תיצאית ההגרלה הגדילה
של מבצע פר־סיסאז^ר
כ״ 100כרטיסי טי ס ה ללונדון
הלון ושוב ב מטוסי אל״על זכו:

ב״ 100תנורי שביט זכו:

חנה חנה ,ראשון לציון .בן־יעקג שושנה ,רמת־גן .ורח שרה ,הוד השרון .הלוי ארבל,
קבוץ תל־יוסף .מיכל מלכה ,אשדוד .סגל יצחק ,טבריה .נדל עינה ,כפר דניאל .אביבי
יוסף ,פתח־תקוה .רייס ,נצרת עלית .וירון ,כפר דניאל .הראל תלמה ,תל־אביב .אדרי
אסתר ,לוד .גליק יוכבד ,פתח־תקוה .מאיס לאה ,תל־אביב .בלאו ,פתח־תקוה .חבני
עינת ,נס ציונה .גרוסמן מאיה ,תל־אביב .שוילי ציונה ,זכרון יעקב .מסה לונה ,חולון.
ענבר יפה ,פתח־תקוה .פז יוסי ,חיפה .לוינשטיין בטי ,תל־אביב .רייספלד רוזה,
רחובות .בן אדר רויטל ,קבוץ יראון .יפרח שמעון ,צופית .בן־חמו אסתר וציון ,מושב
זינגר
כפר־שמאי .טלילה יוסי ויחיאל ,רמת השרון .ארבוב רונית וחגית ,נתניה.
ג׳ניה ,גבעתיים .שניאור רחל ,אשדוד .באום יעל ,מולדת .קראוס מיכל ,תל־אביב.
אבידב שמחה ,אילת .בושנק)יחיא( נירה ,כפר קמא .האוזר סוזי ,עין עירון .פונפדר יעל,
בני־ברק .פורת שי ,כפר ויתקין .חיים דורון ,בית שאן .אורנשטיין מרגנית ,כרמיאל.
שמפלאנר רינה ,ראשון־לציון .סיון עופר ,ירושלים .לביא אסתר ,נשר חיפה .מרגלית
אליהו ,קיבוץ ברור חיל .גלנטי לבנה ,בת־ים .אורנשטיין יהודה ,רמת־גן .יחיאלי רויטל,
ראשון לציון .רוזנר ברכה ,רחובות .סער ברכה ,אשקלון .בראוו חגית ,תל־אביב .שדמי
אורי ,חולון .סגל איציק ,חיפה .שיים רוזה ,גבעת אולגה .מרמלשטיין אסתר ,ירושלים.
שאלזון הניה ,תל־אביב .גפני אותי ,רמת־גן .לוי דניאלה ,ירושלים .חרמן דליה ,רמת
יצחק .מזרחי אלי ,בית זית .באום זהבה ,עכו .קדוש דליה ,דימונה .שיפר יהודית ,כפר.
מסריק .שגיא רחל ,תל־אביב .אובלנדר שושי ,חיפה .גרינבאום צבי ,באר־שבע .יוסף
שרונה ,רמלה .ניר עירית ,הרצליה .פרוגן בתיה ,יסוד המעלה .רונן אייל ,רמת־גן .אביב
וידן ,קרית מוצקין .פרץ יפה ,גבעת עדה .שמואל מרים ,אשקלון .לב שושנה ,גבעתיים.
חולבסקי נאוה ,קיבוץ עין השופט .דור אסתר ,קיבוץ גבעת השלושה .פישר מיכל,
פתח־תקוה .מסיל אבנר ,קרית שמונה .הנדלסמן צילה ,נתניה .פלור אריה ,כרמיאל.
צמח דליה ,חיפה .כהן זהבה ,חיפה .כספי מזל ,ירושלים .לימור עוזרי ,חצור הגלילית.
סרוקה הדסה ,פתח־תקוה ,כפר גנים .בוזגלו שמואל ,באר־שבע .משה יונה ,אילת.
ברכה רבקה ,הרצליה .אבן נעמי ,ראשון לציון .דבורקין ורה ,קרית ים גי .אברהם הרצל,
פתח־תקוה .אסולין חגית ,מושב צרופה .חיון אלי ,רמלה .לבבי אורנה ,אילת .הורביץ
אסתר ',חיפה .בן עוזרי רחל ,הרצליה .פילובסקי זהבה ,פתח־תקוה .מיקי שושן,
תל־אביב .כוכבה לוי ,צפת בי .אלון רחל ,ראשון לציון .דביקו בת־שבע ,נתניה .מרדכי בן
____________________________________________
יאור ,פתח־תקוה,

האי מלכה ועוזיאל ,תל־אביב .אהרון ויקי ,חדרה .כהן רבקה אורה ,חולון .לי
קרית גת .וויניש שלמה ,נצרת עלית .בלומנפלד אורן ,ראשון לציון .אוחנה שלמה,
חדרה .אגוזי טלי ,רמת השרון .גבטל אמיר ,ירוחם .אהרון עדה ,פרדס חנה .אלדד עדנה,
ירושלים .ויץ זלמן ,גבעתיים .גאנח מרים ,אשקלון .יעקובי חני ,תל־אביב .וולף עליזה,
כפר אזר .עוז דורית ,רמת־גן .וסר מוטי ,מטולה .כהן עדה ,כפר תבור .כהן איריס,
כרמיאל .ג׳וקובסון סלובין ,חיפה .תקוה יהודית ,נתניה .אדיר רינה ,קרית .ביאליק.
אלפרוביץ זויה ,נתניה .שחר יניב ,נתניה .בנימין נעמי ,ראשון לציון .ברקאי ירחמיאל,
בנימינה .זילברשטיין ציון ,תל־אביב .בלום אוליביה ,רמת צבי .דיגה אידה ,בת־ים.
טננבוים נורית ,ק .טבעון .מימון רינה ,ראשון־לציון .יפנה שמעון ,נוה־שרת .זיזובי רחל,
מבוא ביתר .כץ רונית ,גבעתיים .גולדשלגר אתי ,תל־אביב .גולדברג יעל ,ראשון־לציון.
גלית ביליה ,ק .טבעון .ביטון שרה ,צפת .שני י ,.ראשון לציון .הרשליקביץ שושנה ,בי״ח
ע״ש שיבא .הופמן חנה ,בי״ח ע״ש שיבא .קופקוב גיורא ,אשדוד .עטרה חרותי,
תל־אביב .פוכר עטרה ,רמת אביב .אפללו פנינה ,אשדוד .וישינצקי קרן ,חיפה .מרזל
עטרה ,קיבוץ נוה איתן .וורפסט אלה ,תל־אביב .צבוטרו מירה ,חיפה .דרוקמן אביקם,
חולון .לוינגר דורית ,פתח־תקוה .ענבי מדי ,הרצליה .גיא בן־יעקב ,עין יהב .אטיאס
רינה ,מעלה אפרים .קופיט טלי ,הרצליה .סלומקה שרה ,תל־אביב .פישר פטפקה ,בית
זית .בן״נון אייל ,חולון .זוארץ אליהו ,נתניה .אמסלם יונתן ,חצור הגלילית .שרף יפה,
גבעת עדה .שבידו רחל ,חולון .גבע נעמה ,מושב אמץ .ולנסקי טובה ,מזכרת בתיה.
בליזון שרה ,גבעתיים .כהן חוה ,תל עדשים .אפרת אתי ,ירושלים .ערן אבני ,גבעתיים.
כהן אילן ,רחובות .בן־זקן ארז ,בת־ים .אלקיים יצחק ,ראשון לציון .פרסיקו רות,
בת־ים .נויברגר צפורה ,פתח־תקוה .אורה צ׳ציק ,תל־אביב .יעל ליאור ,חיפה .אושרי
מאירה ,ק .עקרון .כץ שרון ,נתניה .ישראלי עדה ,בית השיטה .גליקסמן כנרת ,נתניה.
אבידן שולה ,באר־שבע .ישורון קלרה ,אילת .כהן רות ,כפר סבא .בר־שיר נועה ,רמת
הכובש .ברזילי רחל ,ראשון לציון .ירושלמי זוהר ,חולון .פרידמן נורית ,תל־אביב .כהן
יובל ,אשקלון .חביליו דליה ,ירושלים .ברטמן ברונו ,גבעתיים .וסרמן ביאנקה ,חדרה.
בנדיק אריה ,גבעת שמואל .בליזון שרה ,גבעתיים .שמחה יוסף ,גבעת אולגה .כץ עליזה,
אודים .כמיסה שרה ,נתניה .טנגו הרצל ,אופקים .דרורי צילה ,רמת השרון .גולד אריה,
פתח תקוה .הולי פרידה ,חיפה .שי שריד ,רמת־גן .ויזר א ,.ירושלים.

ב״ 100מכשירי פוד פרוססור זכו:

ב״ 100מצלמות ז&ס* פוקט עם פלש זכו:

פרידמן שולה ,קרית חיים ,חיפה .קרביץ רינה ,חיפה .סיפו אנט ,קרית שמונה .בן
כליפה מאיר ,חיפה .נזרי אורי ,אור עקיבא .יאנקו משה ,הוד השרון .נדב מיקי,
פתח־תקוה .חדד רבקה ,באר־שבע .מירמברג רחל ,חיפה .מגיד נעמי ,בני־ברק .שטיר
אבי ,ירושלים .טוכמאכר זהר ,ניר.אליהו .וינד חנה ,תל־אביב .אלחדיע סיגל ,חולון.
חדד אסתר ,טבריה .רוזנבלט יהודית ,יד אליהו .חכם שרון ,פתח־תקוה .אבוטבול
כרמלה ,תל־אביב .אוחיון לימור ,תל־אביב .פרנק לידיה ,חיפה .סקר חנה ,זכרון יעקב.
טרגן ליאור ,קרית אתא .הלמן מיכאל ,חדרה .בוזגלו סימה ,ק .טבעון .חיים יוכבד,
גדרה .קראוס אסתר ,תל־אביב .כסלו הדסה ,תל־אביב .מזרחי מאיר ,כפר מסריק .בצר
זהר ,נהלל..מסיל אסתר ,קרית שמונה .פינסקי עמי ,קבוץ אפיקים .קול דינה ,קבוץ
אפיקים .כלב דורית ,חיפה .לביא יונה ,נתיב העשרה .כהן לאה ,חדרה .נץ יהודית,
חיפה .מזן מלכה ,חולון .בדוסה חיים ,קרית ביאליק .פלדנר רביב ,קבוץ גזית .רוימי
דליה ,קרית מוצקין .לנדבר ר ,.קבוץ דורות .נדל יפה ,אילת .בן מנשה מלכה ,ירושלים.
מיגגורסקי פזית ,חדרה .קריקב דליה ,אשדוד .סגל אלכס ,מושב נטעים .ועקנין יעקב,
באר־שבע .ארצי רויטל ,כפר בני צייו■ רייד אידה ,תל־אביב .קסטרו אבי ,תל־אביב.
מנחם עירית ,בת־ים ,פלישמן יהודית ,יד בנימין .סגל אלון ,נהריה .כהן רבקה,
תל־אביב .דנון אתי ,קרית אונו .דזאנה רחל ,ראשון לציון .נגל טרודה ,גדרה .זיסהולץ
יוסף ,רמת השרון .סניה אלון ואורן ,חולון .נאמן מוטי ,חיפה .שהם מרום ,ירושלים.
ארידב אבנר ,תל־עדשים .מזורי מיכל ,רמת השרון .קמינצקי גל ,פתח־תקוה .שמפלונר
פנחס ,ראשון לציון .ברקוביץ רבקה ,כרכור .שטרנברג מורי ,קרית־ים .שפרלינג אורנה,
רמת־גן .וולף רינה ,פתח־תקוה .משפ׳ זלצר ,חולון .מזרחי כוכבה ,ראשון לציון .לנדאו
נורית ,באר־שבע .קיעקי רחל ,בני־ברק .יוסף אריה ,ירושלים .מור אורגה ,מגדל העמק.
בכר גילה ,חולון .פסקל יעקב ,רעננה .ממיס זהבית ,רמלה .זמיר דיב ,חיפה .כהן
יחזקאל ,רמת־גן .גפן שרה ,קבוץ משמר השרון .קושניר ורד ,רחובות .הרט יורם ,נתניה.
אבדורחמנוב זהבה ,כפר־סבא .ראוכפלייש רחלה ,ירושלים .קלו גיל ,טבריה .כסון
אריה ,רחובות .פודלובסקי חנה ,בת־ים .איהאב וחיד עמר ,כפר פקיעין .בן־יעקב דינה,
חולון .ראובני עגת ,ירושלים .לטמן דרור ,צה״ל .פורט זאב ,רמת־גן .תלם טל ,עתלית.
חג׳בי גאולה ,תל־אביב .ראובן נורית ,נצרת עלית .עבו רחל ,תל־אביב .טפירו עליזה,
חיפה ,בונה רינה ,באר־שבע ,קרוננברג דני ,תל־אביב.

מרגי תקוה ,בני־ברק .בן עזרא גילה ,חיפה .פוגל הלנה ,תל־אביב .בליפה בטי ,דימונה.
אמיתי גבי ,תל־אביב .שטרום רותם ,קיבוץ יהב .עתאי אסתר ,גבעת שמואל .הרמן
יהודית ,תל־אביב .דרעי נורית ,מושב זרעית .כהן יחזקאל ,רמת־גן .שפריר רחל,
תל־אביב .ברזילי שרון ,תל־אביב .שיין מאירה ,רעננה .קהילה עזר ,רמת־גן .זליג סימה,
ירושלים .פרידהבר צבי וברכה ,קרית חיים .רבינוביץ רחל ,ירושלים .פורת חדוה ,קיבוץ
אפיקים .שקדלינגר נועה ,תל־אביב .ישראלי משה ומרסל ,בני־ברק .וידן אביב ,קרית
מוצקין .דרוקמן זהבה ,נהריה .סולומון מש /ראשון לציון .יוסף נעמי ,בת־ים.
גולדשטיין אירית ,חיפה .פפירני אלה ,פתח־תקוה .רוזנפלד ויקטור ,באר־שבע .קורן
גליה ,תל־אביב .דגול ע ,.רמת־גן .דורי יהודית ,ירושלים .לוי חגית ,אשקלון .ממן גדעון,
טבריה .לוי טל ,חולון .בן־ישראל רוני ,קיבוץ כפר גליקסון .דאוזמר נינט ,ערבה.
עבאדי ,תל־אביב .אמירה עופר ,תל־אביב .שכנר רחל ,רמת־גן .אפרת ,קיבוץ דורות.
פרימו שמואל ,תל־אביב .מיוני מרים ,רמת־גן .שיף רחל ,נתניה .אנגל יאיר ,תל־אביב.
בכר גילה ,חולון .קוטלר דב וחגית ,ראשון לציון .אינדרמן נורית ,רמת־גן .דרזי זהבה,
פתח־תקוה .בוזנח בלה ודני ,ערד .הלוי חנה ,קרית חיים .גוטמן טובה ,גבעתיים .פרץ
יפה ,גבעת עדה .קלאוזנר אהוד ,ירושלים .ניר שושנה ,חולון .אבדורחמנוב זהבה ,כפר
סבא .ברלינסקי נחמה ,קרית אונו .גרינברג שפרה ,נצרת עלית .רייך ,כפר־סבא .ליזון
יצחק ,פתח־תקוה .אקוקה מרגריט ,תלמי אליהו .ראובני מרגלית ,ירושלים .הקשר
דוד ,ירושלים .גיטלין יהודית ושמואל ,נוה שרת ,תל־אביב .מטסדורף אסתר ויורם,
ירושלים .חכם אורית ,רמת־גן .בוסקילה צפריר ,נהריה .ירון זהבה ,הרצליה .אמיתי
הרי ,חיפה .פס ברכה ,חולון .עיני סיגל ,רמת־גן .ניסים עידן ,בן שמן .רוט שרית ,נתניה.
קנטרוביץ מרגלית ,תל־אביב .הגואל מירי ,רמת־גן .מילר מ ,.כפר־סבא .בן זקן אהובה,
קרית גת .שמפלונר רונה ,ראשון לציון .ורימי רענן ,קבוץ עברון .קגן פרידה ,כפר־סבא.
ורבני שלמה ,נוה נוף .אזכר ענת ,נס־ציונה .כהן נחמה ,רחובות .אילון אסתר ,רמת־גן.
סמבול מירב ,מושב ניר צבי .שץ רוזי ,ירושלים .ציטרום אוהד ,ירושלים .מגל עתליה,
חיפה .גנור ירון ,ירושלים .חג׳ג׳ מנשה ,בני־ברק .בלאיש נירה ,באר־שבע .אלקיים
רבקה ,ראשון לציון .שפיצר יוסף ,ירושלים .פז חנה ,חדרה .סרחאן נמר נמר ,מגדל
כרום .דרור נילי ,רחובות .דורון עליזה ,תל־אביב .פיסינגר חנה ,אבן יהודה .לוי רותי,
:
ירושלים .הלוי מיכל ,צפת .אוחיון זיוה ,עפולה .דגול יפעת ,רמת־גן.

כן זכו  1,000משתתפים 1־ 1,000כדורי סל ב־ 4הגרלות ביניים.
הודעות על הזכיה נשלחות לבתי הזוכים בדואר רשום.
עלית מודה לרבבות הרבות של המשתתפים ששלחו מעטפות למבצע
ומזמינה אותם להשתתף במבצע זיפ החדש ״בואו להצטלם עם הגביע״.

שימו לב

יי זוהי רשימת הזוכים ה מו ס מכ ת ולא כפי שפורסם לצערנו בטעות ב״מעריב״3.5.81
וימר יעקבסון טמיר

