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הזוכים: ואלה
כ עם ללונדון טיסות * י ד7ד לי ז

פיית. ,11 גאון סעדיה שולמית, שלמה בר .1
ירושלים. ציון, מעוז 6 האפרסק שלמה, מאיר .2
ת״א. ,92 השלום דרך ניצן, שמואלי .3

ל 13 ו פ י ט ל י ר י ש כ 7?י/י<3 בחניכיים מ
 זוסר רחל ת״א, געת יהונתן ת״א, סילוני טל נהריה, שייר איציק ת״א, ברוך אורה ק.ים, זיסמן חוה ת״א, אילה הדסה צה״ל, 02229 ד.צ. עליזה ליבר רס״ר ק.אילן, פינק הדר ק.מצקין, מגי חון
נשר. דורית אורן רחובות, סתמן ברויטמן ר״ג, נינה קנטור י־ס,

־ חשמליות שיניים מברשות 13 מ י / - * מ
 כ״ס, וצפרה ציון קוממי כרמיאל, בורנשטיין ניר נתניה, ציפורה רוזנברג אונו, ק מאיר דבוש דימונה, יפה חמו בן רמה״ש, עידן דפנה ת״א, פינדלינג אודין עדנים, אסתר לופו חיפה, רוטמן בני

ר״ג. ואסף קרן צפי ויספטנר רמה״ש, גילת רונית י-ם, דליה קדמי ק.געתון, גונן ניצן
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 ראשל״צ, שחר מירי פ״ת, פרי טובה רחובות, תדהר משפי י־ם, כהן גלית ת״א, שי שמואל ב״ב, צירניקר איילת ב״ב, גלילי יסמין חולון, גולדשטיין מיכל עכו, מרינה רזניק גבעתיים, נוימן ח. ד״ר
 בועז י-ם, רחלי מיכאלי ק.מלאכי, משה יצחק חיפה, יעקב ויזנר ת״א, רומנו אורנה חברון, הר ד.נ. נגה נוטקוביץ רחובות, מרים זרביב נתניה, בלום מיכל י-ם, יחיאל יוכבד קצרין, שושנה הבה

 הדר נתניה, ורשבסקי גולן עופר, מיכל גלפרין בת-ים, קפלן עירית עדה, גבעת שלו מירי נתניה, פריזוביץ שמעון רעננה, מיכל מור ק.גנוסר, לשם סיון פ״ת, שרון קציר י-ם, דרעי יהודה ב״ב, יצחק
הרצליה. טורי ב״ש, סחר אריה ת״א, פוגדביסקי י. ק.שריד, ספר
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 לוי נורית כ״ס, זהבי שרה יעקב. וכחן שרה חביב חולון, איריס נתן בר ר״ג, רזון דפנה רעננה, נמרוד טננר ראשון, ק מיכל נבו קאונו, כהן גילה ת״א, העליון אבי ,חיים,ק קרן כהן ציונה, נס גורן ר״בעמוס סגל רינה תימורים, מושב ליאורה רקנטי עפולה, ילמק קורט
 י-ם, אלקנה אליגור י־ם, גרבר נורית י-ס, שנהר תמר י-ם, ארלין משה קמלאכי. דינה פתחי זית, בית מושב חנה מבנן ת״א, סודאי שלמה רעננה, נבו זיו ת״א, אילת יהושע אילת, נעזן ליאת ערד, רחמים תקוה חן, רמת יחזקאל יעקב חיפה, פרנצי אורן יעקב, שדה
 מיטל כהן רחובות, ברוריה כץ הרצליה, אריה גינצל ת״א, חנה קוק י-ם, שלו איתן אליעד, מושב אסתר פינקלשטיין רכסים, רונן כרמלה ראשל״צ, שושנה צימבליסט י-ם, מרקוביץ עמליה רעננה, דותן דוד י-ם, שמעון אוברסן פ״ת, יוסף שלום נר ר״ג, ענת שמש

ר רימונד טבריה, מרים אפרים יבנה, דני רביב ב״ב, כנוכובה חנה חולון, אותה מור רחובות,  זאב יהודה, אבן ארגוב טלי קאליעזר, נרעון יאיר סילבר, נפר חנה חוצב ר״ג, שור צחי .ים,ק רימוני רחל חיפה, נלגור צפרירה חיפה, זרטל א׳ נחשולים, קבוץ חיים נ
 ציון כרמיאל, מישל אלבז ננלוס, בושיר עאדל סאניא יהושוע, בית מושב אילנה הלר אהרוןנתניה, ישראל י-ם, הולץ אסתר אשקלון, קסטל נעמי רעננה, יעל רוטשטיין קמצקין, חייט גילה ב״ש, איתמר ורדי נת-יס, דנני דביר רחובות, דינה שטימץ ר״נ, הירשנרג

 קבוץ אלק צרפתי אשקלון, ישראל שמילה רפיח, נגיאר מוסטפה סעיד סירני, נצר קיבוץ אסתר דור נ״ס, דורית היינלום נס-ציונה, עבדי שרה אשקלון, שתא שוורץ ראשל״צ, פנינה ויסמן י-ם, בהן סיון י-ם, נויימן מלכה ק.שמונה, טואטי נמרוד אשדוד. אלנרט
 כייס, ליאור עופר בייש, לפיד יוסי שדה, משאני קבוץ דורה צרפתי אדומים, מעלה רונית אליהו בן עילית, נצרת חנה אלטר רחובות, טובה ויידל רחובות, מווס אסנת ערד, שאול יוסף עכו. באשווי שויקרי מונטהי פטיש, מושב שלוי בני ת״א, לביא גילה שדה, משאבי

 ב״ב, ניר יהודה רעננה, שמואל בן שלמה חולון, סיגל מזרחי י-ס, דוד בן שרה יבנה, עופרה כאוי שניר, קיבוץ דלקור מישל תימורים, מושב נוימן אביבה תייא, מרגלית משרוב ת״א, שמואל רודנסקי עומר, עטר ורד קטנעון, צייטלין אירנה ננלוס, סדר מוחמד נעים
 סיגל ונמו החורש, כפר מרדני לוי מיטשלעכו, אלוש עונד, בית מושב >ק״ש אופירה גיתית, מושב יוסף אולג׳ רמלה, יהושוע אשר י-ם, יפה שדה כרמיאל, מרגלית דפנה מזור, מושב קראוס מיכל חברון, מגאוי גואד יוסף עילית. נצרת שחר לוסיה חולון, עופר קול

 כהן מיכאל, כוכב מושב הדס בורשטיין אפרים, מעלה שנאור רן העמק, מגדל שץ נתן אורלי סביון, גבעת ענת טובל חיפה, אמיר עדי חיים, ק איילת פרידמן ראשל״צ, חנה בוטנרו מבטח, נוה מושב פרידמן דוד חולון, וברוך לימה פזנה כרמיאל, ערב נעמה רמה״ש,
.השרון הוד נורית רוסי נתניה, יעקב פוקס חיפה, אלדד וילשניק ק.חיים, ירון
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 לאון בוקר, שדה מדרשת חביבה הולנדר חלקיה, בית מושב הרשקוניץ ציפורה חצב, מושב ניצה סלהוב כייס, אניני ודניאל דפנה י-ם, טרגר רחל נהריה, ארי הרשקוניץ פ״ת, עליזה קלפוס ת״א, גיל לוי יהוד, נעירן כוכבה ברון, מעין שבריר אנינה עזה. פרח סמיר

 חמיד אל ענד סני הרצליה, קרן נרימן טבריה, צבע כוכבה עומר, בר-און אסנת נתניה. דינה שרף בלום, כפר ישראל שמואלביץ יבנה, גן ניסים אהובה נתניה, ניר עופרה רחובות, רוונה מדלן יהודה, בני רימון משפ׳ נתניה, אילון שגן פ״ת, אריה בן מזל נהריה, אהובה
 מימון, כפר בלה מאיר ת״א, תמר טל רחובות, אורי לזר שניר, ק רוזן הילה רחובות, פקואל ישראלה אענלון, אברהים מערוף י-ם, פינחס ואלעד שיר ירון חיפה, ינון רחימה עלית, טבריה חי אריה העמק, מגדל לוי אוהד ברון, מעיין שדה רונן ננלטס, וערור אבו

 דקל מתי רעננה, כהן שמואל קאילון, פרנק רפי מנשה, אלפי שור מירב ענרון, ק יצחקי אסתר ראשל״צ, שנקמן שרה כרמיאל, ניב אורי יחיעם, ק רז הדר צפת, אסנת שושן שניר, ק רונן אמיר מזור, מושב זאב ברין רימון, ברמן רויילי גלעדי, כפר ברנזון אלישבע
 שפר ערד, אליזבט גל ננרת, מושבת רוזן תמר ת״א, מרגלית שרעבי טנעון, ק קרל שרה יעקב, זכרון גלית מזרחי כרמיאל, שפירא יצחק שמואל, גבעת מרגלית שטרנברג רחובות, מוזס אוסנת י־פ, צור משה הרצליה, אופנהיימר אסתר ב״ב. מרים וייס הלוי, בית מושב
 ניסים אלפסי עילית, נצרת רותי דוידביץ מזור, מושב תמי בריין ב״ב, סיגל רוטשילד אתא, ק רינה אהרון ת״א, וויסנרד אוגניה י-ם, חיה עמיאל רייג, חרותי עירית גב, עין קיבוץ מיכאלי אבנר שגב, גוש קורן שלומית נהריה, אלישבע יעקונס אל, טל מצפה רבקה

הי הילה עובד, בית מושב אריה גור אלעד אילת, אריאלה פנחס אשדוד, אריאלה ליבוביץ אשקלון, ארדן יהודית חולון, רגעון נעמה דבורה, שדמות  נתניה, מילר ליבנה זית, בית מושב אבנר שחל נ״ש, ואילן רינה בונה חסידים, כפר רנה אורנשטיין חולדה, קבוצת סינ
 קיבוץ אניעזר מישל ארנע, ק מירית שינרגר אשדוד, ריקי קראוס רחובות, נילי קאופמן חיפה, בלה שפיטלני ת״א, שולה לוי בניה, מושב מיטל אהרון רות, כפר יוגב אוהד ת״א, יצחק טל גבעתיים, שרה ריין עילית, נצרת צילה יעקובי שמואל, נבעת אנינה להב

 רמה״ש, דוריס שרון ת״א, לנרטוב מ. ק.אונו, אוברמן אביבה טל, גני מושב ואילן מלכה לפלר נהריה, שיקלי דוד ת״א, זמק רונית פיתוח, הרצליה גדי מזור חולון, מריס מור רמתיצחק, משה. קרוננברג הגלילית, תצור ברוריה טפורי אז״ר, כפר מוטי קרמר יחיעם,
 הוד נוי יעל ראשל״צ, גוניג צבי אשקלון, מינאי רונן דימונה, יעקב גנזן הרצליה, רחל אלימלך חמד, שדה מושב ניולי חנה חיפה, שולי אטיאס רחובות, אורלי טחור י-ם, הרוש בן אני י-ם, גרילבאיס אפרים פ״ת, לילי לנזיאל חיפה, כתבן מיכל גב, עין קיבוץ ברקל חיה

 אלכסנדר וילי עילית, מוצא שירה ויזל גדרה, ראובני ניר יהודה, אבן שרית שטרן ברעם, קיבוץ סמוכה מזל שמואל, גבעת אהרון נורית חייסיגדרה, יוני חולון, רבקה נחושתן אשדוד, פינטו נטלי עלית, יוקנעם מרסל יאיר בן ערד, סיון כהן רמה״ש, לניס רוני השרון,
 פישניין אתי נ״ש, רינה פיקמן רמה״ש, רז שלי עזה, חלדה אל חקד רמזי החורש, כפר מרדכי לוי י-ס, טורפו אלי עפולה, ושולמית אליהו פישל נתניה, דקל רויטל שומרון, קרני רות חרותי ר״ג, הראל בלה החורש, כפר מרדני לוי גנוסר, קבוץ לוי יוסי שומרון, גינות
תי ניינר חולון, רוני עומר כ״ס,  אזייר,לשמעון כפר קרמר טלי דימונה, שושן יפעת אשדוד, נידרלנדר יהודית נתניה, יוסף כהן ת״א, יגרמו עדנה י-ם, בטר פרידה נבלוס, אלפלי מוחמד פתחיה הרצליה, מנוחה לסר פ״ת, איריס נמש חיפה, הלני שגיא עמוס נבעת ח

 ת״א; ויקטור עכו ת״א, סולילא בן שמואל פלמחים, קבוצת לילךחביב טנעון, ק אמיר עציון אתא, ק אסתר טורקניץ עברון, קבוץ צניקה פרגמון חיפה, חציר שרון מונאש, כפר ברלין גי אורנית, אהובה רון. רעננה, גלעון דב ערד, שנרוקי סימונה שמונה, ק אוסקר
 רמהייש, קלדרון רינה רעננה, לרר רות אדנים, מושב אסף לופו הגולן, שער פלג דבורה נ״ש, אורינג סביון רחובות, אופיר דוב דר נ״ש, נניסטי גילה קאסם, כפר טרסור גיאמל עדליא השרון, הוד שרון כספי פיית, דדוש אתי עלית, מוצא ויזל מרגלית אילת, שי ציפורה

 כפר בצלאל מעוז ת״א, גרומברג והבה ראשל״צ, ענת מורדו טנעון, קרלק שרה גלעדי, כפר קיבוץ אורן אילת ניר, קיבוץ דלקו רחל ת״א, עמוס בלוריה דולב, מושב דבירצמן רחל תנור, כפר שמואל כהן רמה״ש, גולן דב גב, עין ק נרינברגר רבקה נתניה, מלכה תמר
ן ציון, מבשרת גרוסניץ לידיה דורת״א, טליה בייש, שץ אמיאל חיים, כפר גוית עדי טבעון, איריס דלסן עברון, קיבוץ יצחקי אסתר נאמן, נווה רחל טני י-ם, נויעוז יעקב עדשים, תל מושב ארליך אפרת תימורים, מושבת רודני רינה אתא, ק נעמי שילה ורבורג,  חו

 וויתקין, נפר קריאף אלי מרדכי, נאות קבוצת רון מרדני ב״ב, חנה פרידמן עכו, סיגלר אריאלה יפו, אהרון שקר הרצליה, דבורה קשוק ראשל״צ, אמירונדרמן מוצקין, ק פנינה אידלשטיין ראשלייצ, יוסף צדוק חולון, גרופינקל אילנית י-ם, בנימין אני נתניה, דינה
ר נהריה, יהודית אדלר דימונה, אבו שושנה אבא, אלוני אומרי אלין י-ם, יפה בניטה רמלה, ציקרוב אסתר ציונה, נס ניר סיגל שור, מושב לנון חיים חיפה, שלוחה אלטושלר י-ם. כהן דותן  טוב הר אבנר רעננה, נורית פייגננאום חיפה, נכר רבקה גבעתיים, נחמה נ
 אבירם נורית חרות, מושב פינסקי תומר קיראוך, רחל אילני ר״ג, אורית קרויזר ניל״ו, כפר לוסי מוסקוביץ פ״ת, דורה לילנסקי י-ס, אסתר דנורקין בת-ים, מוטשיבסקי עמוס ב״ש, ורד הדרי נבלוס, אסאייד סאחי נתניה, יהושוע ולנרנרג י-ם, דליה חרפוילי ת״א,
 חולון. עמויאל יהודית טנעון; ק דורון אביתר חולון, גולדברג חדוה סובולת״א, נחמה דימונה, ציפי אלמקיס רעננה, שני אורית ביאליק, ק עמיתאטקין חולדה, סיבהי בוסמת גנוסר, קיבוץ נבו דינה י-ס, מירי ברנשטיין ק.ים, מנשה ידיב חיפה, אלי נר־אל ערד,

תי כהן הרצליה, אילת נדיחי ק.יס, חנה סטרוננו חיפה, חנה לדרמן ציון, מבשרת רפאלי רינה בייש, מונטל מיכל י-ם, דורית אליצור  ראשליצ, חנה הדס ראשלייצ; סיאחציי נילי גדרה, עזרא קלרה חולון, יהודה יניב טנעון, מירי לוי רמה״ש, רני גנריאלה ק.מוצקין, ח
ה גולדנברג י-ם, דרורי רחל לוד, כהן רותי ראשל״צ, לובה פינברשטיין חיפה. מגן נאוה  מולי יפו, אהרון שחר רחובות, סימון מוסקוניץ ב״ש, נרנניק מירטה ב״ב, זיינלד יוסף חולון, עינבר ברוריה להב, קיבוץ טבק חיה ר״ג, שפט מלכה נתניה, גוטסגנדה תמר פ״ת, חז
ס שובל ר״ג, אורנה צדיקים ננעתייס, ריט רגיש רחובות, אוסקר חיימוביץ חרות, מושב נאוה עופר שאנן, נווה דינה מולי יהודה, אבן יפה דורית ברבור, שדה טובין ח  טלמון נת-שנע חולון, אפרתי דביר ק.אילון, גדנב נימרוד נשר, עמוס גבעת עמיד יעל אשקלון, סו
ס יהודית גבעתיים, יצחק מועלם ת״א, שושן בן יוסי ראשל״צ, אליזן ליאת חיפה, פריש הילה פיית, מעולובסקי רחל ציונה, נס נורית סיגל חולון, אירית פרל פיית. הוד סימה תייא, ח  רייס אסתר י-ם, .הכסי ר״ג, ויוני גיינו זינגר אשדוד, יוכבד דור גל הילה, מחנה י
 ת״א, סימה שמואל גבעתיים, חנדיאל שרה ר״ג, אלוף גומפרט צפת, ואברהם נת-שבע וייס פ״ת, יוסף שלום בר י-ס, עזריאלי נעמי חולון, שמאי רויטל ת״א, שרה סלומקה עומר, הראל גל רמה״ש, זימלר פנינה ברעם, קיבוץ סמוחה מול נת-ים, ניניו אברהם חיפה,

 כ״ס, כהן ואילנה נדב נצרה, מושב חיה גלעד ת״א, כהן רות גב, ען קיבוץ אש טדי רחובות, אלעורי מיכל כרמיאל, אשר גולד חיפה, עליזה סטרוננו כ״ס, ומשה רחל סגל מרדני, נאות בכר סמדר חדרה, אלחנן אורלי הרצליה, יוכבד ליפשיץ נחלעוו. ק אסנת רומרמן
השרון. הוד לוין יעל עומר, עדנה פרייס יחיעס, ק אניעזר חנה

ם חשבון. רואה בנוכחות 29.4.87 בתאריך ״טבע״ במשרדי התקיימה ההגרלה שי ר שלחו הפ ם י י כ ו ר! א א בדו
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