
37110151

 יטמתמ אובמ 

 ז''קנ 2.5 תרושקתל

37111602

 בשחמה יעדמ תודוסי 

ז''קנ 4 תרושקתל

20119641 

 תיראיניל הרבגלא

ז''קנ 6 למשח תסדנהל

20119671

 ילאיצנרפיד ןובשח 

ז''קנ 5 למשח תסדנהל

15315051

 םימדקתמ   תילגנא 

ז''קנ 2 ב

37111662

   םדקתמ תונכת 

ז''קנ  3.5

20116201 

 תיטרקסיד הקיטמתמ

ז''קנ 3.5 תרושקת תסדנהל

 ילרגטניא ןובשח 20119681

 תוילאיצנרפיד תואוושמו

למשח תסדנהל תוליגר

20311371 

 תסדנהל  א 1 הקיזיפ

ז''קנ 3.5 למשח

'א רטסמס

'ב רטסמס

 ילרגטניא ןובשח 20119681

 תוילאיצנרפיד תואוושמו

ז''קנ 5 למשח תסדנהל תוליגר

37110341

ז''קנ 3.5 םינותנ ינבמ

20110241 

 תסדנהל תמדקתמ הזילנא

 ז''קנ 3.5 תרושקת

20119831

 תורבתסהה תרות 

 ז''קנ 3.5 למשח תסדנהל

20119631

 תסדנהל ירוטקו א"ודח 

ז''קנ 5 למשח

20311471

ז''קנ 3.5 א 2 הקיזיפ
'ג רטסמס

37111631 

הלעפה תוכרעמ

37111631 

     הלעפה תוכרעמ   

ז''קנ 4

 ילרגטניא ןובשח 20119681

 תוילאיצנרפיד תואוושמו

למשח תסדנהל תוליגר

37110331  

 תרות :תותשר ןכת

ז''קנ 3.5 םיפרגה

37111251 

 תויראניל תוכרעמ

ז''קנ 4 תרושקתל

37111701 

 םייארקא םיכילהתל אובמ

ז''קנ 3.5

  37110201 

 תרושקת תותשר

 ז''קנ 5 1 םיבשחמ

37110131

 תויתרפס תוכרעמ 

ז''קנ 3.5 תרושקתל

37110141

  תסדנהל םיבשחמל אובמ 

 ז''קנ 3.5 תרושקת

37112403 

 םירקב ורקימ תדבעמ

 ז''קנ 1.5 תרושקתל

'ה רטסמס

'ד רטסמס

 37110211

 תרושקת תותשר

 ז''קנ 4.5 2 םיבשחמ

37111411 

 םירותה תרות :תותשר ןכת

 ז''קנ 3.5

37111202 

 תורוצו תותוא דוביע

ז''קנ 4 תרושקתל
ז''קנ 3.5 הריחב סרוק

37110342 

 םימתירוגלא ןונכת

 ז''קנ 3.5

ז''קנ 3.5 הריחב סרוק
  36112231 

 םילג תוטשפתהל אובמ

ז''קנ 3.5 הנירקו םייטנגמורטקלא

37111711 

 םינותנ תיירכו הקיסיטטס

ז''קנ 4 תרושקתל

 37110231 

 תסדנהל תיתרפס תרושקת

ז''קנ 3.5 תרושקת

37111903 

 תיטוחלא תרושקת תותשר

 ז''קנ 4

37112401 

 תוכרעמב הדבעמ

 ז''קנ 2 תוצבושמ

3711001*
  א יסדנה טקיורפ

ז''קנ 2

ז''קנ 3 םייללכ םיסרוק
 הריחב יסרוק

ז''קנ 12.5

 תיתקלחמ הדבעמ

ז''קנ 2

37111011

ב יסדנה טקיורפ 

  ז''קנ 5.5

ז''קנ 1 םייללכ םיסרוק
 הריחב יסרוק

ז''קנ 12

'ו רטסמס

'ז רטסמס

'ח רטסמס

תרושקת תוכרעמ תסדנה

 *
 לכ תא םילשהל שי 

 םינש הבוחה יסרוק

 םדקכ 'ג דע 'א

 טקיורפל םושירל



37111701 

 םיכילהתל אובמ

ז''קנ 3.5 םייארקא

20119631

 ירוטקו א"ודח 

ז''קנ 5 למשח תסדנהל

20119641 

 תיראיניל הרבגלא

ז''קנ 6 למשח תסדנהל

20119831

 תורבתסהה תרות 

ז''קנ 3.5 למשח תסדנהל

37110331  

 תרות :תותשר ןכת

ז''קנ 3.5 םיפרגה

37111801 

עדימה תרותל אובמ

 ז''קנ 3.5 

37111401 

 היצזימיטפוא תוטיש

ז''קנ 3.5 תרושקת תסדנהל

37110401 

םינותנו עדימ תחטבא

ז''קנ 3.5 

37110301 

 םירזובמ םימתירוגלא

 ז''קנ 3.5

א הלבטמ הריחב יסרוק – תרושקת תוכרעמ תסדנה

37111241

 הידמיטלומ תסיחד

ז''קנ 3

37111301 

 גותימו תוריהמ תותשר

ז''קנ 3

 37110211

 תרושקת תותשר

 ז''קנ 4.5 2 םיבשחמ

37111903 

 תרושקת תותשר

 ז''קנ 4 תיטוחלא

37111902 

 תוכרעמב וידר יצורע

ז''קנ 3 תוינייוולו תוירלולס   

37112423

 הידמיטלומ תדבעמ

ז''קנ 2 תוא ידבעמו

37112443 

 תותשרב תמדקתמ הדבעמ

ז''קנ 2

37112463 

 תויטוחלא תותשרב הדבעמ

ז''קנ 2

תויתקלחמ תודבעמ– תרושקת תוכרעמ תסדנה

37111202

 תורוצו תותוא דוביע

ז''קנ 4 תרושקתל
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