
 

 

 
 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 גרינברגהיידי  08:00 1יב מאור דניאל 1

 היידי גרינברג 08:00 1יב ליאור אלפרין  2

 היידי גרינברג 08:00 1יב שון בוך  3

 היידי גרינברג 08:00 1יב אופיר ביילי  4

 היידי גרינברג 08:00 1יב מתן בעדני  5

 היידי גרינברג 08:00 1יב שני גפני  6

 היידי גרינברג 09:00 1יב דויד ויינר  7

 היידי גרינברג 09:00 1יב אופיר חלאוי  8

 היידי גרינברג 09:00 1יב אוהד חן  9

 היידי גרינברג 09:00 1יב רון חנן  10

 היידי גרינברג 09:00 1יב קארין כליף  11

 היידי גרינברג 09:00 1יב מיכל לב  12

 היידי גרינברג 10:00 1יב שירי לוי  13

 היידי גרינברג 10:00 1יב יהונתן מאירי  14

 היידי גרינברג 10:00 1יב יפית עמית מה  15

 היידי גרינברג 10:00 1יב שחר מרגלית  16

 היידי גרינברג 10:00 1יב אליה מרן  17

 היידי גרינברג 10:00 1יב טמיר נמש  18

 היידי גרינברג 11:00 1יב אמיר סופר  19

 היידי גרינברג 11:00 1יב ארד קוליוק  20

 היידי גרינברג 11:00 1יב מתן קלינה  21

 היידי גרינברג 11:00 1יב לידור קנזין  22

 היידי גרינברג 11:00 1יב איתמר רחמים  23

 היידי גרינברג 11:00 1יב חן שיפר 24

 היידי גרינברג 11:00 1יב מורן שפירא  25

 
 
 
 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group I  113חדר  



 

 

 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 איריס תמיר 08:00 2יב רועי אלקבץ 1

 איריס תמיר 08:00 2יב נועה אפטקר  2

 איריס תמיר 08:00 2יב אופיר גולן  3

 איריס תמיר 08:00 2יב ליאורה דננברג  4

 איריס תמיר 08:00 2יב שי הבי  5

 איריס תמיר 08:00 2יב עדי הרמתי  6

 איריס תמיר 09:00 2יב שחר וינבאום 7

 איריס תמיר 09:00 2יב ליאת וינוגרון  8

 איריס תמיר 09:00 2יב יואב זיברסקי 9

 איריס תמיר 09:00 2יב ברק זמלר  10

 איריס תמיר 09:00 2יב אסף חסיד 11

 איריס תמיר 09:00 2יב מידן טמיר  12

 איריס תמיר 10:00 2יב אופיר טרושינסקי  13

 איריס תמיר 10:00 2יב תומר יגר  14

 איריס תמיר 10:00 2יב נועם יוחפז  15

 איריס תמיר 10:00 2יב איתי מזור  16

 איריס תמיר 10:00 2יב טל מחלב  17

 איריס תמיר 10:00 2יב נועה נעמה  18

 איריס תמיר 11:00 2יב אלמוג נצרתי 19

 איריס תמיר 11:00 2יב רון עתני  20

 איריס תמיר 11:00 2יב נופר פורמן  21

 איריס תמיר 11:00 2יב סער פילשטיין 22

 איריס תמיר 11:00 2יב מאיה פינק  23

 איריס תמיר 11:00 2יב עידו קוקס 24

 ורד רוזן 11:00 12יב איל מעוז  25

 
 
 
 
 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group J  113חדר   



 

 

 
 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 תמיראיריס  08:00 2יב יונתן שחטר 1

 איריס תמיר 08:00 2יב אתגר שמואלי  2

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב גיא אבן  3

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב נטע אל רם  4

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב לירן בן שלום  5

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב לירון בנאי  6

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב עידו ברקאי  7

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב יובל גולבארי 8

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב נועם גנזיה  9

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב אמית הראל  10

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב אריק זיסמן  11

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב אתני חגשי  12

 מגי זליבנסקי 10:00 3יב יעל טמיר 13

 מגי זליבנסקי 10:00 3יב אופק יגור  14

 מגי זליבנסקי 10:00 3יב נעם יושע  15

 מגי זליבנסקי 10:00 3יב נעה כהן  16

 מגי זליבנסקי 10:00 3יב עומר כהן  17

 מגי זליבנסקי 10:00 3יב רז כהן  18

 מגי זליבנסקי 11:00 3יב אופק לפידות  19

 מגי זליבנסקי 11:00 3יב רועי לרר 20

 מגי זליבנסקי 11:00 3יב אופיר מוצפי  21

 מגי זליבנסקי 11:00 3יב דנה מורג  22

 מגי זליבנסקי 11:00 3יב שיר מזרחי  23

 מגי זליבנסקי 11:00 3יב אסף מקהאני  24

 מגי זליבנסקי 11:00 3יב אריאל מרקוס  25

 
 
 
 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group K  213חדר   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב מאי סולומון 1

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב דניאל עומסי  2

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב דן עומר  3

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב נועה עמית  4

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב נועם פדות  5

 מגי זליבנסקי 08:00 3יב ניצן פדות  6

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב מאור צבאג  7

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב איתי ציטיאת 8

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב טל שטרית 9

 מגי זליבנסקי 09:00 3יב הדר שירי  10

 טוב-יפעת בן 09:00 4יב יותם פייגין  11

 טוב-יפעת בן 09:00 4יב גדעון צייג  12

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב עילי קונפלד 13

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב עדי קירה  14

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב שי קישק  15

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב יובל קריינר 16

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב שחף רביב 17

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב דניאל רודן  18

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב דניאל רווח  19

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב איתי שטראוך 20

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב רועי שמש  21

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב נועם שרעבי  22

 אורלי מרון  11:00 14יא מורן וסרמן  23

 אורלי מרון  11:00 14יא רועי מניב  24

 אורלי מרון  11:00 14יא יובל רולר  25

 
 
 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group L   212חדר  



 

 

 
 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 טוב-יפעת בן 08:00 4יב צליל אבן חיים 1

 טוב-יפעת בן 08:00 4יב אורן אילוטוביץ 2

 טוב-יפעת בן 08:00 4יב שחר בצלאל  3

 טוב-יפעת בן 08:00 4יב כליל בר 4

 טוב-יפעת בן 08:00 4יב עמרי גורן 5

 טוב-יפעת בן 08:00 4יב סתיו גנין  6

 טוב-יפעת בן 09:00 4יב נדב הזמי  7

 טוב-יפעת בן 09:00 4יב יובל זוננפלד  8

 טוב-יפעת בן 09:00 4יב יובל זיברט  9

 טוב-יפעת בן 09:00 4יב בן זימבריס  10

 טוב-יפעת בן 09:00 4יב אביב זיתוני 11

 טוב-יפעת בן 09:00 4יב גון חיימוב 12

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב יואב טיץ  13

 טוב-בןיפעת  10:00 4יב רון יעקב  14

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב אילון כהן אילון  15

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב יובל ליכטמן  16

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב עדי מוטליס  17

 טוב-יפעת בן 10:00 4יב גל מילר 18

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב יהונתן מנישביץ 19

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב יורי משיח 20

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב קורן נשר  21

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב רועי עובדיה 22

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב נוי עמר  23

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב רועי פוריש  24

 טוב-יפעת בן 11:00 4יב עידו פז  25

 
 
 
 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group M  211חדר   



 

 

 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 רודה טנזי 08:00 5יב ליאה אבישר  1

 רודה טנזי 08:00 5יב מעיין אברהמי  2

 רודה טנזי 08:00 5יב שיר גרינבא )אורן  3

 רודה טנזי 08:00 5יב שיר איווניר  4

 רודה טנזי 08:00 5יב רואי בלוך 5

 רודה טנזי 08:00 5יב לוטם בן שבת  6

 רודה טנזי 09:00 5יב מאשה ברודוב  7

 רודה טנזי 09:00 5יב וי'ג גבריאלי  8

 רודה טנזי 09:00 5יב הראל גוטמן  9

 רודה טנזי 09:00 5יב יונתן גוילי  10

 רודה טנזי 09:00 5יב קורל גני  11

 רודה טנזי 09:00 5יב גבריאל דביר 12

 רודה טנזי 10:00 5יב מיקה הקש  13

 רודה טנזי 10:00 5יב עמית וגנסברג  14

 רודה טנזי 10:00 5יב עמית חורי  15

 רודה טנזי 10:00 5יב שחר טאקו  16

 רודה טנזי 10:00 5יב איתן יונה  17

 רודה טנזי 10:00 5יב גיא ישיל  18

 רודה טנזי 11:00 5יב מיכאל ליאב  19

 רודה טנזי 11:00 5יב דורין מועלם  20

 רודה טנזי 11:00 5יב נצן מנטל  21

 רודה טנזי 11:00 5יב נטע סידי 22

 רודה טנזי 11:00 5יב יקיר סעדיה  23

 רודה טנזי 11:00 5יב ספיר פומפס  24

 רודה טנזי 11:00 5יב ענבל פישלר  25

 
 
 
 
 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group N  113חדר   



 

 

 
 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 רודה טנזי 08:00 5יב עינב פלדמן  1

 רודה טנזי 08:00 5יב נועם פריוב  2

 רודה טנזי 08:00 5יב סיגל שרה פרלשטין  3

 רודה טנזי 08:00 5יב הילינה קוקר דיובייא  4

 רודה טנזי 08:00 5יב עידו רבלין  5

 רודה טנזי 08:00 5יב הראל שורץ  6

 רודה טנזי 09:00 5יב ליאור שלייפשטיין  7

 טנזירודה  09:00 5יב ליהיא שני  8

 רונית לוי  09:00 6יב מאי אילן  9

 רונית לוי  09:00 6יב נועה אנגלוביץ  10

 רונית לוי  09:00 6יב לינוי ארפי  11

 רונית לוי  09:00 6יב אורן בורשטיין  12

 רונית לוי  10:00 6יב ניר בן אברהם  13

 רונית לוי  10:00 6יב אסף גהרן  14

 רונית לוי  10:00 6יב גוני גיא  15

 רונית לוי  10:00 6יב שחר הלפמן  16

 רונית לוי  10:00 6יב עמית הר נוף  17

 רונית לוי  10:00 6יב אביב הרצברג  18

 רונית לוי  11:00 6יב רועי ואנונו  19

 רונית לוי  11:00 6יב גיא זילכה  20

 רונית לוי  11:00 6יב וידה חובה 21

 רונית לוי  11:00 6יב גיל יגדל  22

 רונית לוי  11:00 6יב רון יזדי 23

 רונית לוי  11:00 6יב יהונתן כהן  24

 רונית לוי  11:00 6יב ליר גולן  25

 
 
 
 
 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group O 112 חדר  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 רונית לוי 08:00 6יב גל מרגלית  1

 רונית לוי 08:00 6יב רביד סיתי  2

 רונית לוי 08:00 6יב עדן סלע  3

 רונית לוי 08:00 6יב אריאל עבוד  4

 רונית לוי 08:00 6יב בר קליין  5

 רונית לוי 08:00 6יב דמטרי קריבין  6

 רונית לוי 09:00 6יב עדן רואש  7

 רונית לוי 09:00 6יב שחר שליט  8

 רונית לוי 09:00 6יב מאיה שפילר  9

 רונית לוי 09:00 6יב שגיא שרון  10

 רונית לוי 09:00 6יב אריאל שרלין  11

 פרננדה קישוני 09:00 13יב רן נק 'אובז 12

 פרננדה קישוני 10:00 13יב רום איזנברג  13

 פרננדה קישוני 10:00 13יב צח אלארט  14

 פרננדה קישוני 10:00 13יב אלעד אקרלינג  15

 פרננדה קישוני 10:00 13יב עדן בחרי  16

 פרננדה קישוני 10:00 13יב שיר בן יעקב 17

 פרננדה קישוני 10:00 13יב מור בן צבי  18

 פרננדה קישוני 11:00 13יב הלל ברנוב  19

 פרננדה קישוני 11:00 13יב תום גבאי 20

 פרננדה קישוני 11:00 13יב שני הלר  21

 פרננדה קישוני 11:00 13יב נועה הנדין 22

 פרננדה קישוני 11:00 13יב שקד השילוני  23

 פרננדה קישוני 11:00 13יב דניאל זלוצנקו  24

 פרננדה קישוני 11:00 13יב יובל יהושע  25

 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group P 111 חדר    



 

 

 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 ...0102.3: תאריך

                      
      

 

 מורה שעה  כיתה שם פרטי שם משפחה מספר

 פרננדה קישוני  08:00 13יב מאי חן לאופר  1

 פרננדה קישוני  08:00 13יב רותם קורן 2

 פרננדה קישוני  08:00 13יב גלי כהן  3

 פרננדה קישוני  08:00 13יב ירין כהן 4

 פרננדה קישוני  08:00 13יב אור לוי 5

 פרננדה קישוני  08:00 13יב טום לוי 6

 פרננדה קישוני  09:00 13יב עדן מנשה  7

  פרננדה קישוני 09:00 13יב רום נתן  8

 פרננדה קישוני  09:00 13יב אוריאל סורה  9

 פרננדה קישוני  09:00 13יב אלכסנדרה צולקובה  10

 פרננדה קישוני  09:00 13יב מיתר צמח  11

 פרננדה קישוני  09:00 13יב רנה קוקר דיובייא  12

 פרננדה קישוני  10:00 13יב חן רביב  13

 קישוני פרננדה  10:00 13יב תקוה רימון  14

 פרננדה קישוני  10:00 13יב אלון שפירא  15

 פרננדה קישוני  10:00 13יב עומר שקד  16

 פרננדה קישוני  10:00 13יב שיר שירה תלמיד  17

 אורלי מרון  10:00 11יא עילם דניאל 18

 אורלי מרון  11:00 11יא גיא רונן 19

 אורלי מרון  11:00 11יא גיל חן בר און  20

 אורלי מרון  11:00 11יא גאיה דודקביץ  21

 אורלי מרון  11:00 11יא נעמה מורבסקי  22

 אורלי מרון  11:00 11יא עדי מרגלית  23

 אורלי מרון  11:00 13יא יואב תמיר  24

 אורלי מרון  11:00 14יא ארד בן חורין  25

 
 
 

 ז"תשע -פה באנגלית -בעלבגרות מבחן 

Group Q  113חדר   


