בס"ד

כיתה ו'
שם תלמיד
אביחיל מרדכי יהודה
אוריין מרדכי
אילוז אליהו
אליהו יאיר
גולד ארי משה
גולדין חיים יונה
גנן עמית בנימין
דייוויס משה
הלברשטט נעם שמואל
הנדלר לביא
חורש ישי
חנוכה אחיה דוד
טור אלישע
טורצקי עקיבא יוסף
יום טוב אלישיב ינון
כדורי בניה
כהן שלמה יהודה
כץ יעקב אביחי
לולאי ישי
לסין חנניה
לסרי אלישע
סלע אופיר
עזאני יוסף שלום
עטיה יאיר
פרנקל שלמה רענן
קווין הלל-דוד
קלפוס אריאל
רביבו יוחאי
רוזנברג שנאור דוד
רוזנטל אברהם
שוב אריאל
שוקרון בנימין טוביה
שושן ידידיה
שטרית דביר

ישוב
שם אם
שם אב
מבוא חורון
אליעזר גבריא קרן
מודיעין
הדס
ליעד
יד רמב"ם
אניק
משה
מודיעין
מיכל
אברהם
שעלבים
טלי
גיל
שעלבים
שפרה
יוסף
נוף איילון
ורד
חנוך
שעלבים
חיים אריאל יעל
שעלבים
אפרת
מאיר
שעלבים
מוריה
יוסף
שעלבים
רונית
אלצפן
שעלבים
מיכל
מיכאל
מודיעין
שרה
זוהר
שעלבים
נילי
גרשון
שעלבים
שלומית
ניר
טלמון
סיגל
רחמים
נוף איילון
הודיה
חננאל
שעלבים
אביטל
צבי יהודה
נוף איילון
ורד
ירון
שעלבים
עדינה
דוד
שעלבים
לאה
יניר
מודיעין
הדס
אהרון
מבוא חורון
הילה
דביר
אדוה שרית שעלבים
רונאל
נוף איילון
רחל
אברהם
שעלבים
מלכה
בנימין
נוף איילון
חנה
יהושע
גמזו
אתי
דויד
מבוא חורון
אודליה
אבנר
טלמון
בתיה
אריאל
שעלבים
מוניק
דניאל
מבוא חורון
עידית
דוד
שעלבים
נתנאל משה ענבל
שעלבים
חנה
איתן

טלפון
0
08-9701931
08-9107444
077-5572027
08-9225124
077-6645521
08-9790443
08-9799831
08-9790378
073-7278312
077-2349050
08-9790337
077-2010253
08-6417125
08-6753066
08-9790463
0
0
08-6818809
072-2991002
0
08-9264258
08-9735072
077-4400514
08-9790153
08-9259193
08-9790297
08-9285002
0
0
08-9259128
0
0
08-9790125

אמא
052-6509692
054-4880819
058-4770078
050-8741958
053-2240853
052-7279791
054-4979043
050-8100720
054-4424608
052-3115614
054-2349040
053-7770337
054-5645616
052-5258035
054-4467579
054-3994761
054-6588573
052-5666817
055-6622746
054-3054140
058-4071572
052-4510152
050-2050953
052-4400514
054-5672340
050-5411582
052-4239646
052-2895539
052-6188908
052-6064970
055-8818322
054-6911115
052-8657631
052-8396477

אבא
052-6509692
052-3455437
050-6496984
050-5996424
053-2240853
052-7279792
054-4979044
050-8100730
054-5664089
053-5306599
054-2349050
053-8178370
052-3609721
052-6041100
050-5072850
054-5472395
054-7775098
054-6786807
058-7655425
054-3054160
052-8308491
052-2376279
050-2050954
052-8734688
050-6277359
054-7757238
054-5692152
052-3302259
052-8788227
052-6064601
050-5777718
054-6911113
052-5612645
052-3219610

