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:יוןי עספר

164מ' ען. ויונד: אביבתל  ט.ועהפוק ו התינ) .בריאות2011 (מ.יץ, בו, חונ י.אמיתי,י., ן, קירוא● – 135.

ות רספ-עד יה:רדיו). נרגוםח. תן, משצ (ז.כורמהארת דוסונר ורב -רגיורי כימ פנידוע. סי)2019(י. '., ון, גסג'ונ ●
 .מדמית בע"קא

ר.ובקר' ציב:אבללית. תל כה יולוגפת. )2003 (ד.א., ן, וגעת ●

.וןיונד: אביבה. תל וגילוקמרלפשלם הך דרימה). 2013 ( י.רחי,זמ ●

 ון.יונד: אביבי. תל פתורוב תשלחיך דרימ). 2007 ( י.רחי,זמ ●

ר).תמין ר ערוטקודות רומשת וויכז( יה.גולפתוה וגילויז ,פיהומיטאנ –אדם ה ףו).  ג2010 (ת.ן, רע ●

 מ.,י, קחיצח., ן, משצ( ת.וודיעות סיילינק תווימנולמיויס וך דידרימ). 2009 ('.,ג ב. ר,ק'., מיס, גדהור ●
.ום)רגת

"מ.  בעמיתדקאות רספ -עד יש.שיקי בדויעסהוי אורפה לולטיפי שמעהך דרימה ).2014(ן, א. זייא ●

  ון.יונד. הטריאבפסיכיים רחנבים קר) פ2017 (ח.יץ, מונ ●

קנות: ותקיםחו

  .1996 – ונ"ש התולה,חה יותוכזק וח ●

 .1975 – ול"ש התות)מאליש שח על העדוה(עם הות אות בריתקנ ●

 .2018, הקאתיה כתשל - יותחאה דרותסתה, תואחיהוים חאלי אתה דוקה ●

.ח)וו דיבתוח (שע יסריחוים טינק בהיעפג – ד'(ב) 368 ףעיס ,26 ןוקיז, תל"שן תישעונהק וח ●

 .ע)ודייה בתוח –א 11ס' ( 2001ה, חשפמות במאליעת מנילק וחה ●

 .1998-חנ"ש תעך,ר על דם דומלא תעק וח ●
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 :עודהסיהל  מנוזריח

 תודייבנה רזים לעקוקזהים לוחור אית - 55/03ס' מזר וח ●

2016 וןכדע – ופתיר התלוהטיפ לוהינ – 117/16ס' מזר וח ●

 .וןכדע – דועבסי קיםסוהע מערך בתחרה - 120/17זר וח ●

 .האייחהשא ובנע ד יןוריענ - 60/2005זר וח ●

 

 

 :אותבריד השר מוזריח

 ).19.11.2003 (דס"שתן וושח"ד כך אריתמ - מרותע התעיפגם נקניזול בוהל טיפ:נ 2/230ספר מ"ל כמנ רזוח ●

 ם.ייאורפות דסומם בייד ינתייהיג – 24/09ס' מה אורפההל מנזר וח ●

 .10/2010 ייםאורפ סדותומב ייםרתשג רותהיזי צעמא ●
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