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 ודא, 18 ריב־ל בע״מ, בינלאומית הובלה - אגיש
371282

 ת״א, 28 בנימין נחלת בע״מ, טכסטיל תעשית - אדגר
661287

 ואריגים סריגים יצרני - בע"מ גרוסמן אמי
 621177 ת־א, 51 בנימין נחלת אופנתיים.

 לבנינים תוספות שלד, קבלן - אלברט אמזלג
בת 24 גלויות קיבוץ כלליים. שיפוצים ועבודות

 871258 ת״א), 54 המלך שלמה (גם ים
 71 ביאליק חשבונות. והנהלת יעוץ - בע"מ אפרתי

731636 ר״ג,
 ת״א, 10 זבולון אופנתיים. אביזרים - אקהאוס

823234
 282330 ,40 דיזנגוף חשמלאות. - סגס בני
 ת״א, 5 גלעדי כפר ותחרה. רקמה - בר״אהרון ש.

825516
 27 שטרית ואינסטלציה. מסגרות - עזרא ברקוביץ

809719 ת״א.
 ואביזרי חגורות ושיווק יצוא ייצור־יבוא - ג׳קדור

 706861 בני־ברק, 8 בר־כוכבא אופנה.
 חשמונאים מסילת ותצוגה. תליה מתקני - גרין אחים

334795 ת״א. 41
 654841 ת״א, 17 הלוי יהודה טכסטיל. - דולי
 657948 ת־א, 29 גרוזנברג בדים. - טכסטיל דסי
 60 היהודים מדינת דקורטיביים. סוככים - צל דקו

 052־552168 פיתוח, הרצליה
 טננבאום ברברה דוגמניות:

 וכסלר דנה
 ילינק דורית

 גוזמן סימונה
 אלטמן עירית
ממן קיטי

 חולון, התעשיה אזור 3 תימנע תויות. - בע"מ וריטס
891574

 יהוד, 1 קפלן אלומיניום. עבודות - מורדוך חיים
362701

 17 גלעדי כפר וסידקית. אופנה אביזרי - מדינה יוחנן
823281 ת־א,

 גבעתיים, 36 המעלות ניילון. שקיות - הרצברג יוסי
310110

 ת־א, 5 נס־ציונה סמטת אופנה. כריות - כרית״כץ
858297

 *3 כצנלסון פרוזנברג. תוצרת פליזלין - כלטקס
322080 גבעתיים,

 16 לוינסקי וריקמה. תפירה חוטי - מוליתן לויתן
822002 ת״א,
 ת״א, 12 בן־יהודה בינלאומית. הובלה ־ מנטפילד

204424
 836641 ודא, 9 רענן בע־מ. טכסטיל ־ שוורץ מיכה

 17 דובנוב פנים. ועיצוב אדריכלות - צימרמן מיכאל
265463 ודא,

 371173 ת״א, 24 פרץ מרדיקס. מפעלי - מרדיקס
 057־78179 באר־שבע, 61 הרצל - ביטוח מור

 ת״א, 37 בנימין נחלת אריגים. שיווק - סלקתא
621145

 ת״א, 2 לוינסקי טכסטיל. - בע"מ עזורי אחים
824665

 ת״א, 1 יבנה לביטוח. סוכנויות - בר״זיו עשת
200110

 623756 ת־א, 39 נחמני הדפסות. - חזן עמירם
 ודא, 18 רענן לאריגה, בי־ח טכסטיל. - פוליבנצ׳יק

820630
 9 שטימקין אופנה. ואביזרי קולבים - פולידור

951728 ראשל״צ,
 ואביזרים כפתורים יצרני - בע"מ ישראל פיאמה

 399390 ת״א, 2 לבנדה אופנתיים.
גניבות. למניעת אלקטרוניות מערכות ־ צ׳ק״פוינט
 052־555550 הרצליה. התעשייה אזור 2012 ודד.

 אופנה. ואביזרי חגורות - ואילן אבי קופרשטיין
 ר״ג, 21 ביאליק המפעל: חנות ר״ג. 11 נגבה

772553
 656673 ודא, 20 גרוזנברג טכסטיל. - ריינס
 615066 ודא, 29 בנימין נחלת בע״מ. טכסטיל - רקור
 622931 ודא, 75 בנימין נחלת מחשבים. - שגיא

 הדר בית 37 המלך שאול חוצות. פרסום - תל־רוף
210884 דפנה,

21 בקלישר החדשה המפעל חנות

שרת נוה - ליאון נתניה - אדית
אביבים נוה - לו לה לי המכבי יהודה - אוררל

הרצליה - די לייד חולון - אודט
ירושלים - עור לי כפר־סבא - איילה

תל־אביב - מטלון רמת־אביב - גרינברג אופנת
נתניה - מרי עכו אופנת
רמת־גן - נתי טבריה - אורן

רעננה - רוול סופר שמריהו כפר - אליסה
ירושלים - סיגל ראשל״צ - אלדין

בני־ברק - סמרטוטריה ירושלים - אפן!
ירושלים - ספורטליין ירושלים - אפולו

ירושלים - עטרת ראשל״צ - חמדה אצל
ראשל״צ - ועלמה עלם נתניה - אשה
קרית־אתא - פאר ראשל״צ - את

ירושלים - פרפר יונגסטר - אתא
המדינה כיכר - קאן־קאן קרית־מוצקין - ג־וליאן - אתא

נתניה - קפרי טבריה - ינאי אתא
חיפה - רבקה נהריה - רוזן בגדי

טבריה - קלאט שופינג חדרה - טון בון
קרית־מוצקין - שונית בת־ים - ביד
ירושלים י- שוורץ השרון בוטיק

ירושלים - שיק־פריז ראשל״צ - הקטן הבוטיק
-.יהוד שי סביון - הירוק הבית

.קרית־מוצקין - תהילה כרמיאל - שם בלי
ירושלים - פנינה תמרוקית צפת - גלוריה
מיניסטור לונדון - תשורות ראשל״צ - בוטיק ג׳ני

 גבעתיים - כוכבה אווה גרינפלד
רמת־השרון - דניאל

21א/ קלישר ת״א, - מודל אבי רעננה - הולנדר
,20 נורדאו חיפה, - מודל אבי מונסון נווה - והנוצה הרוכסן

04־672680 רמת־השרון - וינטו ויה
175 הרצל רחובות, - מודל אבי חדרה - ונוס

08־59195 ראשל״צ - חוה
27 רוטשילד בת־ים, - מודל אבי פרדס־חנה - טובה
44 סוקולוב חולון, - מודל אבי קרית־מוצקין - טווס

854644 בת־ים - טטי
14 ההגנה פתח־תקוה, - מודל אבי זכרון־יעקב - טיבי

908555 רמת־השרון - ויולה לה
(טיפאני) באר־שבע - מודל אבי

057־77666 73 ההסתדרות
חולון - קוקט לה

מודל אבי של הדגל נות
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