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הלקוחות: שמות
 23 המסגר תל־אביב, חילוף, חלקי שיווק פרטס, אלי

 64 הרצל תל־אביב, רהיטים, רהט לב, משה
 611 סנטר דיזנגוף תל־אביב, וור, ספיד

 59 סנטר דיזנגוף תל־אביב, אקספרס, אוריינט
 20 ממס נוח תל־אביב, גל, גש

 66 פינסקר תל־אביב, בע״מ, אולטבט
 58 הרצל תל־אביב, בע״מ, גרשון גליקשטין

 92 לוינסון תל־אביב, הקירורים, עולם
 33 אברבנאל תל־אביב, כפיר, מרפדיית

 1 בן־יהודה תל־אביב, יצחקי, יורם
41 צילנוביץ תל־אביב, א.ל., מסנני

 צילנוביץ רחוב תל־אביב, אלקטרוניקה, ב. א.
 תוצרת טלוויזיה כורסאות ייצור - לירן רהיטי
 טלפון ,16 יזרעאל עמק תל־אביב, צרעה,

03־826293
תל־ ,מיוחד בסגנון לדראז׳ה טולים - נוי קלסיק
 03־372527 ,טל ,85 לוינסקי אביב,
48 ירושלים שדרות יפו, ויקטוריה, פוטו

 527/15 נווה־יעקב ירושלים, מערכות, פריד צ. ב.
 189 אגריפס ירושלים, אמא, מיסעדת
 94 עוזיאל וגן, בית ירושלים, עוזיאל, יוסי התקליטן
31 נשרים כנפי ירושלים, צ׳יפרכל,

 אורה מושב ירושלים, הרי אורה, אולמי
 א׳ דגניה התעשייה, אזור נתניה, אביב, נגריית
 7 ניסנבוים נתניה, הפקות, אליפז

 3 גורדון נתניה, שיער, עיצוב אלי
9 הנציב שמואל נתניה, בע״מ, ובניו כרמל שלמה

 29 הרצל נתניה, וחווה, אדם
 5 הנציב שמואל נתניה, נתניה, אולמי

 העם אחד פינת ,9 החלוצים נתניה, שימעון, ווידיאו
 שכטרמן התעשייה, אזור נתניה, רהיטים, רודריגז

 23 ההגנה פתח־תיקווה, מחשבים, אור אבי
 10 הלפיד סיב, רמת פתח־תיקווה, עזריאל, שוש

 13 שנקר פתח־תיקווה, בע"מ, צקלון
 פרומקין פתח־תיקווה, קבלנית, חברה ברדה, ש.א.

15
 4 צלנוב פתח־תיקווה, סיינס, פיין מיקרניק

 90 הרצל אשקלון, חשמל, למכשירי קלמן סלון
 הקשתות בניין ,14 רמז אשקלון, גן״עדן, אולמי

 28 אמי בית אשקלון, צורכי־מספרה, הנרי
 פאר בניין נפתי, מרכז אשקלון, פוטומטי,

 29 הס הרצליה, המרכז, סיכה ישראל,
 8 היהודים מדינת הרצליה, חם, גלי אילן

 23 בנימין בני הרצליה, דקל, סופרמרקט
 12 בן־גוריון הרצליה, הרצליה, פיבס

 17 וישינסקי ראשון־לציון, רהיטים, רגב
 התעשייה אזור ראשון־לציון, בע״מ, קומפיוטסט

הישן
 9/12 בצלאל ראשון־לציון, זיפות, אלפרד

 אגד חניון ליד ,8 פרימן ראשון־לציון, נתנאל, מוסך
 3 מודיעין רמת־גן, קלאס, בית

 45 כצנלסון רמת־גן, וולקוביץ, שוקי מינימרקט
 135 זיבוטינסקי רמת־גן, ,135 אופטיקה

 68 הרצל רמת־גן, אחד, בלב
27 חנות ד, מסחרי מרכז אשדוד, פלדלת, רב״בריח

 תחתון מיפלס ,3 אזור אשדוד, בע״מ, סלאטים
 התעשייה אזור אשדוד, מועדון־לילה, פרסטיז'

הקלה
 7 החשמונאים התעשייה, אזור בני־ברק, רמי־לי,

 5 כורזין גבעתיים, גבעתיים, אלומיניום
 34 כצנלסון גבעתיים, ציון, מעדניית

 חולון בע"מ, חשמל אביזרי אור, פסט
 70 הוז דב חולון, גולן, פיני המבריק

 2 מוהליבר יהוד, לוי, אברהם בסט דה
 המיפעל חנויות בסט, דה

 72 אחוזה רעננה, איריס, סלון
 80 אחוזה רעננה, החי, בית

 יהודה, אור וכלי״מיטה, מצעים ייצור קלאסיק
2 המלאכה

 גב־ים ביתני חברון, דרך באר־שבע, השלום, פחח
4/6

 השבעה בית־שמש, אליהו, עזרא ביטוח סוכנות
55/14

 14 החרושת בת־ים, מוניטין, מטבחי
 110 השרון דרך הוד־השרון, שלי, שרון

 43 סמואל הרברט חדרה, ורטהיים, גלריה
 5/6 שדס מרכז עילית, נצרת רהיטים, כלבו

 78 הגליל גבעת־סביון, גבעת־סביון, ספורט
 לבית־חולים הכניסה מול בילו, צומת הצומת, שיש
קפלן
 1 הסיבים קריית־מטלון, נתן, מוסך

 45 ביאליק שדרות רמת־השרון, אקספרס, סטודיו
31 האלה עמק תל־השומר, בירנית, אופנת

03־5468787 פקס. ;03־454203,03־452194טל. בע"מ, והשקעות צייק
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