעננה: .81 הרצל המגדל. נברשות רמלה: .3 יעקב סופרמרקט, .183 הרצל היפרכולבו, .52 בילו גזית, רחובות: כחול). רובינשטיין(מבנה תעשיה
 .92 הירדן שופרסלקסם. תל־השומר. על־יד קרית־קרניצי, שופרסל, אואזיס. בנין הרצל. רח׳ שופרסל, .129 הרוא״ה יובל. מעדגיה .1 שפירא ארמון, פרחי .68 ביאליק נוריאל, .13 הרוא״ה
 כלי תל־אביב: מרכותל־מונד. חקיהיוסף, תל־מונד: .48 סוקולוב שופרסל, רמת־השרון: מסחרי. מרכז סופרמרקט, רמת׳אפעל: .2 הרוא״ה סופרמרקט, נחלת־יצחק. הברכה, עמק שופרסל

 בן־ חמת־אביב.שופרסל דלק תחנת דרייבסטור, .10 מנחם,הכובשים .יובן242 בן־יהודה .242 מעדניה התקוה. שכונת ,14 הרצל שהרבני, .2 מקוה־ישראל ביתשינפלד, כלי .33 הכרמל שוק בית,
 צהלה. מסחרי מרכז שופרסל, .53 גבורי־ישראל סופרשוק, .50-56 פנקס שובע. סופרמרקט .9 דיזנגוף ככר סופרמרקט, .30 אבן־גבירול סופרמרקט, גווה. שופרסל נורדאו. שופרסל יהודה.

 בבלי. סופרמרקט רמת־החייל. סופרמרקט אביבים. נזה ,13 אופנהיימר סופרמרקט, רמת־אביב ,43 ברודצקי סופרמרקט, מסחרי. מרכז ג׳ רמת־אביב שופרסל,
הארץ. ברחבי ״שק״ם״ חנויות ובכל .24 גבעת״שאול — ירושלים סודהסטרים תל־אביב. דיזנגוף, רחוב — סופר־רוול תל־אביב. — שלום כל־מ
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