
ט1 - ענת גולדמן
מיןשם התלמיד#
בןאחרק מור1
בתאלברז קלאודט2
בןביטון ראם3
בןדרעי עידו4
בןורזגר יונתן5
בתזיו שני6
בןלוי ארבל7
בןליבר שחר8
בןלפיד שקד9
בןמורן מעיין10
בןמזרחי מעיין11
בתממן שרון12
בןמשרקי דוד חי13
בןנגר נבו14
בתפאטאל אלה15
בתפרח בר16



ט'2 - נירה סתיו לב-רן
מיןשם התלמיד#
בתאבינעם אביב1
בתאייזנברג עומר2
בןאייל רועי3
בןאיפרגן עומרי4
בתאלומה טל דר5
בןאלפסי עילי6
בתבן דוד שירה7
בןברוורמן טיוהר8
בתברוטמן שירי9
בןגריי נוח10
בןגמר עדי11
בתדניאל נגה12
בןחג'ג' איליי13
בתחג׳ג׳ עדן14
בתטל נויה15
בןטנר אורי16
בןטרבלסי אבירם17
בתמאיר תומר18
בתיואב גאיה19
בתמועלם זיו20
בתמידלר רות21
בןמשרקי יהב22
בןעשת יהלי23
בןפיטקובסקי הלל24
בןקוצר עידו25
בןקלוסקי יואב26
בתקן דרור ירדן27
בןרז אמיץ28
בתרם נוי29
בתשכטר אור30
בןשלוה זיו31
בןשריקי איתי32
בתשריקי נטע33



ט'3 - עומר בן נאים
מיןשם התלמיד#
בןאוזן אימרי1
בןאוחנה פלג2
בתאפשטיין הילה3
בתבחבוט ים שירה4
בתביטון הדר5
בתבן זאב דותן תומר6
בןבן זקן אליה7
בתברקאי שחר8
בןבשארה מיכאל9
בןגבאי רועי10
בתדוד לירון11
בתהלר אריאל12
בןוייס יוגב13
בתוקנין גילי14
בןזאבי טל15
בתחבר שלי16
בןטינסקי יונתן17
בןיחיה אדיר18
בתלוין דותן הלי19
בןכהן ים20
בןלחמי איילת21
בתמיוחס בן סירה רחל נועם22
בןמילר רון23
בןנעמה אדיר24
בןנבון דניאל25
בןפלאח מתן26
בתקלו שיר27
בתקנרש שוהם28
בןרודוי רומן29
בןרפאלי יואב30
בןשאון אפיק31
בתשטיבלברג מריה32
בתתורג'מן שירה33



ט'4 - רקפת דיין
מיןשם התלמיד#
בתאבו סמרה דאילין1
בןאזולאי ירין2
בןאלהרר יהלי3
בןאלוני הדר4
בןבקיש דורון5
בןבקיש תומר6
בןויזגן(ממן) אורי7
בןחזן אורן8
בןיוסף הראל9
בןירון עומר10
בןלוי אורן11
בןמועלם נועם12
בתמרגי ויקטוריה13
בתעזריה שקד14
בתפולק שהם15
בתפיזר מימון אריאל16

בתקדיש כץ הלל17

בתקיפר נועה18
בןרוזנר עמית19
בתשדה עדילי20
בןשכטר אליה21
בתשריקי מיקה22



ט'5 - מירב פולק
מיןשם התלמיד#
בתאביטל הודיה1
בתאזרד מיקה2
בןאידלסון רוי3
בןאקנין תומר4
בןברוכים לב עומר5
בןגלושקו איתמר6
בתגרייצר עדן7
בתדביר נויה8
בתדהן שירה9
בןדורון עדי10
בןהוניג כפיר11

בןזהרוני איתן12

בןזולטי דניאל13
בתזעירא עמית14
בתטמיר שייה15
בןיובל אורי16
בןיוסף גפן17
בןירושלמי מתן18
בתכהן נעמי19
בתלנג עדן20
בתלנואל בקה21
בתלשם עדי22
בןמאירי מתן23
בןמלכה עפרי24
בתמני אושר25
בןמרום נועם26
בןנוה יניב27
בןנחמיה נבו28
בתפרנקל רוזנברג אודיה29
בתקציר אוריה לב30
בתרובס שוהם31
בתרינגלר ליה32
בןתשובה אריאל33



ט'6 - תום ברכר
מיןשם התלמיד#
בתאדרי אגם1
בןאלתר תום2
בןבירמן אלירון3
בתבירקנפלד לירי4
בתגולן אורי5
בתויצמן נועה6
בתחברבר אלה7
בןחרמוני בנג'מין (בנג'י)8
בןיואב בן9
בןיערי תבור10
בןכוכבי מגד11
בןכנרתי אייל12
בתלב שחר13
בתלוינסון ניצן14
בןמגדיש יואב15
בןמורדכוביץ איתמר16
בןמלמוד תומר17
בתמנטאל אופק18
בןמקונן עידן19
בתנחום הלוי הדר20
בןסטולר גיא21
בתפינגרהוט ליהי22
בתפלס מאי23
בןקידר רן24
בןקינר רותם25
בתקרפ ראובני יובל26
בתרואש הילה27
בןרווה עודד28
בןרון הירשפלד29
בןרונן עידו30
בתשוקרון רוני31
בתששון לירי32



ט'7 - אפיק גבאי
מיןשם התלמיד#
בןאדלר נועם1
בתאוצריה נאוה2
בןאלוני ניצן3
בתבוץ אלכסנדרה4
בןבוץ עילאי5
בתביקוב סימונה6
בתגאלוט קרן מאיה7
בןגיל קורן8
בתגרסיה אילת9
בתדרעי ליהיא10
בןהוטרר נועם11
בןהייב אדם12
בתחג׳בי אורי13
בןחורי סהר14
בתיעיש ענבר15
בןכרסנטי אושר16
בןלוי נדב17
בןמטרני ליאור18
בתמלכא שיילי19
בןמשולם עידו20
בןנתן אורי21
בתעדן לופז קורל מרים22
בןפיין הלל23
בןקוצ'וק רז24
בןקלו גיא25
בתריווס מאיה26
בתרם עמית27
בןשטרנברג רועי28
בןשלו יראל29
בתשלום נויה30
בתשמו זיו31
בתשמחה לינוי32



ט'8 - רמי קפלן
מיןשם התלמיד#
בתאופיר טליה1
בןאטיאס אביב2
בןאלפסי אורייאן3
בןבחבוט איתמר4
בןגבאי שגב5
בתגל רוזן מאיה6
בןגלעד רני7
בתגרסיאני לוטם8
בתדגן יולי9
בןדויב יהונתן10
בןדנילוב גלעד11
בתוולף נטע12
בןחרות יונתן13
בתיברקן אורטל14
בןיחיעם זיו15
בןישראלי מורן16
בתכהן יעל17
בןלוי ליאם18
בתלישנסקי שקד19
בתמזרחי אורי20
בןמנחם איתמר21
בתנוי נעמה22
בתסלמן אלמוג23
בתפרידמן מיה24
בתרודף שלום שקד25
בןשהם עמית26
בתשחר יהלי27
בןשמחה ניתאי28
בתשמעון ליאם29
בןשקד גיל30
בתשריקי חן31
בתששון ירדן32



ט'9 - נעה עופר ויסוצקי
מיןשם התלמיד#
בןאדדי מנו1
בןאייזנר אמיתי2
בתאלמליח משי3
בןג'גו תומר4
בןגורן טלי5
בןגל רוזן בן6
בתדולגוב מילי7
בןווב דויטשר טל8
בתורדי אלה9
בןזילברפניג אלון10
בתחי ראלה11
בתחיון שירה12
בןחנוכה ליעד13
בןידידיה סיון14
בןישראל גל15
בןכהן-גל סהר מיכאל16
בןכנרתי ויסברוד הלל17
בןליננברג אור18
בןמוסקוביץ' מתן19
בתמליאנקר אוריה20
בתמנצל גוני21
בתמראד נועה22
בןנוסבאום אמיתי23
בתסספורטס זואי24
בןסרי נהוראי25
בתעזריה מיקה26
בןעצמון כנען27
בןצ'רניש שון דניאל28
בתקבסה ים29
בתקיים נטע30
בתרז רוני31
בתששתיאל יובל32


