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סגמן יפעתח נעה
 ראשון־לציון נוף, יפה בייט

השפה למקצועות מורה
 □,גבעתי אמונים, בי״ס

 למדעים, ומורה ו' מחנכת
ולשפה לתורה

ארניאס ליבנתשרף ליאת
 רמת־גן גבעולים, ם ביי

לערבית מורה
מודיעין קציר, ה יזמי׳ ס

הי מחנכת
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רוזנברג אהובהבורוכוב רותם
 רחובות שליט, דה א' ב חט"

למתמטיקה מורה
 שוהם חן, אבן בי״ס
למתמטיקה ומורה מחנכת

אם קאריןשטרן יעקב
 בת־ים הרצל, בי׳״ס

לשפה מורה
 צור כרמי אבות, דרך תיכון

ולאנגלית לקודש ומורה מחנך

דקל לירון
 תל־מונד רביו, תיכון

למתמטיקה מורה

שפ מאיה
אשדוד ה', מקיף תיכון

לפיזיקה מורה

אלפנדרי ישראל
 נס־ציונה מאיר, גולדה ב חט"

למדעים מורה

 שוהם ניצנים, בייט
ג' מחנכת

mmmt
בר־אילן רוןביל ליאת

 מודיעין חן, אבני ט בי"
ולתנ׳יו לעברית מורה

 עציון אקשטיין בית בי״ס
 פרדס־חנה מיוחד, לחינוך

ולאנגלית למתמטיקה מורה





גזרדין מאיהסלאמה איאד
 מודיעין חבל נחשון, תיכון ■ חורפיש מקיף תיכון

לביוטכנולוגיה מורה גופני לחינוך מורה
ולכימיה

ביראני סיגלית
החולה, עמק בי״ס

בלום כפר
למתמטיקה ומורה מחנכת

 הבילויים, אחרון חט״ב
ראשון־לציון

ולאזרחות להיסטוריה מורה

סן1ס די1א
 קרית־שמונה רננים, "ס

גופני לחינוך מורה
■ת I ונה

1 A
 גדרה רמון, דרכא תיכון

להיסטוריה מורה

ן1א בר איילת

עבאס סאמח ■ רביד הנה
 השלום, מקיף בי״ס I מיוחד, חינוך - יחדיו בי״ס

אשר מטה תל־אביב
המחשב למדעי מורה לאומנות מורה

רטיג רהל ארי בן מיכאל
 זכרון־יעקב רננים, בי״ס

 לעברית ללשון, מורה
ולתנ״ך

 משגב אסיף, תיכון
לצילום מורה

שיריל! שניידר איתן
תיכוןאורטאפרידר,אשקלון שז"ר,בת־ים תיכון
מיוחד לחינוך ומורה מחנכת למתמטיקה מורה

גבע בר דוגית
 ירושלים רוטשילד, א.ד. בי״ס

א׳־ב' מחנכת

כהן שגיא
 ירושלים קסין, רנה תיכון

להיסטוריה מורה

עזרן וויה
 אמירים, אורט חט״ע + חט״ב

 בית־שאן
לעברית מורה

 קרית־מוצקין אק, קורצ ס
שפה ורכזת מחנכת
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פריאנטה אתי

כהן 1ס1ר גלית גבן אשתיאק
 שלום שגב אלנור,
לאומנות מורה

 שמשית רעים, ס
ב׳ מחנכת


