שישי
יוםב ו ע י
המזון ו ץ ש
ענף ד ף ש י ב
מתאריך
יום
--------------ה 05/04/18
ה 05/04/18
ה 05/04/18
ה 05/04/18
--------------שביעי ש 06/04/18
שביעי ש 06/04/18
שביעי ש 06/04/18
שביעי ש 06/04/18
--------------ו 13/04/18
ו 13/04/18
ו 13/04/18
ו 13/04/18
--------------ו 20/04/18
ו 20/04/18
ו 20/04/18
ו 20/04/18
--------------ו 27/04/18
ו 27/04/18
ו 27/04/18
ו 27/04/18
--------------ו 04/05/18
ו 04/05/18
ו 04/05/18
ו 04/05/18
--------------ו 11/05/18
ו 11/05/18
ו 11/05/18
ו 11/05/18
--------------ו 18/05/18
ו 18/05/18
ו 18/05/18
ו 18/05/18
--------------שבת 19/05/18
שבת 19/05/18

01/04/18

לתאריך

07/07/18

קופות ו' מ 18:30
קופות ו' מ 18:00
מכונת כלי מ 18:00
הגשה-ו מ 18:00
--------------------------------------------------------------------מס מיכאל
כתר הגר
גרינבלט ניצן
בר-ניר יוסי
בר-ניר רבקה
הללי אריה
הללי לירון
--------------------------------------------------------------------רולניק רבקה
הללי צחי
אגוזי אשל
רולניק דן
הללי סיגל
אברמוב אמנון
כוגן הגר
--------------------------------------------------------------------כתר הגר
לומניץ נורית
הללי צחי
חסיד דינה
טובי ציון
שוהם אירה
אלון עידן
--------------------------------------------------------------------ארד שירלי
ארד\אברמ סנדרה
שוהם גלעד
רולניק דן
קרקוב ילנה
כתר דן
מזרחי אהובי
--------------------------------------------------------------------הללי צחי
מס מיכאל
אלון עידן
חסר
חסרה
הללי אריה
הללי לירון
--------------------------------------------------------------------לומניץ נורית
רולניק רבקה
הללי אריה
חסיד דינה
אברמוב אמנון
אלון עידן
כוגן הגר
--------------------------------------------------------------------רולניק רבקה
ארד שירלי
גרינבלט ניצן
הללי סיגל
טובי ציון
כתר דן
מזרחי אהובי
--------------------------------------------------------------------ארד\אברמ סנדרה
הללי צחי
אגוזי אשל
בר-ניר יוסי
בר-ניר רבקה
הללי אריה
הללי לירון
--------------------------------------------------------------------מס מיכאל
ארד שירלי
הללי צחי
רולניק דן
קרקוב ילנה

שבת 19/05/18
שבת 19/05/18
--------------ו 25/05/18
ו 25/05/18
ו 25/05/18
ו 25/05/18
--------------ו 01/06/18
ו 01/06/18
ו 01/06/18
ו 01/06/18
--------------ו 08/06/18
ו 08/06/18
ו 08/06/18
ו 08/06/18
--------------ו 15/06/18
ו 15/06/18
ו 15/06/18
ו 15/06/18
--------------ו 22/06/18
ו 22/06/18
ו 22/06/18
ו 22/06/18
--------------ו 29/06/18
ו 29/06/18
ו 29/06/18
ו 29/06/18
---------------

שוהם אירה
אלון עידן
-----------------הללי סיגל
טובי ציון
מזרחי אהובי
כוגן הגר
-----------------חסיד דינה
קרקוב ילנה
שוהם אירה
כתר דן
-----------------רולניק דן
הללי אריה
הללי לירון
מזרחי אהובי
-----------------בר-ניר יוסי
בר-ניר רבקה
אברמוב אמנון
כוגן הגר
-----------------חסיד דינה
הללי סיגל
טובי ציון
אלון עידן
-----------------קרקוב ילנה
שוהם אירה
כתר דן
מזרחי אהובי
------------------

---------------------------------------------------לומניץ נורית
כתר הגר
אלון עידן

---------------------------------------------------ארד\אברמ סנדרה
רולניק רבקה
גרינבלט ניצן

---------------------------------------------------הללי צחי
כתר הגר
שוהם גלעד

---------------------------------------------------מס מיכאל
לומניץ נורית
הללי אריה

----------------------------------ארד\אברמ סנדרה
הללי צחי

-----------------ארד שירלי

-----------------אלון עידן

-----------------הללי צחי

-----------------רולניק רבקה

------------------

------------------

------------------

