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 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ908-6655559 יבצ ןב קחציעבש ראב

 אתואירב ח.א

האופר

 עבש ראב

םורדהו

19:00-23:59 ה ,ג ,א25 אחפנעבש ראב

16:00-19:00 ד ,ב

13:00-23:59 ו

10:00-23:59 ש

 , תימינפ האופר

 הידפותרוא

 תירבע

 טאירלא

רקאש

 עבש ראב

םורדהו

09:00-16:00 ה- א73/1008-6434655 תורדתסההעבש ראב

09:00-10:00 ו

 תירבע םייניש

 עבש ראבהיסא היסא

םורדהו

08:00-14:00 ה- א508-6755674 רייאןולקשא

15:00-18:45 ה- א

 תירבע החפשמ

 היסא א היסא

ב

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ1908-9930630 ןדריהתוביתנ

 ש"ב היסא

ש"ב היסא

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ608-6440040 ואדנלעבש ראב

 עבש ראבהיח יזרא

םורדהו

08:00-13:00 ה ,ד ,ג ,א2608-6739476 טרואןולקשא

16:00-19:00 ה ,ד ,ג ,א

08:00-12:00 ו ,ב

 תירבע היפרטויזפ

 אפורוקיב

אפורוקיב

 עבש ראב

םורדהו

19:00-23:59 'ה,'ג,'א3008-6728989 לצרהןולקשא

16:00-23:59 'ד,'ב

16:00-23:59 ח יברעו 'ו

10:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

 עבש ראב

םורדהו

17:00-23:59 ה,ג,א908-6655559 יבצ ןב קחציעבש ראב

16:00-23:59 ד,ב

09:00-23:59 גח יברעו ו

09:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

 עבש ראב

םורדהו

19:00-23:00 'ה-'א108-6413585 הווח לחנןומר הפצמ

18:00-22:00 ח יברעו 'ו

19:00-23:00 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

 עבש ראב

םורדהו

19:00-23:00 ה-א108-6371222 ןתפ תטמסתליא

09:00-14:00 גח יברעו ו

19:00-23:00 גח יברעו ו

10:00-14:00 יגחו תותבש

20:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 עבש ראבטרבור ןוארב

םורדהו

16:00-20:00 ג ,א13608-628-59-55 ץולחהרחוצ

09:00-15:00 ו ,ב

 תירבע םייניש

 עבש ראבדוד ןמטוג

םורדהו

17:00-19:30 א23 ארזע ןבאדודשא

10:00-12:00 ב

17:00-19:30 ד

 , תירבע היגולוקינג

 , תילגנא

 תיסור

 ןי'צלוג

הבלסינורב

 עבש ראב

םורדהו

 , תירבע םייניש08:00-17:00 ה-א66/208-6318048 תוליאתליא

 , תינמור
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 , תילגנא

 תיסור

 עבש ראבילטנ ןמקינוג

םורדהו

 תיסור החפשמ08:00-22:00 'ה-'א51054-2343225 ןומסרפאןולקשא

 עבש ראבלימא דעלג

םורדהו

00:00-00:00 .ינופלט3608-6331004 םיאנומשחהתליא

00:00-00:00 םואתב צ"החא

 , תידרפס םייניע

 , תילגנא

 , תיקלטיא

 תיסור

 עבש ראבהרובד סיוויד

םורדהו

09:30-13:00 ה ,ב ,א7/208-623-5337 קילאיבעבש ראב

14:00-18:00 ד ,ג

09:30-12:00 'ו

 תילגנא החפשמ

 ןולקשא-הלה

ןולקשא-הלה

 עבש ראב

םורדהו

08:00-20:00 ה-א108-6726563 ב המוק- תוצוח ןוינקןולקשא

08:00-12:00 ו

 תירבע םייניש

 ש"ב הלה

ש"ב הלה

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע םייניש4008-6280265 תואמצעהעבש ראב

 עבש ראבריאמ ץיבונסיו

םורדהו

08:00-13:00 ה,ג,א1208-632-61-38 ןויבסתליא

16:00-19:00 ה,ג,א

08:00-12:00 ו

 , תינמרג החפשמ

 תילגנא

 ןוימ רדח

 דרע ימדיק

 ןוימ רדח

דרע ימדיק

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ808-9955545 חמלפהדרע

 תליא מ"רט

תליא מ"רט

 עבש ראב

םורדהו

17:00-23:59 ה-א2 ןמאקתליא

09:00-23:59 גח ,ש ,ו

 תירבע החפשמ

 ראב מ"רט

 מ"רט עבש

עבש ראב

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ00:09-23:59 ש-א11-599-52-05-20 ואדרונעבש ראב

 תירק מ"רט

 מ"רט תג

תג תירק

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ131-599-52-05-20 םורדה ךרדתג תירק

 עבש ראבלעי יבכוכ

םורדהו

08:00-12:00 ו ה ג ב א08-628-5778 בגנה ןוינק ,ןוינקה לדגמעבש ראב

16:00-19:00 ד א

 תירבע החפשמ

 עבש ראברואל היאל

םורדהו

 , תיתפרצ םידלי2108-688-4059 ןורבח רהתג תירק

 , תינמור

 , תילגנא

 תירגנוה

 םיתורש רוזמ

םיתורש רוזמ

 עבש ראב

םורדהו

08:00-13:00 ה,ג,א3308-6480022 גירש םוחנעבש ראב

16:00-19:00 ה,ג,א

08:00-16:00 ד,ב

08:00-13:00 ו

 תירבע החפשמ

 עבש ראבבקעי ץנימ

םורדהו

 תירבע תיללכ היגרוריכ108-8501460 ..יכאלמ תירק

 םיקפוא יבכמ

םיקפוא יבכמ

 עבש ראב

םורדהו

 , החפשמ308-996-09-36 לצרהםיקפוא

 , היגולורוא

 ףא , היגולוקינג

 , ןורג ןזוא

 הידפותרוא

 תירבע

 ח"פוק-יבכמ

ח"פוק-יבכמ

 עבש ראב

םורדהו

 , החפשמ408-6267222 הוקתהעבש ראב

 היגרוריכ

 , תיללכ

 תירבע
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 , היגולורוא

 ףא , היגולוקינג

 , ןורג ןזוא

 , הידפותרוא

 ןימו רוע

 ח"פוק-יבכמ

ח"פוק-יבכמ

 עבש ראב

םורדהו

 , החפשמ208-8501460 י"שריכאלמ תירק

 היגרוריכ

 , תיללכ

 ףא , היגולוקינג

 , ןורג ןזוא

 ןימו רוע , םידלי

 תירבע

 ח"פוק-יבכמ

ח"פוק-יבכמ

 עבש ראב

םורדהו

 , החפשמ1308-9951515 ןועמשדרע

 היגרוריכ

 , תיללכ

 , היגולוקינג

 הידפותרוא

 תירבע

 םחורי תאפרמ

שדח טרדנטס

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ19:30-23:30 ש-א108-6499539 ןייטשנרוב יבצםחורי

 עבש ראבהטנא טסרופ

םורדהו

08:00-13:00 ה ,ג ,א33 גירש םוחנעבש ראב

16:00-19:00 ה ,ג ,א

08:00-15:00 ד ,ב

08:00-12:00 ו

 תירבע החפשמ

 עבש ראבהנלה סייפ

םורדהו

08:00-10:00 ,ד,א608-637-2731 ץנהתליא

16:30-20:00 ה,ג,ב

 , תינלופ ןימו רוע

 , תילגנא

 , תיקלטיא

 תיסור

 עבש ראברמת רשיפ

םורדהו

08:00-13:00 ה,ג,א108-8505390 ןיגב םחנמיכאלמ תירק

15:00-19:00 ה,ג,א

08:00-13:00 ו,ד

 , תירבע היפרטויזפ

 תילגנא

 יבכמ ח"פוק

ח"פוק-יבכמ

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ108-65-88-514 יבכמ ח"פוקןומר הפצמ

 לקידמ ן.ר.ש

לקידמ ן.ר.ש

 עבש ראב

םורדהו

 , החפשמ9108-6278151 לצרהעבש ראב

 היגולוקינג

 תירבע

 יתורש ילריש

 ילריש האופר

האופר יתורש

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע הידפותרוא10108-8559610 אישנהןולקשא

 תואירב יתורש

יו.יא.לא

 עבש ראב

םורדהו

 תירבע החפשמ08-9955545 ח"מלפה8דרע

 תילגנא החפשמ08:00-12:00 םוי לכ708-8544370 םיגומלאהדודשאהלפשהינוטנא ןמרבוא

16:00-19:00 ה,ג,א2508-9207666 שיראו'גהלמרהלפשהףסוי יברגמלא

08:00-12:00 ו-א

 , תירבע החפשמ

 , תילגנא

 , תיקלטיא

 תיברע

 אפורוקיב

אפורוקיב

18:30-23:59 'ה,'ג,'א1408-866-58-28 רופלב תניפ יולה הדוהידודשאהלפשה

18:00-23:59 'ד,'ב

13:00-23:59 ח יברעו 'ו

09:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

19:00-23:00 ה-א108-9245296 תונויצה דשדולהלפשה

18:00-23:00 גח יברעו ו

10:00-14:00 יגחו תותבש

18:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ
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 אפורוקיב

אפורוקיב

20:00-23:00 ה-א4608-9437478 ינאוד תורדשהנביהלפשה

20:00-23:59 גח יברעו ו

10:00-14:00 יגחו תותבש

20:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

10:00-13:00 א18/908-85422-57 ףסוי ןב המלשדודשאהלפשהלורק דלוונירג

16:00-19:00 א

08:30-13:00 ב

15:00-18:00 ג

16:00-19:00 ד

08:30-13:00 ה

08:30-12:00 ו

 , תינמרג החפשמ

 , תיתפרצ

 , תינמור

 תילגנא

 הלה דול הלה

דול

 תירבע םייניש08:00-20:00 ה-א3108-9236190 ץולחהדולהלפשה

 היגרוריכ708-946-51-16 רמייהנפואתובוחרהלפשהידא םייהטרו

 תיטסלפ

 תירבע

08:00-14:00 ג, א108-942-40-00 ליחה ירוביגהנביהלפשהבקעי ןזח

15:00-20:00 ה ,ד , ב

12:00-20:00 ו

 , תידרפס החפשמ

 , תיתפרצ

 , תינמור

 , תילגנא

 תיקלטיא

 דודשא מ"רט

דודשא מ"רט

 תירבע החפשמ11-599-52-05-20 שנס הנחדודשאהלפשה

 ץיבוקסומ

הדנלוי

19:00-20:30 ב108-8650344 לצרהדודשאהלפשה

17:30-20:00 ה

13:30-15:30 ו

 תירבע םייניע

 , תיתפרצ היגולוקינג2308-8555476 ארזע ןבאדודשאהלפשהלאומש ןורבע

 תילגנא

 , תיתפרצ החפשמ2508-859-4289 זמרהרדגהלפשהידע סקופ

 , תינמור

 , תילגנא

 תירגנוה

 תירבע היגולוידרק708-8549949 תרניכדודשאהלפשהלשימ יסוסיפ

09:00-13:30 א108-8647924 לצרה תורדשדודשאהלפשהטבזילא למרק

07:30-13:30 ב

17:00-21:00 ג

07:30-11:30 ד

16:00-21:00 ה

 , תירבע ןורג ןזוא ףא

 , תידרפס

 , תיתפרצ

 תילגנא

 יתורש ילריש

 ילריש האופר

האופר יתורש

 תירבע הידפותרוא108-8559610 לצרה תורדשדודשאהלפשה

 םעירא

רזעילא

 תירבע ןורג ןזוא ףא15:00-21:00 ד909-8611112 יקסנלימסהינתנןורשה

 יקסברדנוב

וטסנרא

 , תידרפס תואיר , החפשמ10/4103-5490442 ריאמ הדלוגןורשה דוהןורשה

 , תיתפרצ

 , תילגנא

 שידיא

 אפורוקיב

אפורוקיב

17:00-23:59 א609-8857022 הריציההינתנןורשה

18:30-23:59 ה-ב

09:00-14:00 גח יברעו ו

19:30-22:30 גח יברעו ו

09:30-12:30 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ
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17:30-23:59 יגחו תותבש

 אפורוקיב

אפורוקיב

17:00-23:59 א13909-7455554 ןמציואבס רפכןורשה

18:30-23:59 ה-ב

16:00-23:59 גח יברעו ו

09:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

19:00-23:00 'ה,'ג,'א109-9541647 בולוקוסהילצרהןורשה

19:00-23:59 'ד,'ב

17:00-23:59 ח יברעו 'ו

09:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

- ןתיא יקצורב

שדח

08:00-12:45 ה- א1409-746-1641 םינבהןורשה דוהןורשה

14:00-18:30 ה ,ד ,ב ,א

08:30-14:30 ג

 תירבע החפשמ

 , תינמרג תיללכ היגרוריכ8052-2539702 ןודרוג .ד.אהילצרהןורשהבאז ןיקטוג

 , תיתפרצ

 תילגנא

16:00-20:00 ה,ב7109-9512639 בידנההילצרהןורשהןועמש ולקסד

08:00-12:00 ו,ג

 , תירבע היגולוקינג

 , תינמור

 תילגנא

08:30-12:00 ד ,ג ,א109-957-6491 ןויצ יבבוחהילצרהןורשההירא דרובסיו

15:30-19:00 'ה-'א

 תילגנא ןורג ןזוא ףא

 ךיירניז

םהרבא

 תירבע החפשמ4809-765-7719 דלישטוראבס רפכןורשה

 בל ןשה בל

ןשה

 תירבע םייניש1809-8614725 רקסניפהינתנןורשה

18:00-20:00 ב1909-7711881 שנס הנחהננערןורשהןולייא ןמחל

17:00-18:00 ו

 תירבע היגולוקינג

 תאופרל

זכרמה טרופס

 תירבע היפרטויזפ08:00-21:00 ה-א809-9560942 םיפונמההילצרהןורשה

 ץיבוקרמ

הטרולפ

10:00-12:00 ה-א25/1109-767-16-66 םידסיימהאבס רפכןורשה

16:00-20:00 ה-א

17:30-19:30 ש ,ו

 , תירבע םייניש

 , תיתפרצ

 תינמור

 תילגנא החפשמ20 רקסנפהינתנןורשהעשוהי יתפנ

08:30-17:30 ב2409-748-7288 ןמציואבס רפכןורשהללה רוטקפ

08:30-15:00 ג

13:00-17:30 ד

08:00-15:30 ה

 , תילגנא היגולוקינג

 שידיא

 , תינמרג החפשמ109-834-3210 הסרפה חרהידידיןורשהןנער ןמדירפ

 תילגנא

 תירבע החפשמ2209-955-2364 ןוירוג ןבהילצרהןורשהלאכימ רטסצ

16:00-19:00 'א1509-8617214 רפמטשהינתנןורשההדוהי יתפרצ

16:00-18:00 'ג

10:00-12:00 'ד

15:00-18:00 'ה

 , תילגנא תיללכ היגרוריכ

 תיקלטיא

16:00-18:30 ד,ב,א509-9503273 םילבוקמההילצרהןורשהדולק ןהאק

10:00-11:30 ג

08:30-11:00 ו ,ה

 , תינמרג םידלי

 , תיתפרצ

 תילגנא
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19:30-23:30 ו-א209-7967299 זופתהדנומ לתןורשהףסוי בורמוק

14:00-23:30 ש

 תירבע החפשמ

 סוארטש

ודרנרב

 , תינמרג החפשמ00:00-00:00 שארמ םואתב2409-7425998 ןמציואבס רפכןורשה

 , תידרפס

 , תיתפרצ

 , תינמור

 תילגנא

 תירבע החפשמ4504-8507350 ופיהפיחןופצהו הפיח

14:00-19:00 ה,ב104-845-1387 רקסניפאתא תירקןופצהו הפיחבקעי ךברוא

09:00-13:00 ג

 , תינלופ היגולוקינג

 , תילגנא

 תיקלטיא

 ןמרדנא

לאומש

 , תינלופ היגולוקינג1904-633-5666 הפי ללההרדחןופצהו הפיח

 , תיתפרצ

 תילגנא

-תולעמןופצהו הפיחהלאירא שיניב

אחישרת

08:30-10:30 ד ,ב ,א43004-997-7657 יקסניטובז

17:00-19:00 ד ,ב,א

10:00-12:00 ה

09:00-12:00 ו

 , תיתפרצ החפשמ

 , תילגנא

 תיקלטיא

 אפורוקיב

אפורוקיב

 תירבע החפשמ07:00-23:00 עובשה לכ .ןירצקןופצהו הפיח

 אפורוקיב

אפורוקיב

17:00-23:59 ה-א14504-850-73-50 ופי ךרדהפיחןופצהו הפיח

16:00-23:59 ח יברעו 'ו

10:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

19:30-23:59 ה,'ג,'ב,'א19404-874-70-22 וכע ךרדקילאיב תירקןופצהו הפיח

15:00-23:59 'ד

15:00-23:59 ח יברעו 'ו

09:00-23:59 יגחו תותבש

 , החפשמ

 היגרוריכ

 םידלי , תיללכ

 תירבע

 אפורוקיב

אפורוקיב

19:00-23:00 ה,'ג,'ב,'א446101 םינרואהתיליע םענקיןופצהו הפיח

17:00-23:00 'ד

18:00-23:00 ח יברעו 'ו

10:00-14:00 יגחו תותבש

18:00-23:00 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

-תולעמןופצהו הפיח

אחישרת

19:00-23:59 ה,ג,ב,א886101 קוק ברה

16:00-23:59 ד

18:00-23:59 גח יברעו ו

10:00-12:00 יגחו תותבש

19:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

17:30-23:59 ה-א4404-6082811 לצרההירהנןופצהו הפיח

12:00-23:59 גח יברעו ו

10:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע םידלי , החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

18:00-23:59 א1504-6403348 ןיקנח עשוהיהלופעןופצהו הפיח

18:30-23:59 ה-ב

09:00-14:00 ח יברעו 'ו

17:00-23:00 ח יברעו 'ו

10:00-14:00 יגחו תותבש

17:30-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

07:00-23:59 'ה-'א276101 הריבה םילשוריןאש תיבןופצהו הפיח

15:00-23:59 'ש-'ו

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

17:30-23:59 א104-6225030 להצהרדחןופצהו הפיח

18:30-23:59 ה-ב

16:00-23:59 גח יברעו ו

09:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ
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 אפורוקיב

אפורוקיב

19:00-23:30 ה-א99/3104-958-12-53 ל"קקלאימרכןופצהו הפיח

17:00-23:30 יגחו תותבש

 , החפשמ

 היגרוריכ

 םידלי , תיללכ

 תירבע

 לטנמולב

ןבואר

 תילגנא החפשמ204-693-62-61 םולשההניפ שארןופצהו הפיח

 לטנמולב

ןבואר

 תילגנא החפשמ04-6722633 יאכז ןב ןנחויהירבטןופצהו הפיח

15:00-16:00 ב1304-630-5650 הפי ללההרדחןופצהו הפיחזרא טדנב

09:00-12:00 ד

 תילגנא ןורג ןזוא ףא

17:00-18:00 "א2704-9551155 תואטגה ימחולוכעןופצהו הפיחהירא ולקב

08:00-09:30 "ב

12:00-13:00 "ג

10:00-11:30 "ו

17:00-18:30 ה"8:00-9:30

 , תיתפרצ םידלי

 , תינמור

 , תילגנא

 תיקלטיא

 , תיתפרצ םידלי2104-9527795 קירסמהירהנןופצהו הפיחהירא ולקב

 , תינמור

 , תילגנא

 תיקלטיא

08:00-12:00 א204-9822712 ףוהנמזהירהנןופצהו הפיחיליו הלרב

16:00-19:00 א

08:00-14:00 ב

11:00-18:00 ג

08:00-12:00 ו ,ד

 , תינמור החפשמ

 תילגנא

 , תירבע םייניש36052-2535922 לטנטלבהפיחןופצהו הפיחדוד קרב

 , תינמור

 , תילגנא

 תיסור

 , תירבע םייניש104-8570641 ריעה בל ןוינקלמרכ תריטןופצהו הפיחדוד קרב

 , תינמור

 , תילגנא

 תיסור

 תילגנא היגולוקינג15:00-19:00 ד,ב8404-825-54-83 הירומ תורדשהפיחןופצהו הפיחןור ןנוג

00:00-00:00 נופלט םואתב204-989-0182 םינרואהתיליע םענקיןופצהו הפיחםרוי ידעלג

00:00-00:00 שארמ םואתב

 תילגנא היגולוקינג

 תילגנא היגולוקינג04-639-83-83 ןורכז תרומשבקעי ןורכזןופצהו הפיחםרוי ידעלג

16:00-18:00 'ד-'א404-866-2668 לאומש תטמסהפיחןופצהו הפיחהלטיג ןמרג

08:00-12:00 'ה

 , תינמרג החפשמ

 , תילגנא

 , שידיא

 תיסור

 , תידרפס החפשמ04-699-9908 םי לת ףונ יבכמתפצןופצהו הפיחןועמש ןומרד

 , תיתפרצ

 תילגנא

- הלה הלה

הפיח

 , תירבע םייניש3204-8672352 ץרפ.ל.יהפיחןופצהו הפיח

 תילגנא

-הלה הלה

קילאיב.ק

 , תירבע םייניש1504-8725015 םילשורי 'דשקילאיב תירקןופצהו הפיח

 תילגנא

 תירבע החפשמ08:30-12:30 ג ,א404-8112598 ןטשקהפיחןופצהו הפיחתינליא הירהז
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15:30-19:00 ה,ב

08:30-11:30 'ד

08:30-12:00 'ו

16:00-19:00 ה-א3704-845-3013 תונויצהאתא תירקןופצהו הפיחלאקזחי בואט

08:00-12:00 ו-א

 , תינמור םידלי , החפשמ

 תילגנא

16:00-23:59 ה-א21 דודגההירהנןופצהו הפיחמ"רט מ"רט

09:00-23:59 גח ,ש ,ו

 תירבע החפשמ

 לאימרכ מ"רט

לאימרכ מ"רט

 תירבע החפשמ08:00-23:55 ש-א151-599-52-05-20 םירצויהלאימרכןופצהו הפיח

 תירבע החפשמ15:00-19:00 'ו-'א1404-642-5958 תיחוחהלופעןופצהו הפיחקחצי רנדנול

 , תילגנא החפשמ15:00-19:00 ו,ב,א3204-6425958 תיחוחהלופעןופצהו הפיחקחצי רדנול

 תיקלטיא

 הירבט מלרמ

הירבט מלרמ

 תירבע החפשמ104-6717611 ןושיקההירבטןופצהו הפיח

 , תירבע ןורג ןזוא ףא1604-8323646 רודלפמורטהפיחןופצהו הפיחןד רינ

 תילגנא

 קינפלוטס

הנאיטט

08:30-12:00 ה,ד,ב,א3804-9550001 ינורפעוכעןופצהו הפיח

16:00-18:00 ה,א

14:00-18:00 ג

09:00-12:00 ו

 , תילגנא החפשמ

 תיסור

 , תינמור היגולוקינג204-983-0333 םינולאהןועבט תירקןופצהו הפיחםירפא רלגיס

 תילגנא

 , תינמור היגולוקינג1304-826-0001 ןייטשנרב ץרפהפיחןופצהו הפיחםירפא רלגיס

 תילגנא

 רגנילפופ

דרפלא

16:00-19:00 ג,ב,א1004-8699820 אניס ןבאהפיחןופצהו הפיח

08:00-10:00 ב

08:00-12:00 ו,ה

 , תינמרג החפשמ

 , תיתפרצ

 , תינמור

 תילגנא

 רגנילפופ

הציד

09:00-11:00 ו,ה,ב1004-8699820 אניס ןבאהפיחןופצהו הפיח

16:00-19:00 ג

 , תינמור םייניש

 תילגנא

 ןייטשלקניפ

ויצירואמ

 , תירבע הידפותרוא16:00-20:00 א104-6421036 ןומניק תניפ עשוהיהלופעןופצהו הפיח

 , תידרפס

 , תילגנא

 שידיא

 ןייטשלקניפ

ויצירואמ

16:30-20:00 ב104-6723077 ןיבר רכיכהירבטןופצהו הפיח

16:00-20:00 ד

 , תירבע הידפותרוא

 , תידרפס

 , תילגנא

 שידיא

 ןייטשלקניפ

ויצירואמ

 , תירבע הידפותרוא1404-6405020 ןיגב םחנמ 'דשהלופעןופצהו הפיח

 , תידרפס

 , תילגנא

 שידיא

 , תירבע היפרטויזפ504-6934988 להצלאימרכןופצהו הפיחהילמע הלצ

 תילגנא

17:00-21:00 ,ד,ג,ב17504-697-1896 בושיה תרשכהתפצןופצהו הפיחקחצי ןרטש

10:00-14:00 ה,א

 , תירבע החפשמ

 , תינמרג
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 , תילגנא17:00-20:00 ה,ב

 שידיא

 תירבע היגולוקינג1204-8216999 הידרוהפיחןופצהו הפיחםולשיבא ןורש

 תירבע היגולוקינג2904-8216999 ם"במרהרדחןופצהו הפיחםולשיבא ןורש

 )יטרפ(ןמדירפ

רטפ

15:30-20:00 ה,ד,ג,א802-6257711 ללהםילשוריםילשורי

08:30-12:00 ו,ב

 תירבע ןורג ןזוא ףא

 תירבע החפשמ8802-6518636 לצרה תורדשםילשוריםילשוריןשוש ןב ןורהא

 תילגנא תיללכ היגרוריכ902-563-6265 ןיקסידםילשוריםילשוריןד רמייהנדוא

14:30-18:00 ה-א4302-5353977 ובנ הפצמםימודא הלעמםילשוריןו'ג רנגייא

08:30-11:00 ו-א

 תירבע החפשמ

 תילגנא הידפותרוא07:30-19:30 ה-א2602-6717111 גינק רייפםילשוריםילשורידוד רימא

08:00-12:00 ה-א602-679-9110 אריתב ינבםילשוריםילשוריוהילא רונא

16:00-19:00 ה-א

 , תיתפרצ החפשמ

 תילגנא

 תירבע החפשמ902-561-02-97 ןיקסידםילשוריםילשורידנלור ןאב

01:43-15:30 ה,ד,ג,א2002-5341005 ךילבםירעי תירקםילשורילאפר ץרוב

07:30-12:00 ה,ד,ג,א

09:30-13:00 'ו

 תילגנא החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

17:00-23:59 א22077-5540943 סופדה תיבםילשוריםילשורי

18:30-23:59 ה-ב

09:00-14:00 ח יברעו 'ו

17:30-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

17:00-23:59 א4108-9750700 ןידי לאגיןיעידומםילשורי

18:30-23:00 ה-ב

09:00-14:00 גח יברעו ו

17:30-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

19:00-23:00 'ה-'א102-5893845 ונאג ןומרלקםילשוריםילשורי

16:00-23:00 תבשו 'ו

 תירבע החפשמ

 , תינמרג הידפותרוא08:00-12:00 ד,ג,ב802-625-0472 קוק ברהםילשוריםילשוריףסוי טאלב

 , תילגנא

 שידיא

09:30-13:00 א10302-6518636 לצרה תורדשםילשוריםילשוריןורהא ןשוש ןב

16:00-18:30 א

10:00-15:00 ב

16:00-19:00 ד ,ג

09:30-13:00 ו ,ה

 תירבע החפשמ

11:00-19:00 א902-563-6265 ןיקסידםילשוריםילשוריןושמש רגרב

15:00-19:00 ב

12:00-16:00 ה

 תילגנא ןורג ןזוא ףא

07:30-09:00 א5 ןומירה אובמרדא רהםילשוריןושמש רגרב

18:30-21:00 ה,ג

 תילגנא ןורג ןזוא ףא
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 תילגנא ןורג ןזוא ףא4302-561-2480 םיאפר קמעםילשוריםילשוריןושמש רגרב

 טימשדלוג

לקיימ

00:00-15:30 ,ד,א402-6725553 ימענםילשוריםילשורי

08:00-11:30 ,ג,ב

08:00-09:00 ד

00:00-00:00 שארמ םאתל

 תילגנא החפשמ

 תירבע םייניש09:00-18:00 ה-א1802-5669061 יזירחלאםילשוריםילשוריבקעי ןמסלג

08:00-10:00 ה,ג,ב,א2702-651-9540 ןלבקהםילשוריםילשוריםחנמ סורג

14:00-17:00 ה,ג,ב,א

14:00-18:00 ד

08:00-11:00 ו

 תילגנא םידלי

 תירבע םידלי4302-5612480 םיאפר קמעםילשוריםילשוריסירוב ץבירג

 ירפ'ג דלפנירג

לאכימ

16:00-19:00 א402-5371897 הרדגםילשוריםילשורי

08:30-13:00 ה ,ג ,ב ,א

16:00-19:00 ד

 תירבע החפשמ

 תילגנא ןורג ןזוא ףא07:30-12:30 'ג202-5654222 ר"תיבםילשוריםילשוריעטנ תג

 קרפוד

רדנסכלא

 תירבע םידלי902-642-2953 גרבצנימםילשוריםילשורי

14:00-19:00 א602-9953330 םענ לחנשמש תיבםילשוריירב רניד

08:00-13:00 ב

14:00-19:00 ג

08:00-12:00 ד

14:00-19:00 ה

 תירבע החפשמ

 תאפרמ רדה

םייניש

07:30-19:00 ה-א2602-6717111 רייפ גינקםילשוריםילשורי

07:30-12:00 ו

 , תירבע םייניש

 , תיתפרצ

 תילגנא

 הלה ם"י הלה

ם"י

 תירבע םייניש1602-625-61-52 הכלמה ןויצמולשםילשוריםילשורי

 ןיעידומ-הלה

ןיעידומ-הלה

08:00-20:00 ה-א3208-975-07-03 הלוחה קמעןיעידומםילשורי

08:00-12:00 ו

 תירבע םייניש

19:00-20:00 א4/102-9932182 ןרופיצההתרפאםילשורילרא ורה

19:00-20:00 ג

09:00-10:00 ו

 , תירבע החפשמ

 תילגנא

 , תירבע החפשמ1802-6725696 םיצורח דיםילשוריםילשורילרא ורה

 תילגנא

 תירבע היפרטויזפ08:30-18:00 ה- א202-6732939 ר"תיבםילשוריםילשוריןולא סילוו

16:00-19:00 'ה'ג'א1602-537-2998 סוארטשםילשוריםילשורילעי ןמלוו

11:00-12:00 'ד

 , תיתפרצ ןימו רוע

 , תילגנא

 תיסור

09:00-12:30 ה ,ד ,ב ,א1302-581-0111 ןראפםילשוריםילשורייורה ףלוו

16:30-18:00 ה ,ד ,ב ,א

09:00-11:00 ו

 , תירבע החפשמ

 , תינמרג

 תילגנא

14:00-16:30 ב ,א302-623-3315 'גרו'ג ךלמהםילשוריםילשוריסיאול ךוארנייו

14:00-18:30 ג

08:30-12:30 ה ,ד

 , תינמרג ןימו רוע

 , תיתפרצ

 , תינמור
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 , תילגנא

 , שידיא

 תיסור

13:30-18:30 'ד ,'ג ,א402-5612139 ירבעה דודגהםילשוריםילשורילאינד רניו

15:00-18:30 'ה

 תירבע היגולורוא

 תילגנא החפשמ1702-538-1639 הניב ירמאםילשוריםילשוריבד רנרו

 , תינמרג םייניע902-6257220 ןיקסידםילשוריםילשורייבצ רמוז

 , תידרפס

 , תיתפרצ

 , תילגנא

 שידיא

 םואבנדייז

השמ

 תירבע ןימו רוע02-6787597 החלמ ןוינקםילשוריםילשורי

 תירבע החפשמ08:00-23:30 ה-א502-535-72-17 שדק דודםימודא הלעמםילשורימ.ר.ט מ.ר.ט

 , החפשמ23 ינבדבוד ךורבםילשוריםילשורילואפ בייט

 תימינפ האופר

 תירבע

 ינושאר לופיט

רנגייא ר"ד

 תירבע החפשמ4302-535-3977 ובנ הפצמםימודא הלעמםילשורי

 תירבע החפשמ602-6738550 יקסבוני לאינדםילשוריםילשורימ"רט מ"רט

-מ"רט מ"רט

שמש תיב

 תירבע החפשמ11-599-520-520 ןולא לאגי תורדששמש תיבםילשורי

 תירבע החפשמ801-599-520-520 והימריםילשוריםילשוריי- מ"רט מ"רט

 ןיעידומ מ"רט

ןיעידומ מ"רט

 , החפשמ81-599-520-520 ןתליתןיעידומםילשורי

 היגולוקינג

 תירבע

09:00-15:30 ה ,ג ,א43053-9955985 םיאפר קמעםילשוריםילשוריםייח ןהכ

12:00-17:00 ב

15:00-18:00 ד

 תירבע םייניע

 ןינקעו-ןהכ

לידוא

 , תיתפרצ היגולונירקודנא6802-6522235 םירשנ יפנכםילשוריםילשורי

 תילגנא

 , תיתפרצ ןימו רוע3 'גרו'ג ךלמהםילשוריםילשוריןאירמ ץכ

 , תינמור

 תילגנא

 תילגנא החפשמ07:30-18:00 ה-א902-561-0297 ןיקסידםילשוריםילשוריךורב טיול

07:30-08:00 ב,א302-5341404 ארגהםילשוריםילשוריהאל ןיול

19:30-23:30 ג

07:30-08:00 ה,ד

 תילגנא החפשמ

 זואהטסול

וי'גרס

 היגרוריכ08:00-14:30 'ד ,'ג ,א902-563-6265 ןיקסיד יאופר זכרמםילשוריםילשורי

 תיטסלפ

 תירבע

 תרפא א.ר.מ

תרפא א.ר.מ

08:00-12:00 ה- א02-9933020 דוד ךלמה 'דשהתרפאםילשורי

14:00-18:00 ה- א

 תירבע החפשמ
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08:00-12:00 ו

 תילגנא החפשמ1802-672-5696 םיצורח דיםילשוריםילשוריהסט םיענ המ

 , תירבע החפשמ16052-3763769 ד"בחםילשוריםילשורילאירבג רוזמ

 , תילגנא

 תיקלטיא

08:00-18:00 'ה-'א902-5611791 ןיקסידםילשוריםילשורידט רלימ

08:00-12:00 'ו

 , תיתפרצ החפשמ

 תילגנא

 יאופר זכרמ

ר"דש

 תירבע החפשמ202-651-9566 בייט יחםילשוריםילשורי

 יאופר זכרמ

ר"דש

 תירבע החפשמ802-537-6990 לאויםילשוריםילשורי

00:00-00:00 'ו-'א902-561-0297 ןיקסידםילשוריםילשוריןתנוהי יקסרמ

00:00-00:00 םואת יפל

 תירבע החפשמ

 תואפרמ

 ןוספלוו

 תואפרמ

ןוספלוו

 תירבע החפשמ902-5610297 ןיקסידםילשוריםילשורי

09:00-14:00 ד ,ב ,א16/702-5819329 לוכשא 'דשםילשוריםילשוריןייטשניו השמ

14:00-16:00 ה ,ג

08:30-10:30 ו

 תירבע החפשמ

 יקסבודובינ

יבצ

07:30-19:00 ה-א5702-6477300 ןיזלואשםילשוריםילשורי

08:00-12:00 ו

 תילגנא החפשמ

 תירבע החפשמ902-5610297 ןיקסידםילשוריםילשוריםוחנ ןמוינ

08:00-12:00 ה-א602-679-9110 אריתב ינבםילשוריםילשוריימענ לווקוטס

16:00-19:00 ה-א

 תילגנא החפשמ

 דניורפנליס

יכדרמ

 תירבע םייניע02-655-5111 קדצ ירעש ח"יבםילשוריםילשורי

 דניורפנליס

יכדרמ

15:00-18:30 ישימח902-563-6265 ןיקסיד 'חר ,ריאמ.ש זכרמםילשוריםילשורי

09:00-13:30 ןושאר

 תירבע םייניע

07:30-19:00 'ה-'א5702-6477300 ןיזלואשםילשוריםילשוריבקעי ןיקצולס

08:00-12:00 'ו

 תילגנא החפשמ

16:00-18:00 'ה-'א4702-581-3559 הריבה יזראםילשוריםילשורילואפ רטיילס

12:00-13:00 'ו

 תילגנא החפשמ

 דניורפנילס

יכדרמ

09:00-11:00 א902-563-6265 ןיקסידםילשוריםילשורי

09:00-16:00 ד

16:00-18:00 ה

 , תינמרג םייניע

 תילגנא

 ירדע- םרימע

הזילע

08:30-12:30 'ב5702-6477300 ןיזלואשםילשוריםילשורי

15:00-19:00 'ד

 תילגנא ןורג ןזוא ףא

 , תינמרג היגולוקינג4302-561-2480 םיאפר קמעםילשוריםילשוריטסנרא סופ

 תילגנא

 תירבע ןימו רוע902-563-62-65 ןיקסידםילשוריםילשוריסיאול ןמרנייפ
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 גרבניפ

הנילואפ

 תירבע היגולוריונ2/1602-581-2847 לצאםילשוריםילשורי

13:00-17:00 א902-5636265 ןיקסידםילשוריםילשוריהנואיל רשיפ

08:30-13:30 ב

08:50-12:00 ה

 , תירבע ןימו רוע

 תילגנא

08:30-18:30 ה,ג,ב,א3908-9702475 ןידי לאגיןיעידומםילשוריהשמ רשיפ

16:00-20:30 ד

08:30-12:00 ו

 תירבע םייניע

01:40-19:20 א902-563-6265 ןיקסידםילשוריםילשוריילרוא טרפ

08:00-12:20 ד

15:00-19:20 ה

 , תילגנא היגולורוא

 תיקלטיא

08:30-12:00 ב902-561-24-77 ןיקסידםילשוריםילשוריםולש ןמדירפ

16:30-20:00 ד

 תירבע תיללכ היגרוריכ

 תילגנא היגולוקינג802-624-8828 קוק ברהםילשוריםילשורילאקזחי רנטנצ

 , תירבע םידלי , החפשמ102-5833411 בקעי הונ329םילשוריםילשורילינ ןסק

 תילגנא

 , תירבע םידלי , החפשמ102-5838302 בקעי הונ374םילשוריםילשורילינ ןסק

 תילגנא

 , תירבע םידלי , החפשמ38/202-5833411 טפשמה תוביתנןיעידומםילשורילינ ןסק

 תילגנא

 רק רטנס רק

םלסור'ג רטנס

 תירבע םייניע1402-9933803 לקדההתרפאםילשורי

 , תירבע החפשמ08:00-10:30 ה-א2702-6514097 ןוזלאשםילשוריםילשוריבקעי ףיירק

 תיתפרצ

08:00-12:00 ג,א202-990-3888 םילאצ לחנשמש תיבםילשוריסיאול ןרק

16:00-19:00 ד

08:00-12:00 ה

08:00-12:00 ו

 תירבע החפשמ

 , תינמרג םידלי12002-5701199 םירפונרדא רהםילשורידוד יאשרק

 תילגנא

 תירבע החפשמ902-5610297 ןיקסיד ןוספלו יאופר .מםילשוריםילשוריהיח טנבאר

08:00-11:00 ה,ג,א402-9919042 קרוש לחנשמש תיבםילשוריבד ןזור

14:00-17:00 ה,ג,א

08:00-11:00 ו,ד,ב

 , תירבע םידלי , החפשמ

 תילגנא

 אפר אנ אפר

אנ

08:00-19:00 ה- א1202-6526552 סופדה תיבםילשוריםילשורי

08:00-20:00 ד

08:00-10:00 ו

 , תירבע החפשמ

 תילגנא

14:00-18:00 ,ד ,ב902-563-6265 ןיקסיד ,ןוספלוו יניינבםילשוריםילשורילאומש הליש

08:00-12:50 'ג

 תילגנא היגולונירקודנא

 , תירבע ןימו רוע5702-6477300 ןיזלואשםילשוריםילשוריןאילוי טורמש

 תילגנא

 תילגנא החפשמ11802-5401778 הנפד תולעמםילשוריםילשורידוד לגיפש
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08:00-18:00 ה-א102-5610297 ןיקסיד9םילשוריםילשוריןורוד רריפש

08:00-12:00 ו

 , תירבע החפשמ

 תילגנא

 ביבא לתדוד יבידא

זכרמהו

 תילגנא הידפותרוא2103-965-9567 ארוקה ןיעןויצל ןושאר

 ביבא לתןד ורייוא

זכרמהו

 תירבע החפשמ503-5349071 תינלכהונוא תירק

 ביבא לתףסוי ריפוא

זכרמהו

 , תילגנא ןימו רוע16:00-18:00 ד ,ג ,ב ,א903-648-7001/2 קי'צנסיד היראופי-ביבא לת

 תיקלטיא

 ביבא לתריאמ לפא

זכרמהו

 , תינלופ היפרטויזפ12:00-20:00 ה,ג,א6303-6969787 לוריבג ןבאופי-ביבא לת

 , תידרפס

 תילגנא

 ביבא לתק'ז בורשא

זכרמהו

 , תירבע החפשמ16:30-21:00 ד,ב803-5078882 ןפגהםי תב

 , תידרפס

 , תילגנא

 , תיקלטיא

 תירגנוה

 ביבא לתק'ז בורשא

זכרמהו

 , תירבע החפשמ16:30-21:00 ה,א12803-5036111 בולוקוסןולוח

 , תידרפס

 , תילגנא

 , תיקלטיא

 תירגנוה

 קוטסילאיב

ןועדג

 ביבא לת

זכרמהו

 תירבע ןורג ןזוא ףא13052-2335684 ןי'צלוד היראופי-ביבא לת

 אפורוקיב

אפורוקיב

 ביבא לת

זכרמהו

19:00-23:59 'ה-'א9003-6272350 ןולא לאגיופי-ביבא לת

16:00-23:59 ח יברעו 'ו

09:00-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 אפורוקיב

אפורוקיב

 ביבא לת

זכרמהו

17:00-23:59 א3303-9524607 בורזלןויצל ןושאר

18:30-23:59 ה-ב

09:00-14:00 ח יברעו 'ו

17:30-23:59 יגחו תותבש

 תירבע החפשמ

 ביבא לתהירא יילב

זכרמהו

09:00-12:00 ה,'ד,'ב,'א1203-619-9185 איבנה הנויקרב ינב

16:00-19:00 ה,'ד,'ב,'א

 , תינמרג החפשמ

 , תינמור

 , תילגנא

 , שידיא

 , תיקלטיא

 תירגנוה

 ביבא לתזרא טדנב

זכרמהו

11:00-15:00 א203-5182176 יבצ ןב 'דשופי-ביבא לת

14:30-19:00 ג

16:00-20:00 ה

 תילגנא ןורג ןזוא ףא

 ביבא לתהיבוט ןיודנורב

זכרמהו

11:40-18:30 'ה,'ג,'א603-696-6837 ךלמה דודופי-ביבא לת

12:30-16:30 'ד,'ב

11:40-13:30 'ו

 , תינלופ החפשמ

 , תידרפס

 , תיתפרצ

 , תילגנא

 תיקלטיא

 ביבא לתסקמ לאירבג

זכרמהו

08:00-11:00 ב א7303-969-9330 דלישטורןויצל ןושאר

18:00-20:30 ב א

17:00-20:00 ה ג

09:00-11:00 ו

 , תיתפרצ היגולוקינג

 , תינמור

 , תילגנא

 שידיא

 ביבא לתוגיא גרבדלוג

זכרמהו

 ףכ תיגרוריכ16:00-19:00 'ה-'ב15503-575-5060 יקסניטובזןג תמר

 דיה

 , תינלופ

 , תילגנא

 תיקלטיא
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 ביבא לתןועדג רסוניג

זכרמהו

 , תינמרג החפשמ303-9301825 לגיפשהווקת חתפ

 , תיתפרצ

 , תילגנא

 תיקלטיא

 ביבא לתםייח דוד

זכרמהו

 , תינמור היגולוקינג19:00-21:00 ה ג ב א1203-673-4059 ןודרוגםייתעבג

 תילגנא

 א"ת הלה

א"ת הלה

 ביבא לת

זכרמהו

 תירבע םייניש08:00-20:00 ה- א1803-6877836 רגסמהופי-ביבא לת

 ביבא לתילא רלה

זכרמהו

16:00-18:30 "ד"ג'ב903-5702613 הינפצקרב ינב

08:00-12:00 'ו 'ה 'א

 תילגנא םידלי

 םענ סטאו

ןיטנלו

 ביבא לת

זכרמהו

 , תידרפס היגולוקינג5903-546-1808 ואדרונ תורדשופי-ביבא לת

 , תיתפרצ

 , תינמור

 , תילגנא

 , תיקלטיא

 תיסור

 ביבא לתשוני רלקניו

זכרמהו

16:30-20:00 ד ,ג1903-619-4321 שיא ןוזחקרב ינב

13:30-15:00 ו

 , תילגנא החפשמ

 תירגנוה

 ביבא לתלבוי רהוז

זכרמהו

 , תיתפרצ ןורג ןזוא ףא17:30-19:30 ה,ג,א3203-931-1766 רזוע םייחהווקת חתפ

 , תינמור

 תילגנא

 יקסבוקרוז

באז

 ביבא לת

זכרמהו

15:00-18:30 'ד ,'א3003-966-0701 ארוקה ןיעןויצל ןושאר

10:00-15:00 'ג

10:00-13:00 'ו

 , תינמרג תיללכ היגרוריכ

 , תיתפרצ

 , תינמור

 , תילגנא

 תיקלטיא

 ביבא לתבד רגניז

זכרמהו

16:00-20:00 א7403-523-9396 יקסניטוב'זופי-ביבא לת

09:00-13:00 ב

16:00-19:00 ג

08:30-11:00 ד

09:00-11:30 ה

16:00-20:00 ה

10:30-13:30 ו

 , תינמרג היגולורוא

 , תיתפרצ

 , תינמור

 תילגנא

 יאנומשח

ןוזרד

 ביבא לת

זכרמהו

17:00-20:00 'ד-'א703-658-8870 דלישטורםי תב

08:00-10:00 'ו,'ה,'ג

 , תירבע החפשמ

 , תידרפס

 תילגנא

 ביבא לתדוד רומלט

זכרמהו

17:00-20:00 'ד'ב'א1803-5749005 דוד ןבקרב ינב

12:00-14:00 'ן

 , תילגנא ןורג ןזוא ףא

 תיקלטיא

 ביבא לתתימלוש רימט

זכרמהו

 , תינלופ החפשמ7803-635-3174 לילגההווקת ינג

 , תילגנא

 תיסור

 ביבא לתתימלוש רימט

זכרמהו

 , תינלופ החפשמ503-5349427 ןמרטכשןג תמר

 , תילגנא

 תיסור

 ביבא לתמ"רט מ"רט

זכרמהו

 תירבע החפשמ1601599-520-520 יקסניטוב'זקרב ינב

 ביבא לתןאירמ ץכ

זכרמהו

 תירבע ןימו רוע5303-6091518 ןמציוופי-ביבא לת

 ביבא לתהבהז רבל

זכרמהו

09:00-11:00 א1403-9641044 שריה ןורבןויצל ןושאר

16:00-19:00 א

09:00-11:00 ג

 תירבע ןימו רוע
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16:00-19:00 ד

16:00-18:00 ה

 ביבא לתהבהז רבל

זכרמהו

16:00-19:30 ג,ב1203-685-66-66 ןמרבוהופי-ביבא לת

09:00-12:30 ן

 תירבע ןימו רוע

 ביבא לתעושוהי בהל

זכרמהו

08:30-12:00 ה- א4103-6390834 םיובנירגופי-ביבא לת

16:00-18:45 ה ,ג ,א

 , תילגנא םייניע

 תיברע

 ביבא לתעושוהי בהל

זכרמהו

08:30-12:00 ה- א5703-6390834 הנגהה ךרדופי-ביבא לת

16:00-18:45 ה ,ג ,א

 , תילגנא םייניע

 תיברע

 ביבא לתינור שקול

זכרמהו

16:00-20:00 ה,ג,א9103-5471205 בולוקוסןורשה תמר

08:00-12:00 ו,ד,ב

 , תירבע היפרטויזפ

 , תינמרג

 תילגנא

 ביבא לתןולייא ןמחל

זכרמהו

17:00-20:00 ד ,א6303-546-29-65 יקסניטובזופי-ביבא לת

13:00-16:00 ו

 תירבע היגולוקינג

 ביבא לתןועדג רומ

זכרמהו

08:00-12:00 ב8050-9840757 ןוילטבאןג תמר

16:00-19:00 ב

15:00-19:00 ג

08:00-12:00 ד

16:00-19:00 ד

08:00-12:00 ו

 , תירבע היגולוקינג

 , תידרפס

 , תיתפרצ

 , תינמור

 , תילגנא

 תיסור

 ביבא לתלאירבג רוזמ

זכרמהו

 , תירבע החפשמ19:00-23:00 ו-א17052-3763769 תליאדול

 , תילגנא

 תיקלטיא

 ביבא לתלאירבג רוזמ

זכרמהו

 , תירבע החפשמ08:00-18:00 ו-א12052-3763769 הכוסהןויצל ןושאר

 , תילגנא

 תיקלטיא

 ביבא לתהלא ןיקצמ

זכרמהו

 תירבע היפרטויזפ08:00-17:00 ה ,א34052-2993333 יקסניטובזופי-ביבא לת

 ביבא לתהנלה לגס

זכרמהו

 , תינמור ןימו רוע08:30-19:30 ה,ג,ב,א903-969-0728 שריה ןורבןויצל ןושאר

 , תילגנא

 תירגנוה

 ביבא לתהנלה לגס

זכרמהו

 , תינמור ןימו רוע2803-9644919 בונבודןויצל ןושאר

 , תילגנא

 תירגנוה

 ביבא לתיליל לגס

זכרמהו

16:30-18:30 'ה'א30052-5270617 ואדרונהווקת חתפ

16:30-19:30 ה,ד,ב

17:30-19:30 'ד

08:30-11:30 ו

08:30-10:30 'ו

 , תינמור ןימו רוע

 , תילגנא

 שידיא

 ביבא לתונורב לגיס

זכרמהו

14:00-16:30 ד,א303-695-6957 קצנירפשופי-ביבא לת

11:00-13:30 ג

11:00-15:00 ה

 , תיתפרצ תיללכ היגרוריכ

 , תינמור

 , תילגנא

 שידיא

 ביבא לתלאומש ןורבע

זכרמהו

 , תיתפרצ היגולוקינג1003-9562762 ארוקה ןיעןויצל ןושאר

 תילגנא

 ביבא לתןר טוגפ

זכרמהו

 , תירבע היגולוקינג703-523-5198 ינילידומופי-ביבא לת

 , תיתפרצ

 תילגנא

 ביבא לתהניד בונמרופ

זכרמהו

17:30-19:00 א5052-3752386 בולורואהווקת חתפ

09:30-13:00 ה-א

19:00-20:30 ג

 , תילגנא החפשמ

 , שידיא

 תיסור



הפשתוחמתההלבק ידעומןופלטתבותכבושי םשרוזיאאפור םש

15:00-17:00 ה

 היפרטויזיפ

תינושאר

 ביבא לת

זכרמהו

 תירבע היפרטויזפ1203-9511218 הכוסהןויצל ןושאר

 ביבא לתןר לטנדירפ

זכרמהו

17:00-19:00 ד,א1003-6735847 האורהןג תמר

18:00-20:00 ג

10:00-11:30 ה

12:30-14:00 ו

 תירבע ןורג ןזוא ףא

 יבכמ ח"פוק

יבכמ ח"פוק

 ביבא לת

זכרמהו

 תירבע החפשמ1503-9541111 דלישטורןויצל ןושאר

 יבכמ ח"פוק

יבכמ ח"פוק

 ביבא לת

זכרמהו

 תירבע החפשמ3303-9421222 סרפ ןועמשןויצל ןושאר

 ביבא לתךורב ןלפק

זכרמהו

14:00-18:00 ,ה ,א4903-9192020 םיביסההווקת חתפ

09:00-11:00 ,ו ,ב

 היגרוריכ

 רוע , תיטסלפ

 ןימו

 תילגנא

 זכרמ לאפר

-לאפר יאופר

יאופר זכרמ

 ביבא לת

זכרמהו

 תירבע םייניע09:00-17:00 ה- א6503-6723374 קילאיבןג תמר

 םלסמא לוש

ןאיויו

 ביבא לת

זכרמהו

16:00-20:00 'ג,'א9603-573-92-60 ןוסלנצכםייתעבג

09:30-13:30 'ו'ד'ב

 , היגולונירקודנא

 החפשמ

 , תירבע

 , תידרפס

 , תיתפרצ

 , תינמור

 , תילגנא

 תיקלטיא

 רטכש

ודראודא

 ביבא לת

זכרמהו

 , תידרפס היגולוקינג4809-7651314 רייאב 'הופי-ביבא לת

 תילגנא

 ביבא לתםולשיבא ןורש

זכרמהו

 תירבע היגולוקינג3403-5018141 בולוקוסןורשה תמר


