כיתה ג  ,1בית הספר בני עטרות

שם המורה :רוני ברקוביץ ,טלפון , 050-8775589  :כתובת מיילroniberko56@gmail.com :

שם
שם הילד  +שם
האם
משפחה
אהרוני אליא ב בר שלי
אליאב
שירלי
אדרי נתיב
עינב
אלפסי ארבל

טלפון נייד

שם האב

טלפון נייד

לשם  40כפר נופך

052-6164433

 054-5852212גלעד
אהרוני
 050-6441137שי
052-4499501

052-5369487
052-8679388

צביקה
ליאור
זיו
עוזי
נתנאל

050-7611700
053-2215480
052-5445276
054-4350607
050-3773343

077-9101546

9094906

הרימונים  44רינתיה

9322734

הרימונים  102מושב
רינתיה
הרימונים  24מושב
רינתיה
גולן  34גבעת כח
הרחבה  158בית עריף
האלה  62כפר טרומן

ברוך ליים
בצוב נוגה
גורן ליהיא
דרורי עלמה
דריי אוריאל

גלית
עינב
יעל
קרן
יערה

054-5606200
052-8689937
054-2493420
054-5510028
052-4501033

הורוביץ תמרי

לימור

 052-9287898ניצן

052-6935632

זהר גל

רחל

 054-2112256אבי

050-9750909

זיו אליה

מורן

 054-2229444גילעד

052-8488879

חיים אלון
כהן נויה
כפיר אריאל

קרן
גל
שלי
כהן
כפיר

 052-3905191איתן
 052-8379159טל
 054-3434994תמיר

054-7766909
052-6021305
054-4929364

מזל

 053-2310555שחר

053-5799699

ענת

 050-4050133יניר

054-9247557

מועלם ליאן
מרציאנו אייל

טלפון בבית

כתובת

6313437

6323265
9320424

077-7880848

המייסדים  1 6מזור
מושב רינתיה ת.ד
203
גבעת כח
הרימונים  49רינתיה
האלה  64כפר טרומן
אקליפטוס 141
נופך תרשיש 52

האלה  52כפר-טרומן

Mail
Gilad500@gmail.com
shelly300@gmail.com
Shirleydete@gmail.com
einav@rashi.org.il

יום הולדת
24.5.09
31.7.09
30.10.09

galit.danshar@gmail.com
  batsov@gmail.com
yaelgorenwaiss@gmail.com
kerend@myheritage.com
yaaradray@gmail.com
natidray@hotmail.com
limorho@gmail.com
nitzan@nhdesign.co.il
Rachelmichaelovich@gmail.com

25.10.09

Begedkefet1@gmail.com

15.12.09

Keren.haim2010@gmail.com
Lahavgal1@walla.com
scohendawn@yahoo.com

7.10.09
2.11.09
25.8.06

homi369369@gmail.com

23.10

anatm@bezeqint.net
yanirmar@gmail.com
anatm@gilpaz.co.il

31.8.09
05.06
12.3.09
7.5.09
2.12.09
29.6.09

30.7.09

כיתה ג  ,1בית הספר בני עטרות

שם
שם הילד  +שם
האם
משפחה
מרסלה
נבון אלה
ליאורה
נעים הילה
חסיה
סגל דניאל
שירה
עינב איליי
קרן
פורת אייר
מור
קושיצקי אריאל
שגיא אוּרי
איריס

טלפון נייד
054-4703008
050-7368418
054-2556739
054-2621516
052-7211333
054-6999228
054-9225308

שם המורה :רוני ברקוביץ ,טלפון , 050-8775589  :כתובת מיילroniberko56@gmail.com :

שם
האב
נדב
יחיאל
חיים
יהודה
גור
עומרי
ירון

טלפון נייד

054-8695208
050-6650667
054-2556738
054-4902200
052-4688800
054-5500235
052-6457775

טלפון בבית

9096083
9702452

כתובת
האורנים  15רינתיה
האורנים  10רינתיה
לשם  130נופך 73170
הברוש  341כפר טרומן
טרומן
טרומן
הגפן  337כפר טרומן

שושני נועם

חוה

 052-9252015ירון

052-2625840

הגליל  35גבעת כח

שחר בן
שמאי נועם

הילה
הילה

 050-9933367אסי
 058-7788112רועי

050-9410410
052-6295999

שמע ערבה
שמעוני יואב

קרן
עדי

 054-2113707ניר
 052-2455427גולן

053-7741126
052-2938160

הרותם  ,136רינתיה
משק  34גבעת כ"ח
7318000
גבעת כח 303

דרך השלום  9גבעת כח

תירוש אילון

ענת

 050-6714600ישראל

052-5889875

הרימונים  40רינתיה

6020502

Mail
nadav556@gmail.com
lyn@012.net.il
Hasya_r@walla.com
Shira_yas@hotmail.com
studiobakfar@gmail.com
Morr.ko@gmail.com
irissagi@gmail.com
yaronsagi@gmail.com
chava_shoshani@mod.gov.il
shoyboom@gmail.com
omerah@zahav.net.il
Hil3ush@gmail.com
ktshema@gmail.com
adi@gal-arc.co.il
golans@centerteam.co.il
anatosher@gmail.com
israeltirosh800@gmail.com

יום הולדת
21.9.08
20.5.09
22.7.09
4.7.09
2.5.09
6.6.09
13.6.09
22.10.09
1.8.09
30.9.09
6.9.09
21.10.09
5.3.09

