בס"ד

כיתה ג'
שם תלמיד
אדהאן יהודה
אהרוני אמתי
אוריין חיים
אלון אמתי
בוזנאח אבישי
ביטרמן איתמר אשר ישעיה
בן-דב יוסף חיים
בן דוד נעם
בק גבריאל
בראל אורי שמעון
גדסי נהוראי
גולד נהוראי
הלוי לוין ישראל
חבה מימון
טורצקי אליהו
ישראל דוד יהודה
לוי דניאל
לוי ניתאי חיים
לולאי יאיר משה
לוריא יצחק
לטין אליה
מנצור ידידיה
סלע יונתן
סעדה יוסף חיים
עזני מנחם יצחק
עטיה איתן
פרל יהודה
קווין אלישיב
קקון מתן דוד
רוזנטל יצחק
רזניק אסף ישראל
שובל יונה יצחק
שוורץ הלל

שם אב
חיים משה
רונן
ליעד
יגאל
אמנון
רפאל
אמיתי
יגאל
איציק
אבי
פאר
גיל
אביעזר דוד
דורון
יהודה
יצחק
עוזי
צבי
ירון
נתנאל יוסף
אבישי
אלחנן
אהרון
אילן
דביר
רונאל
אריאל
בנימין
איבי
אריאל
ארי
דניאל
דניאל

ישוב
שם אם
נוף איילון
תמר
מבוא חורון
הדס
מודיעין
הדס
נוף איילון
שרון
נוף איילון
נעמי
שעלבים
יעל
מבוא חורון
תמר
מבוא חורון
ורדית
נוף איילון
רות
מבוא חורון
טפת שרה
שעלבים
אפרת
שעלבים
טלי
מודיעין
אלישבע
נוף איילון
דנית
שעלבים
אילנה
נוף איילון
רבקה
כפר בן נון
קרן
שעלבים
איילת
נוף איילון
ורד
מיכל שושנה שעלבים
שעלבים
טל
מבוא חורון
בתאל
מודיעין
הדס
רמות מאיר
גלית
מבוא חורון
הילה
אדוה שרית שעלבים
שעלבים
אלינור
שעלבים
מלכה
נוף איילון
אורנית
טלמון
בתיה
שעלבים
אורה
צור הדסה
דבורה
מבוא חורון
רבקה

טלפון
08-9797951
08-9735065
08-9701931
08-9790457
08-9790403
0
0
08-9738203
0
0
0
0
08-6343497
08-9790546
08-9276561
0
08-9790756
08-9259127
08-6818809
0
0
08-9276564
08-9264258
08-9348146
08-9735072
077-4400514
08-9496677
08-9259193
08-9587490
0
0
077-6646068
08-9726610

אמא
054-4246753
050-4201601
054-4880819
050-4504586
052-3121628
054-5690985
052-8903881
052-4506049
050-2473473
054-3395081
054-4204423
053-2240853
054-6094443
052-3592324
054-4617625
054-4261968
054-6730280
052-5994578
055-6622746
054-5392621
050-7692149
052-3977045
052-4510152
052-4239665
050-2050953
052-4400514
052-4570676
050-5411582
054-9455900
052-6064970
054-4397769
058-4352275
054-2241015

אבא
052-6668515
050-4201602
052-3455437
050-6275050
052-3121618
054-5690975
052-8903881
053-3361929
050-2498249
058-4395081
054-6629729
053-2240853
050-3801015
052-3300691
052-3831285
054-7678670
054-3555623
052-5994581
058-7655425
050-9790272
052-5700107
052-3976608
052-2376279
053-7245924
050-2050954
052-8734688
052-4570679
054-7757238
052-3454427
052-6064601
054-6639303
058-7864597
054-7806347

