
מתזכריום תאריך ילדהוריםמשפחה

ה01/09/16יהונתןגילהאורן

ה01/09/16עלמהתמר ורבידפיק

א04/09/16גלנועה וגדידהן

א04/09/16רונהאסנת וזיורבי'ג-צור

ב05/09/16גילימורבנודיז

ב05/09/16רזשירי וירוןשבתאי

ג06/09/16אביברמית ופליקסקובלנץ

ג06/09/16נועהמורן ועמיתאלפרון

ד07/09/16רועידבורה ושלמהפרקש

ד07/09/16באריענבל ואילןנוה

ה08/09/16מעייןקליה ודודועמית

ה08/09/16ירדןשימי ויורםכהן

א11/09/16שחראריאלה וגיוראכהן

א11/09/16יאירעדי וגדעוןמסקטל

ב12/09/16ענברשגית וטלקורן

ב12/09/16יהליאלה ודוראתרן

ג13/09/16עופריאלינור ורוביפלדמן

ג13/09/16שגבחגית ויניביעקובי

ד14/09/16שירלירעיה וליאלתייר

ד14/09/16שירלי ויוסימלצר

ה15/09/16אופירטל ואודיהורביץ

ה15/09/16עדינירית ורונןעזרא

א18/09/16עמיתחרות ואלוןנמרודי

א18/09/16עופרישירין ונחשוןשטרן

ב19/09/16יהונתןגילהאורן

ב19/09/16עלמהתמר ורבידפיק

ג20/09/16גלנועה וגדידהן

ג20/09/16רונהאסנת וזיורבי'ג-צור

ד21/09/16זיואביבהשבת

ד21/09/16מיכאלאיתמר ומורןריפתין

ה22/09/16יערהאנדהתנחומא

ה22/09/16יובליניב ועדידגן

א25/09/16שגבתומר ואלינורוולנסקי

א25/09/16איתיאיריתרון

ב26/09/16עלמהתמר ורבידפיק

ב26/09/16גלעדצמרת וזיואלכסנדרוני



ג27/09/16עילאיליאון ושלומיקאופמן

ג27/09/16אמיררונית ושרוןעיני

ד28/09/16מאיהאפרת ושילוי

ד28/09/16נעמהליאת ובועזויסברג

ה29/09/16איתיורד וקוביארבר

ה29/09/16מיכליעל ואביבר

ד05/10/16עומרשני וגילהירש

ד05/10/16אביבזהבית ומאיריונס

ה06/10/16אושריאתיכהן

ה06/10/16אורגלית וציוןעזרא

א09/10/16אמילידורית וירוןפרישמן

א09/10/16עמיתיעל ואורןרביד

ב10/10/16ליהייעל ואדישיינפלד

ב10/10/16נגהאורנה וערןשמעוני

ה13/10/16שחרשגיב וערןשקד

ה13/10/16שחראילת ושאוליאביב

ד26/10/16בןניקי ומישלארד

ד26/10/16גלעדורד ואילגולדמן

ה27/10/16יהונתןהילית ואלכסגלעד

ה27/10/16עמרימיכל ונועםעצמון

א30/10/16אלוןעדי ושאולצדקה

א30/10/16נעםקרן וזיוקרן

ב31/10/16זוהרליאת ויורםשרתוק

ב31/10/16נעמהאורית ורמיאלטמן

ג01/11/16מיכלדפנהבלוך

ג01/11/16שנימיכל ודייבוסבן אביב

ד02/11/16בארייערה וגילברנע

ד02/11/16מאיהאור וגולןברקת

ה03/11/16דפנהרונית ויואלמסיקה

ה03/11/16תמראיריס ואיציקרונן

א06/11/16נטעזהבה ואביעדעמית

א06/11/16ענברגבי וחניחיון

ב07/11/16אסףעדי ועופרשפירא

ב07/11/16קרןרחל ויהונתןהלר

ג08/11/16נועהתמי ועודדרובנוב

ג08/11/16נטעענת ושירן

ד09/11/16עינבמירה וליאורהורוביץ

ד09/11/16יעלמירב וגילקייני



ה10/11/16שירהאיילת ויוחנןבנבנישתי

ה10/11/16אורילילך ומאירמנדלס

א13/11/16גיאיעל וקוביבן שמואל

א13/11/16תמירענבר ואשרלוי-אלון

ב14/11/16יהונתןדנה ואשראלפרון

ב14/11/16יונתןאלונה ואילןרייך

ג15/11/16יהונתןגילהאורן

ג15/11/16גתסיגל וצביקהכהן

ד16/11/16גלנועה וגדידהן

ד16/11/16רונהאסנת וזיורבי'ג-צור

ה17/11/16גילימורבנודיז

ה17/11/16רזשירי וירוןשבתאי

א20/11/16אביברמית ופליקסקובלנץ

א20/11/16נועהמורן ועמיתאלפרון

ב21/11/16רועידבורה ושלמהפרקש

ב21/11/16באריענבל ואילןנוה

ג22/11/16מעייןקליה ודודועמית

ג22/11/16ירדןשימי ויורםכהן

ד23/11/16שחראריאלה וגיוראכהן

ד23/11/16יאירעדי וגדעוןמסקטל

ה24/11/16ענברשגית וטלקורן

ה24/11/16יהליאלה ודוראתרן

א27/11/16עופריאלינור ורוביפלדמן

א27/11/16שגבחגית ויניביעקובי

ב28/11/16שירלירעיה וליאלתייר

ב28/11/16שירלי ויוסימלצר

ג29/11/16אופירטל ואודיהורביץ

ג29/11/16עדינירית ורונןעזרא

ד30/11/16עמיתחרות ואלוןנמרודי

ד30/11/16עופרישירין ונחשוןשטרן

ה01/12/16יהונתןגילהאורן

ה01/12/16גתסיגל וצביקהכהן

א04/12/16גלנועה וגדידהן

א04/12/16רונהאסנת וזיורבי'ג-צור

ב05/12/16זיואביבהשבת

ב05/12/16מיכאלאיתמר ומורןריפתין

ג06/12/16יערהאנדהתנחומא

ג06/12/16יובליניב ועדידגן



ד07/12/16שגבתומר ואלינורוולנסקי

ד07/12/16איתיאיריתרון

ה08/12/16גיאיעל וקוביבן שמואל

ה08/12/16גלעדצמרת וזיואלכסנדרוני

א11/12/16עילאיליאון ושלומיקאופמן

א11/12/16אמיררונית ושרוןעיני

ב12/12/16מאיהאפרת ושילוי

ב12/12/16נעמהליאת ובועזויסברג

ג13/12/16איתיורד וקוביארבר

ג13/12/16מיכליעל ואביבר

ד14/12/16עומרשני וגילהירש

ד14/12/16אביבזהבית ומאיריונס

ה15/12/16אושריאתיכהן

ה15/12/16אורגלית וציוןעזרא

א18/12/16אמילידורית וירוןפרישמן

א18/12/16עמיתיעל ואורןרביד

ב19/12/16ליהייעל ואדישיינפלד

ב19/12/16נגהאורנה וערןשמעוני

ג20/12/16שחרשגיב וערןשקד

ג20/12/16שחראילת ושאוליאביב

ד21/12/16בןניקי ומישלארד

ד21/12/16גלעדורד ואילגולדמן

ה22/12/16יהונתןהילית ואלכסגלעד

ה22/12/16עמרימיכל ונועםעצמון

א25/12/16אלוןעדי ושאולצדקה

א25/12/16נעםקרן וזיוקרן

ב02/01/17זוהרליאת ויורםשרתוק

ב02/01/17נעמהאורית ורמיאלטמן

ג03/01/17מיכלדפנהבלוך

ג03/01/17שנימיכל ודייבוסבן אביב

ד04/01/17בארייערה וגילברנע

ד04/01/17מאיהאור וגולןברקת

ה05/01/17דפנהרונית ויואלמסיקה

ה05/01/17תמראיריס ואיציקרונן

א08/01/17נטעזהבה ואביעדעמית

א08/01/17ענברגבי וחניחיון

ב09/01/17אסףעדי ועופרשפירא

ב09/01/17קרןרחל ויהונתןהלר



ג10/01/17נועהתמי ועודדרובנוב

ג10/01/17נטעענת ושירן

ד11/01/17עינבמירה וליאורהורוביץ

ד11/01/17יעלמירב וגילקייני

ה12/01/17שירהאיילת ויוחנןבנבנישתי

ה12/01/17אורילילך ומאירמנדלס

א15/01/17גתסיגל וצביקהכהן

א15/01/17תמירענבר ואשרלוי-אלון

ב16/01/17יהונתןדנה ואשראלפרון

ב16/01/17יונתןאלונה ואילןרייך

ג17/01/17יהונתןגילהאורן

ג17/01/17גתסיגל וצביקהכהן

ד18/01/17גלנועה וגדידהן

ד18/01/17רונהאסנת וזיורבי'ג-צור

ה19/01/17גילימורבנודיז

ה19/01/17רזשירי וירוןשבתאי

א22/01/17אביברמית ופליקסקובלנץ

א22/01/17נועהמורן ועמיתאלפרון

ב23/01/17רועידבורה ושלמהפרקש

ב23/01/17באריענבל ואילןנוה

ג24/01/17מעייןקליה ודודועמית

ג24/01/17ירדןשימי ויורםכהן

ד25/01/17שחראריאלה וגיוראכהן

ד25/01/17יאירעדי וגדעוןמסקטל

ה26/01/17ענברשגית וטלקורן

ה26/01/17יהליאלה ודוראתרן

א29/01/17עופריאלינור ורוביפלדמן

א29/01/17שגבחגית ויניביעקובי

ב30/01/17שירלירעיה וליאלתייר

ב30/01/17שירלי ויוסימלצר

ג31/01/17אופירטל ואודיהורביץ

ג31/01/17עדינירית ורונןעזרא

ד01/02/17עמיתחרות ואלוןנמרודי

ד01/02/17עופרישירין ונחשוןשטרן

ה02/02/17יהונתןגילהאורן

ה02/02/17גתסיגל וצביקהכהן

א05/02/17גלנועה וגדידהן

א05/02/17רונהאסנת וזיורבי'ג-צור



ב06/02/17גילימורבנודיז

ב06/02/17רזשירי וירוןשבתאי

ג07/02/17אביברמית ופליקסקובלנץ

ג07/02/17נועהמורן ועמיתאלפרון

ד08/02/17תמרהרונלי ודודוברקי

ד08/02/17רועידבורה ושלמהפרקש

ה09/02/17באריענבל ואילןנוה

ה09/02/17מעייןקליה ודודועמית

א12/02/17ירדןשימי ויורםכהן

א12/02/17שחראריאלה וגיוראכהן

ב13/02/17יאירעדי וגדעוןמסקטל

ב13/02/17ענברשגית וטלקורן

ג14/02/17יהליאלה ודוראתרן

ג14/02/17עופריאלינור ורוביפלדמן

ד15/02/17שגבחגית ויניביעקובי

ד15/02/17שירלירעיה וליאלתייר

ה16/02/17שירלי ויוסימלצר

ה16/02/17אופירטל ואודיהורביץ

א19/02/17עדינירית ורונןעזרא

א19/02/17עמיתחרות ואלוןנמרודי

ב20/02/17עופרישירין ונחשוןשטרן

ב20/02/17זיואביבהשבת

ג21/02/17מיכאלאיתמר ומורןריפתין

ג21/02/17יערהאנדהתנחומא

ד22/02/17יובליניב ועדידגן

ד22/02/17שגבתומר ואלינורוולנסקי

ה23/02/17איתיאיריתרון

ה23/02/17גיאיעל וקוביבן שמואל

א26/02/17גלעדצמרת וזיואלכסנדרוני

א26/02/17עילאיליאון ושלומיקאופמן

ב27/02/17אמיררונית ושרוןעיני

ב27/02/17מאיהאפרת ושילוי

ג28/02/17נעמהליאת ובועזויסברג

ג28/02/17איתיורד וקוביארבר

ד01/03/17מיכליעל ואביבר

ד01/03/17עומרשני וגילהירש

ה02/03/17אביבזהבית ומאיריונס

ה02/03/17אושריאתיכהן



א05/03/17אורגלית וציוןעזרא

א05/03/17אמילידורית וירוןפרישמן

ב06/03/17עמיתיעל ואורןרביד

ב06/03/17ליהייעל ואדישיינפלד

ג07/03/17נגהאורנה וערןשמעוני

ג07/03/17שחרשגיב וערןשקד

ד08/03/17שחראילת ושאוליאביב

ד08/03/17בןניקי ומישלארד

ה09/03/17גלעדורד ואילגולדמן

ה09/03/17יהונתןהילית ואלכסגלעד

ג14/03/17עמרימיכל ונועםעצמון

ג14/03/17אלוןעדי ושאולצדקה

ד15/03/17נעםקרן וזיוקרן

ד15/03/17זוהרליאת ויורםשרתוק

ה16/03/17נעמהאורית ורמיאלטמן

ה16/03/17מיכלדפנהבלוך

א19/03/17שנימיכל ודייבוסבן אביב

א19/03/17נטעזהבה ואביעדעמית

ב20/03/17מאיהאור וגולןברקת

ב20/03/17דפנהרונית ויואלמסיקה

ג21/03/17בארייערה וגילברנע

ג21/03/17תמראיריס ואיציקרונן

ד22/03/17ענברגבי וחניחיון

ד22/03/17אסףעדי ועופרשפירא

ה23/03/17קרןרחל ויהונתןהלר

ה23/03/17נועהתמי ועודדרובנוב

א26/03/17נטעענת ושירן

א26/03/17עינבמירה וליאורהורוביץ

ב27/03/17יעלמירב וגילקייני

ב27/03/17שירהאיילת ויוחנןבנבנישתי

ג28/03/17אורילילך ומאירמנדלס

ג28/03/17עלמהתמר ורבידפיק

ד29/03/17תמירענבר ואשרלוי-אלון

ד29/03/17יהונתןדנה ואשראלפרון

ה30/03/17יונתןאלונה ואילןרייך

ה30/03/17יהונתןגילהאורן

ד19/04/17גתסיגל וצביקהכהן

ד19/04/17גלנועה וגדידהן



ה20/04/17רונהאסנת וזיורבי'ג-צור

ה20/04/17גילימורבנודיז

א23/04/17רזשירי וירוןשבתאי

א23/04/17אביברמית ופליקסקובלנץ

ב24/04/17נועהמורן ועמיתאלפרון

ב24/04/17תמרהרונלי ודודוברקי

ג25/04/17רועידבורה ושלמהפרקש

ג25/04/17באריענבל ואילןנוה

ד26/04/17מעייןקליה ודודועמית

ד26/04/17ירדןשימי ויורםכהן

ה27/04/17שחראריאלה וגיוראכהן

ה27/04/17שירלי ויוסימלצר

א30/04/17ענברשגית וטלקורן

א30/04/17יהליאלה ודוראתרן

ד03/05/17עופריאלינור ורוביפלדמן

ד03/05/17שגבחגית ויניביעקובי

ה04/05/17שירלירעיה וליאלתייר

ה04/05/17שירלי ויוסימלצר

א07/05/17אופירטל ואודיהורביץ

א07/05/17עדינירית ורונןעזרא

ב08/05/17עמיתחרות ואלוןנמרודי

ב08/05/17עופרישירין ונחשוןשטרן

ג09/05/17יהונתןגילהאורן

ג09/05/17שגבחגית ויניביעקובי

ד10/05/17גלנועה וגדידהן

ד10/05/17רונהאסנת וזיורבי'ג-צור

ה11/05/17זיואביבהשבת

ה11/05/17מיכאלאיתמר ומורןריפתין

ב15/05/17יערהאנדהתנחומא

ב15/05/17יובליניב ועדידגן

ג16/05/17שגבתומר ואלינורוולנסקי

ג16/05/17איתיאיריתרון

ד17/05/17עדינירית ורונןעזרא

ד17/05/17גלעדצמרת וזיואלכסנדרוני

ה18/05/17עילאיליאון ושלומיקאופמן

ה18/05/17אמיררונית ושרוןעיני

א21/05/17מאיהאפרת ושילוי

א21/05/17נעמהליאת ובועזויסברג



ב22/05/17איתיורד וקוביארבר

ב22/05/17מיכליעל ואביבר

ג23/05/17עומרשני וגילהירש

ג23/05/17אביבזהבית ומאיריונס

ד24/05/17אושריאתיכהן

ד24/05/17אורגלית וציוןעזרא

ה25/05/17אמילידורית וירוןפרישמן

ה25/05/17עמיתיעל ואורןרביד

א28/05/17ליהייעל ואדישיינפלד

א28/05/17יהליאלה ודוראתרן

ב29/05/17שחרשגיב וערןשקד

ב29/05/17שחראילת ושאוליאביב

א04/06/17בןניקי ומישלארד

א04/06/17גלעדורד ואילגולדמן

ב05/06/17יהונתןהילית ואלכסגלעד

ב05/06/17עמרימיכל ונועםעצמון

ג06/06/17אלוןעדי ושאולצדקה

ג06/06/17נעםקרן וזיוקרן

ד07/06/17זוהרליאת ויורםשרתוק

ד07/06/17נעמהאורית ורמיאלטמן

ה08/06/17מיכלדפנהבלוך

ה08/06/17שנימיכל ודייבוסבן אביב

א11/06/17בארייערה וגילברנע

א11/06/17נטעזהבה ואביעדעמית

ב12/06/17דפנהרונית ויואלמסיקה

ב12/06/17מאיהאור וגולןברקת

ג13/06/17תמראיריס ואיציקרונן

ג13/06/17ענברגבי וחניחיון

ד14/06/17אסףעדי ועופרשפירא

ד14/06/17קרןרחל ויהונתןהלר

ה15/06/17נועהתמי ועודדרובנוב

ה15/06/17נטעענת ושירן

א18/06/17ירדןשימי ויורםכהן

א18/06/17יעלמירב וגילקייני

ב19/06/17שירהאיילת ויוחנןבנבנישתי

ב19/06/17אורילילך ומאירמנדלס

ג20/06/17גתסיגל וצביקהכהן

ג20/06/17תמירענבר ואשרלוי-אלון



ד21/06/17יהונתןדנה ואשראלפרון

ד21/06/17יונתןאלונה ואילןרייך

ה22/06/17שחראריאלה וגיוראכהן

ה22/06/17עופריאלינור ורוביפלדמן

א25/06/17אופירטל ואודיהורביץ

א25/06/17עמיתחרות ואלוןנמרודי

ב26/06/17גילימורבנודיז

ב26/06/17רזשירי וירוןשבתאי

ג27/06/17אביברמית ופליקסקובלנץ

ג27/06/17נועהמורן ועמיתאלפרון

ד28/06/17תמרהרונלי ודודוברקי

ד28/06/17רועידבורה ושלמהפרקש

ה29/06/17באריענבל ואילןנוה

ה29/06/17מעייןקליה ודודועמית


