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 Cמבחנה  Bמבחנה  Aמבחנה  
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  בתנאים של מעוט חמצן E.coli בתנאי אוורור E.coli ד

 

 

 

 

 

 עליך לבדוק מהי קבוצתך,  ולנהוג בהתאם להוראות לקבוצה זו.
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