בס"ד

כיתה ה'
שם תלמיד
אהרוני ישי
אינטרקט אורי
אלון ישראל מאיר מ
בן סעדון יהודה
בניזרי יהונתן מיכאל
בק אוריאל
בר זכאי הלל מרדכי
בר נס גלעד
בראל דוד
ברוקנטל אבישי גיל
גזיאל חגי ברוך
גנן איתן שמואל
גרזון יעקב
הירשפלד אמתי
הלר דוד
חבה בניהו
כהן אילון
כהן אריאל
כהן ישראל מאיר
לטין הלל יוסף
מחפודה אליה
משי אליה
סער אריאל יונתן
צרפתי איתן יצחק
קדוש דניאל דוד
קיי דוד
רחמוט אביתר
שוורץ יונתן
שטרן דביר משה
שינה מיכאל שלמה
שלום איתן
שפר נחשון
שרון איתמר

שם אב
רונן
מיכאל
יגאל
אופיר
יוסי
איציק
ירון
שמוליק
אבי
נעם צבי
תמיר
חנוך
יצחק
ידידיה
ארי
דורון
אליצור
מאור אהרן
חיים
אבישי
יעקב
יצחק
ליאור
אברהם
אבי
ליאור
יצחק חיים
דניאל
דוד
שרון
יחזקאל
אוריאל
משה

שם אם
הדס
ליאת
שרון
סילבי
אווה
רות
ענת
אפרת
טפת שרה
אסנת
אהובה
ורד
ריעות
חנה
אביבה
דנית
אפי
רעות
דינה חיה
טל
הדס
טל
מיכל
לימור
נעמה
מיטל
אלה
רבקה
אביגיל
שרון
שרה
אלישבע
רויטל

ישוב
מבוא חורון
מבוא חורון
נוף איילון
מודיעין
נוף איילון
נוף איילון
מודיעין
גמזו
מבוא חורון
נוף איילון
שעלבים
נוף איילון
נוף איילון
מבוא חורון
מבוא חורון
נוף איילון
גמזו
מודיעין
נוף איילון
שעלבים
מבוא חורון
מבוא חורון
ירושלים
שעלבים
מודיעין
שעלבים
גמזו
מבוא חורון
שעלבים
גני מודיעין
שעלבים
נוף איילון
מבוא חורון

טלפון
08-9735065
08-9735016
08-9790457
072-2486148
08-9285271
0
077-4030678
08-9285147
077-2002486
08-9790405
08-6909884
08-9790443
08-8585048
0
08-9160048
08-9790546
08-9790199
08-8552107
08-9790658
0
077-4640188
08-6444430
0
077-4258711
0
0
077-5051909
08-9726610
08-9276571
0
077-7188817
08-8503722
0

אמא
050-4201601
054-5433911
050-4504586
053-2842316
054-4805791
050-2473473
054-3086872
050-6770345
054-3395081
050-5682250
054-6751357
054-4979043
052-7803999
050-6771711
054-4254402
052-3592324
050-8289547
054-6953391
055-6752640
050-7692149
050-8773380
054-9008903
054-4921838
054-5591212
052-3311077
054-7803590
052-6052262
054-2241015
054-6338222
050-5557172
054-4574959
052-6437682
050-6283842

אבא
050-4201602
054-4436911
050-6275050
054-4490684
055-2235998
050-2498249
054-6303308
050-7291989
058-4395081
050-3813812
050-6232903
054-4979044
052-7803888
050-6771711
052-6000575
052-3300691
054-7757234
054-4953391
052-4205790
052-5700107
054-4640188
050-6476590
054-7465025
054-4769768
052-2221211
054-5867636
052-6052263
054-7806347
054-4549860
052-3110000
054-9273638
052-6437682
050-2425565

