


עוריאה תלבקב הפלחהל רבוש

הווקת ינג – תורוהוז תושמש
22/12 אלף

INTERLINKINFO

22/12/2021 20:30
הווקת ינג המבה זכרמ

הווקת ינג ,20 למרכה

םוקימ עדימ
-A-13 :בשומ ,-13- :הרוש ,A :שוג -

30

ILS 90,00:ריחמ
 ןתינ וניאו הפלחהל ןתינ וניא הז סיטרכ הז סיטרכ םע החלשנ הלבק - תאצל

(חוטיב טעמל) הרזחהל שולם באמצעות האתר

ישאר סיטרכ קיזחמ

רמע טרבלא

-203440-203439203232T0

שומיש יאנת

עוריאה תליחת ינפל .תוקד 30 רחואמה לכל תעגהש ךל הדות .עוריאה תליחת ינפל יפוס סיטרכ ידי לע ףלחומ תויהל בייח הז רבוש
 כל ףדב תופידעב לפוטי רשא ל"אוד וחלש אנא ,השקב וא הלאש לש לוכל הז הרקמב םיברעתמ אל עוריאה תקפהו תאצל .סיטרכה לעב

תוירחאב אוה המרמב שומיש
  .ונלש רשקה תריצי

ךלש רבושב בוט שומישל םיאנת המכ ןלהל
ןבל ריינ לע סיטרכה תא סיפדהל שי

השיג רשפאתת אל ,עגפנ ךמסמהש וא הדורי הספדהה תוכיא םא
עוריאה רחאלש שדוחב סיטרכה רזחוי הז הרקמב .חוטיב אצוה ןכ םא אלא רזחהל ןתינ וניאו הפלחהל ןתינ וניא סיטרכה

והשלכ רזחהב םכתא הכזמ אל רבדה ,םלואל סנכיהל ולכות אלש הרקמב .עוריאה תלחתה תעש רחאל תחטבומהניא םירפסוממ םיבשומל  הגישה
מומלץ להיות נוכח במקום האירוע 30 דקות לפני לוח הזמנים, ולהחליף את השובר הנגד כרטיס ולהתיישב במושב 15 דקות מראש.

םינגראמהו םיקיפמה לש האלמה םתוירחאב םימייקתמ םיעוריאה .םיסיטרכ קפס אוה תאצל

סיטרכה לע ףסונ עדימ
 יהוזוז הביתב אוצמל ןתינש טסקט לכל המגוד יהוז - וז הביתב אוצמל ןתינש טסקט לכל המגוד יהוז - וז הביתב אוצמל

ןתינש טסקט לכל המגוד

https://latset.co.il/צור-קשר/




עוריאה תלבקב הפלחהל רבוש

הווקת ינג – תורוהוז תושמש ףלא
22/12

INTERLINKINFO

22/12/2021 20:30
הווקת ינג המבה זכרמ

הווקת ינג ,20 למרכה

םוקימ עדימ
A, בשומ ,-13- :הרוש: A-13-29

:שוג -

ILS 90,00:ריחמ
(חוטיב טעמל) הרזחהל ןתינ וניאו הפלחהל ןתינ וניא הז סיטרכ הז סיטרכ םע

שולם באמצעות האתר לצאת - קבלה נשלחה

ישאר סיטרכ קיזחמ

רמע טרבלא

203441-203439-203232T0

שומיש יאנת

עוריאה תליחת ינפל .תוקד 30 רחואמה לכל תעגהש ךל הדות .עוריאה תליחת ינפל יפוס סיטרכ ידי לע ףלחומ תויהל בייח הז רבוש
ףדב תופידעב לפוטי רשא ל"אוד וחלש אנא ,השקב וא הלאש לש לוכל הז הרקמב םיברעתמ אל עוריאה תקפהו תאצל .סיטרכה לעב תוירחאב

אוה המרמב שומיש לכ
  .ונלש רשקה תריצי

ךלש רבושב בוט שומישל םיאנת המכ ןלהל
ןבל ריינ לע סיטרכה תא סיפדהל שי

השיג רשפאתת אל ,עגפנ ךמסמהש וא הדורי הספדהה תוכיא םא
עוריאה רחאלש שדוחב סיטרכה רזחוי הז הרקמב .חוטיב אצוה ןכ םא אלא רזחהל ןתינ וניאו הפלחהל ןתינ וניא סיטרכה

והשלכ רזחהב םכתא הכזמ אל רבדה ,םלואל סנכיהל ולכות אלש הרקמב .עוריאה תלחתה תעש רחאל תחטבומהניא םירפסוממ םיבשומל השיגה
.שארמ תוקד 15 בשומב בשייתהלו סיטרכ דגנה רבושה תא ףילחהלו ,םינמזה חול ינפל תוקד 30 עוריאה םוקמב חכונ תויהל ץלמומ

םינגראמהו םיקיפמה לש האלמה םתוירחאב םימייקתמ םיעוריאה .םיסיטרכ קפס אוה תאצל

סיטרכה לע ףסונ עדימ
 יהוז למצוא בתיבה זו - זוהי דוגמה לכל טקסט שניתן למצוא בתיבה זו - זוהי דוגמה לכל טקסט שניתן למצוא בתיבה זו

ןתינש טסקט לכל המגוד

https://latset.co.il/צור-קשר/

