
כיתה י'1 - יובל דגן

מיןשם פרטישם משפחה#
נדורוןאליהו1
נליהיבן-חמו2
זאיתיבן-שמעון3
זיוגבבן דוד4
זמתן יהודהברנס5
זיובל מעוזדבני6
נגאיהטורג'מן7
זגיאכרמל8
ננועהמרק9

נאסיהסולובר10
זאיתיצמח11
זמורן מנחםקוג'ה12
נליאלקררה13
זשוהםשוקרון14



כיתה י'2 - ילנה גולדברג איסקובר

מיןשם פרטישם משפחה#
נכהןאביב1
נאור אורליאדרי2
זיהונתןאטיאס3
זליאלבן שטרית4
נליה חןברוש5
נשירהגולן6
זיהונתןדדיה7
נשקדוולטינסקי8
זאפללויהלי שגיא9

זאדםכהן10
זיהלי צבילב11
זתומרלבאן12
ניובללוי13
זנעםמורד14
נשירהמלכה15
נליהימשולם16
זליאםנעאמה17
נהילהספיבק18
נרומיעברי19
נהר זוהרעדי פלורנסיה20
זקרלוסעזאם21
זאוראםעזריה22
זאיליי אליה עטיה23
זינאיעפרי24
זרועירפאילוב25
נהללשועה26



כיתה י'3 - חסידה צוקרמן

מיןשם פרטישם משפחה#
זמיקאיהאלון בוברוב1
נקמילהאניצ'נקו2
נרומיבהט3
זעמיתבר4
זעילי יעישגבריאל5
נגליגור אריה6
זאיתיגלרון7
זיפתחגרובר רייקין8
נשירהדייזי9

זליאלוקנין10
זאורייוסף11
נליאםכהן12
נגאיהכהן עודי13
נזיולוינבוק14
נעדימזרחי15
נאיהמחיסן16
זברוך אליסוןעמית17
זמעייןפרידמן18
נדנהפרידר19
נערדקורנפיין20
זיוחאישוחט21
נעטרה בתיהשועה22
זעופרישפריר23
זשמעוןשרעבי24



כיתה י'4 - איתן אלטבאואר

מיןשם פרטישם משפחה#
נהיא-ליאגם1
זנועםאמון2
נגליארבילי3
נשירה גלבדרי4
נאריאלבן לולו5
נשירבן עמי6
נמיקהגלבע7
נמאיהגסר8
נשי ברכהוויינהוס9

זאיתן שראלוויסמן10
ניעלזנתי11
ניריןטבול12
נמאריכהן13
נאיה עדימזרחי14
זיואל איתימילס15
זרועימעוז16
נאלפסינויה17
נדר-יהסעדון18
נליאןעבו19
זנהוראיעטיה20
נאבישגענבר21
נדניאלהערוסי בראון22
זעומרפלדהיים23
זאוראלפנחס24
נענגרוביו25
זנבורובינו סרגה26
זינוןרותם פלד27
זתמרשפירא28



כיתה י'5 - דני בן בסט

מיןשם התלמיד#
בןאלוני יהונתן1
בןאלראי עידו2
בתגולדמן אילה3
בתגור נועם4
בתדורון עומר5
בןחביב עפרי6
בןטרביץ מעיין סנטיאג7
בןכהן אורי גבעת יואב8
בןלוי עומר9

בתלזר ליאור10
בןלנקרי יובל11
בתמאירי עמית12
בתמיזלס עלמה13
בןמימון עומרי מאיר14
בתמיצ'יגן אליה יהלי15
בןמני מרום16
בתמרגולין יליזבטה17
בןנורדי דילן איתמר18
בתסופר מעיין19
בןספיבק אור20
בתעברי שני21
בןעמרן רז22
בתפיסלויץ נויה23
בתקובי סתיו24
בןרבינוביץ יותם25
בתרחמן פור אגם26
בןשחר יונתן27



כיתה י'6 - ליאור ספיר

מיןשם התלמיד#
בןאברמוביץ גיל1
בןגוזלן נעם2
בתגומא מרגלית3
בןיעיש אורי4
בתכהן נועה5
בןלשם פארן תומר6
בתמזרחי מיכל7
בןקלס עידן8
בתאופין גלי9

בתאופיר אביגיל רבקה10
בתהימן רוני11
בתפינסקי מאיה12
בןהראל אורי13
בןכהן אורי אשדות יעקב14
בןכהן גיל15
בתקולר עדי16
בןערוסי אורי17
בןפרידברג ליאל18
בןסחר יעל19
בןגינו אלון20
בתרונן יעל21
בתאהרן אמילי22
בתאמרוסי הלל23
בןמילמן אורי24
בתשמש רננה25
בןבורזיקובסקי בן26
בןגוזלאן טל27
בןיאיר הלל מנחם28



כיתה י'7 - עדי שטיין הירשפלד

מיןשם התלמיד#
בתאברהם שאי1
בןבניטה ליאב שלמה2
בתגולן אליאן3
בןגרוס יפתח4
בתוונג של5
בתזאיד דיאנה6
בןזוהר איתי7
בןימיני אמיתי8
בןכהן ניר9

בןמנרצ'ק יהושע אהרון10
בתנורי יסמין11
בתסבירסקי שחר12
בןסלוצקי שיר13
בתסתו בן הרוש עדי14
בןענברי גל15
בתענתבי מורן16
בןפז עידו17
בןפיניאן בארי מאיר18
בתפניש ליהי19
בןפפרני תומר20
בןפרטוק אמרי דרור21
בןפרץ אורי שלום22
בתצרי יהלי23
בןקובי איתי אהוד24
בןרחמני אחיה25
בתשקד בן חיים26



כיתה י'8 - אייל עזרא

מיןשם התלמיד#
בתאביגדורי שי1
בןאביטל נועם2
בןביתאן זיו3
בןבן עזרא ליאב4
בתבן עטיה שחר5
בןבר נרי6
בתגרוסמן הדר7
בןהייב עבדל רחמאן8
בתחנגה ליאן9

בתישראל סתיו חן10
בןכהן איליי11
בןכרסנטי מאור12
בןלביא טום13
בןלוי מור יצחק14
בתלוי שי15
בתמזרחי רומי נחמה16
בןמרקוביץ אריאל17
בתנויה לויטוס18
בןנח דניאל אהרון19
בתסויסה שיר20
בתסיבוני יעל21
בןסיסו חגי22
בתעדווי ליאור נעמי23
בןעשור אורי24
בתפליסצ'וק ענבל עמי25
בתפלקס מיקא רות26
בןפרבמן סהר27
בתרחמני תבל28



כיתה י'9 - יעל פדהצור

מיןשם התלמיד#
בןאסולין עופר1
בןארביטי יפתח ג'י2
בתאשכנזי מיקה3
בתבר אל מאיה4
בןברמן שחר5
בתברקן עלי רני6
בןגבע נבו7
בןגמבו אושר8
בןדהן ליאל אלי9

בןדורון יובל10
בןדיין דויד דודי11
בתהוכפלד רוני12
בתהרשקוביץ ליעד13
בתיחיאלי עדי14
בןמרקוביץ רן בנימין15
בתנחום הלוי הודיה16
בתסברובסקי אליזבט חן17
בתסילברמן לירון18
בןעטיה עידו19
בןפרץ איתי אלי20
בןקול אסף21
בןקולת יהב22
בתקינן אור23
בתקן-דרור שני24
בןראש שי יהודה25
בןרחמן פור נועם26
בתשורניקוב רינטה27
בןשפר מידר דורי28


