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טלפוןישובכתובתשם אםשם אבשם תלמיד

08- 9735065  מבוא חורון104 כפר ים  הדס רונן אהרוני ישי

08- 9790457  נוף איילון122 מוריה  שרון יגאל אלון ישראל מאיר מ

052- 8209161  מבוא חורון83 מבוא חורון  דבורה חנניה בן סימון מתנאל

072- 2486148  מודיעין נחל זוהר סילבי אופיר בן סעדון יהודה

08- 9285271  נוף איילון56 מוריה  אווה יוסי בניזרי יהונתן מיכאל

  נוף איילון16 החושן  רות איציק בק אוריאל

077- 4030678  מודיעין76 שדרות מנחם בגין  ענת ירון בר זכאי הלל מרדכי

08- 9285147  גמזו12 הדס  אפרת שמוליק בר נס גלעד

058- 4395081  מבוא חורון קראוילות טפת שרה אבי בראל דוד

08- 9790405  נוף איילון19 מוריה  אסנת נעם צבי ברוקנטל אבישי גיל

08- 6909884  שעלבים3 הדס  אהובה תמיר גזיאל חגי ברוך

08- 9790443  נוף איילון1 דביר  ורד חנוך גנן איתן שמואל

08- 8585048  נוף איילון25 החושן  ריעות יצחק גרזון יעקב

050- 6771711  מבוא חורון מבוא חורון חנה ידידיה הירשפלד אמתי

08- 9160048  מבוא חורון מבוא חורון אביבה ארי הלר דוד

077- 4560299  מודיעין113 עמק דותן  ליבי אהובה צבי וילנר יאיר מרדכי

08- 9790546  נוף איילון54 אריאל  דנית דורון חבה בניהו

08- 9790199  גמזו7 הדס  אפי אליצור כהן אילון

08- 8552107  מודיעין14 יהלום  רעות מאור אהרן כהן אריאל

08- 9790658  נוף איילון150 מוריה  דינה חיה חיים כהן ישראל מאיר

  שעלבים45 וואלך  טל אבישי לטין הלל יוסף

077- 4640188  מבוא חורון מבוא חורון הדס יעקב מחפודה אליה

08- 6444430  מבוא חורון1 מעלה עמוס  טל יצחק משי אליה

08- 9164858  נוף איילון104 מוריה  מורן עמיחי עזר ינון יהודה

08- 9717262  מודיעין17 נחל זוהר  אביטל מתן צור דביר

077- 4258711  שעלבים משעול סביון לימור אברהם צרפתי איתן יצחק

052- 3311077  מודיעין47 שני  נעמה אבי קדוש דניאל דוד

054- 7803590  שעלבים47 קרית חינוך  מיטל ליאור קיי דוד

077- 5051909  גמזו23 האלון  אלה יצחק חיים רחמוט אביתר

08- 9726610  מבוא חורון158 מבוא חורון  רבקה דניאל שוורץ יונתן

08- 9276571  שעלבים71 קרית חינוך  אביגיל דוד שטרן דביר משה

077- 7188817  שעלבים6 אתרוג  שרה יחזקאל שלום איתן

08- 8503722  נוף איילון59 החושן  אלישבע אוריאל שפר נחשון

050- 6283842  מבוא חורון מבוא חורון רויטל משה שרון איתמר

'כיתה א


