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מחזור א', שנת תרצ"ט, 1939

תוכן
עניינים



מחזור ב' שנת ת"ש, 1940



מחזור ג' שנת תש"א, 1941

תוכן
עניינים



מחזור ד' שנת תש"ב, 1942



תמונות המחזור של מחזורים ה' - ו' )תש"ג - תש"ד, 1944 - 1943(
אינן נמצאות ברשותנו.

נשמח לעזרתכם באיתורן!

תוכן
עניינים



מחזור ז' שנת תש"ה, 1945



מחזור ח' שנת תש"ו, 1946

תוכן
עניינים



מחזור ט' שנת תש"ז, 1947



תמונות המחזור של מחזורים י', י"ב )תש"ח, תש"י  1948, 1950(
אינן נמצאות ברשותנו.

נשמח לעזרתכם באיתורן.

תוכן
עניינים



מחזור י"א שנת תש"ט, 1949



מחזור י"ג שנת תשי"א, 1951

תוכן
עניינים



מחזור י"ד שנת תשי"ב, 1952



מחזור ט"ו שנת תשי"ג, 1953

תוכן
עניינים



מחזור ט"ז שנת תשי"ד, 1954



מחזור י"ז שנת תשט"ו, 1955 

תוכן
עניינים



מחזור י"ח שנת תשט"ז, 1956



מחזור י"ט שנת תשי"ז, 1957

תוכן
עניינים



מחזור כ' שנת תשי"ח, 1958 



מחזור כ"א שנת תשי"ט, 1959

תוכן
עניינים



מחזור כ"ב שנת תש"ך, 1960



מחזור כ"ג שנת תשכ"א, 1961

תוכן
עניינים



מחזור כ"ד שנת תשכ"ב, 1962



מחזור כ"ה שנת תשכ"ג, 1963

תוכן
עניינים



מחזור כ"ו תשכ"ד, 1964



מחזור כ"ז שנת תשכ"ה, 1965

תוכן
עניינים



מחזור כ"ח שנת תשכ"ו, 1966



מחזור כ"ט שנת תשכ"ז, 1967

תוכן
עניינים



מחזור ל' שנת תשכ"ח, 1968



מחזור ל"א שנת תשכ"ט, 1969

תוכן
עניינים



מחזור ל"ב שנת תש"ל, 1970



מחזור ל"ג שנת תשל"א, 1971

תוכן
עניינים



מחזור ל"ד שנת תשל"ב, 1972



מחזור ל"ה שנת תשל"ג, 1973

תוכן
עניינים



מחזור ל"ו שנת תשל"ד, 1974



תמונת המחזור של מחזור ל"ז )תשל"ה 1975(

אינה נמצאת ברשותנו.

נשמח לעזרתכם באיתורה.

תוכן
עניינים



מחזור ל"ח שנת תשל"ו, 1976



בין השנים 1977 – 2010 ) מחזורים ל"ט – ע"ב( 

לא הופקו תמונות מחזור.

אנו מעבדים תמונות מחזור חדשות מתוך ספרי המחזור שבידינו. 

בשל מורכבות התהליך ייתכנו אי דיוקים.

תוכן
עניינים



מחזור נ"ב שנת תש"ן, 1990

חנה לויטה
מנהלת בית הספר

בועז ברנעאסף שפיראסף דביר
בתיה שליו

מחנכת ו/ג איתי אלמוג אילת לוי אילנה וסרטייל אורי חסון אדוה מינץ

דני כהןדיקלה הירשדודי ישראליגיל לוריא גיא הימן גיא הופמן גדעון רוזנבאום בן אנוש

יעקב בן שמשיעל ויינריועד לוסטיגיובל גבע יהונתן יערי חמוטל סיון חיים ידיד הדס בנארי

מירב פרץלירון ליפץמזור מצקביץלימור צור לילך רדזי ליאור חורב כפיר אדיר כנרת לינדנשטראוס

שיאונה שיריקה גונןרותי רוןרוני זלוטוגורה רון גריסרו עידו בן דב נתי פרידמן נטע דורפמן

מיקי מר חיים

אורית בר-און אופיר דרורי אבי טוויג

עליזה מנדל
מחנכת ו/ב  
אלון הדראלה לבוןאיתי בן נוןאורן שץורכזת השכבה

אריק ליפשיץ אריאל אלטלף אפרת אלברכט דני ביקסוןדודי אראלגיל ברוזהגיא מונטנראלעד כספי

יובל ארטשטיין יואב בן דור יאיר פינלט מיה פלגליאת מיוחסכרמית שבויזהר צוריאיר גינור

נוגה גאני נהורא הס מיכל רז מיכל מור

אייל מוזס

עופר סיטבוןסימה סלעניסים ביטוןנטאלי הדד

קארין בחגיאן ערן חורש תמר אסטרייכרתמי קיסרשלי שפיראשגית סיגלעידו רקם

אינה שוורצמן אילן קרביץ
ליאורה חיימסון

איתמר כהן בשמת דייןאריאל בן שהםאמיר עמדיאלי קרניאלמחנכת ו/א

רותי לבנטל 

דנה אולמרט גדעון פרלמן אלון מרום טלי פואהטל חסיןחנה קוורטיןורה מלמדגדעון זילר

יעקב אברם יעל נדב גנלה רובינשטיין מתן אורןמיכל צורמיכל מודריקליאור לוייוני גולדפוס

נעם לוטנר נעה כהן יעקב גלנטי עפרה מנדלסענת נבועדנה קרןנעמה וולוזנינועה בן יוסף

אבי דבאח

רון סקלי  רחל ששון ערן פלדחי תומר קליינרתומר כרמלישירית פלמוןערן הרצמן

אורנה זעירא אורי רוקני אורי קשת אודי גרנות
אריאל הירשפלד

מחנך ו/ד
אילנה ויצמן

עינת צוקרמן

קרן דהריאריק אורבוךאסף בילראסף אלדןאמיר בכר

יניב פרקש חגית מגן דפנה שפט דני בן דניאל נועה סלומוןמאיה קמחילילך וגנרליאור עזיזיפעת גורןבועז קניאל

פלג חסון פטרה רוקמן ניבי רוטנברג רונן פידלרונית קידררוני אילוזרוית ינקורוי פלגנועה רומם

שירה גרינזייד שי שמר שגיא סקאזי שרון טובלישרון דונסקישלומית הכהןשלומי תוסיה-כהןשלומי עוזיאלרועי טננבאום

אורלי אביצדק אורית שחר
יהודית אמיר

גדי זמירבני חחיאשויליאתי עוזריאלי מזרחימחנכת ו/ה

טלי הוד חיים יושע יקי ממהיניב מאיריורם חןגיא יגן

מיכל נברו מאיה ירושלמי משה הרושמירב סנדורימילי ברזניירון צרפתי

עליזה אדרי עדנה אטיאס שרית מורלירונן חןרויטל מסעודנורית לוי

ברוס רפפורטאריאל קורנברגארי אילןאסף חסון

ליאת קפלן
מחנכת ו/ו

אסף בן מאיר אמיר שטרנהיים אמיר קלויזנר אורנה וטנשטיין אורי ברקוביאר

יעל בלווהיניב קירמהיחיל צבןיותם ברלךיוסי כהן טלי ספיר חלי בלברג דנה וייס דוד רפ גלי לביא

גיא בן דוב

עירית סגלעינת בנימיניעידו טלעופר הלברייךסתו גאון נורית אבנת משה בביוף מיכל עירוני ירון פרוזינין יעלה להב

תמי פייזרשמוליק ולררונית שבתרוני טוטנאוררון צליק רון לביא רויטל יהושע ענת האס ענבר זמיר עליזה רזיאל

גיא פלדמן

בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים

תש"ן 1990מחזור נ"ב

ו/א

ו/ד

ו/גו/ב

ו/וו/ה



מחזור ס"ד שנת תשס"ב, 2002

גלית מוטהדהברורית זקןאלירן חי
טלי שטרית

אלון אלחדדמחנכת ו/ג איתמר עוזר אבי מועלם

ענת חיותמעיין פורתמיטל יעקובי מורן מלול מאיה אמיגה ליאת דריהם חני זגורי

שני מזרחישני זרקוןשלומי נתן שירן מזרחי שי שלום רחל אברג׳ל ראומה עוקבי

אסתי וייס לביא אירה מיצניק איילת אוחיון אבי קינן

גלעד אמיר
מחנך ו/ב 

וחבר הנהלה הדר וינטרדניה מורדן רזדורית יעקובוביץ׳גיא קופלוביץאפרת אליה

ירון בודובסקי יונתן בן יעקב טל גרנות חן גפן

חגי תמיר

ניבה קוברסקינועם בלוםנגה אביטבולמתן שרקנסקימיכל איתםמיכאל סלדין

עוז מרינוב עדי פפו עדי בורר סשה גולדשטיין

ספיר חשן

שלומי תוסיה כהןשירן אוחנהרעות כהןענת פרידמןעמוס עשתעומרי בורל

ארנון אולמן אסא כהן אמיר ניימן אלכס קוגנוב אליק איזנברג
דינה קיאלי

מחנכת ו/א
יובל מרגוליןטל גפניחן לבהילה פנחסידפנה איזנרייךגבע אבידןבשמת אורבך

ליאל ספיר יפתח גפן יערה הרלינג יעל מזוז יותם איתן מנו רויטמןמיכאל שורמיכאל דרייפוסמאיר ביטוןלינור חןליאת מרגליתליאת הרושיוני דינור

ענבל עבוד לוי סשה קרבצוב ניצן רזין נועה קאופמן נגה לבנון תמר יליןתומר ניאזוףשירי אביזוהרשחר צייחירן כהןערבה גלמתן גבאי

יניב ביגוטל שהםהדס שומרהגר מלצרדן בן עמרםגיא גולדשטיין

לילך פלד-צרני
מחנכת ו/ה

גדעון סמט בתאל קראוזה אריאל ליפובצקי אלעד כרמל אלי רוזנטל אלון שטויאר אור דוכין

נדב ליניאלנדב גרינברגמתן בר-ישימרינה אומנסקימירב בן פורתמיכל עזרא מיה עתידיה מארק איידלין מאיה שטוקמן מאיה רוזנברג ירדן אבידני יערה חקלאי יעל רגב

תמר שמואלוףרועי עשוררועי עמירפלג שחםענת ליבוביץעינב וינישסקי עידן סימון עופר כרמון סיון גמא סיוון מזרחי נעה סגל ניצן בלטמן נועה גיא

אירינה דיצ'מן איליה קובלר

ציפי ירון
מחנכת ו/ז 

בוריס סרפימובארטיום גורביץאנסטסיה גאיסינסקיהאלכס קונובלנקוורכזת השכבה

וולדימיר פיליה פינקלשטיין גנדי יוסד מיכאל אברמוביבגניה סטריגינהיאנה קגנובסקיויקי גוצנקוג'ורג׳ מייזל

מרינה גרינישינה מרגריטה קוז׳בניקוב רומן ליבשיץפולינה בלינסקיהפאולה פוקינהנטשה דוביז׳נסקיהמיכאל קופצ׳יק

איתי טל אייל הלוי אורי ורון אבישי ליטני אביטל ויסר
חיים חיון
מחנך ו/ד

גלית אגמוןגלי פברגיא בלוטניקברוך מוגילבסקיאתגר בן-זקןאפרת כהןאלה רופו

חנן זלקינדר ולריה למשקו הדר ברמן הדס הנר דסי אלבר עדי דרניר סודרימורן קגנובסקיליעד כהןליאורה דהןלאה רודדיובל גולדברגג׳ניה וולינסקי

רות חייט רביב יצחקי ענת בן-דור עמית אופנהיים עמוס רוזנבאום תומר הרןשרון מזומןשלומית רוזןשירה אורשי שחרשי קרן צוררינת צחעידית פרקש

גל אופיר ברק ברקוביץ אפרת נתנאל אסף טל אלמוג משלי אור פיאמנטה אביעד סטולר אבי בן יעקוב
רחל רוגל-חדד

מחנכת ו/ו

יובל לומברוזויואב גולדמןטליה אברהםדניאל דוקארטידניאל גרואגדניאל בקדינה זליגרגלעד צוויקגלעד מישר
יוני אלבז

עודד אלטוביה סיוון שפר נועה שווקי נועה ברונשטיין נוי חסון מעיין קולסי מישה קרסיק מיכל שלום מיכל אורקן
תמר שוקרתמר צורתמר זלדוןתומר עמדירננה לוירן מוררוני הלויראובן קוסטענת לויעופר ליברגל

חנה לויטה
מנהלת בית הספר זיווה דבורקין

יועצת השכבה
נעמי וולנסקי

יועצת השכבה

תמר גוטביר

בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים

תשס"ב 2002מחזור ס"ד

ו/א

ו/ד

ו/ב

ו/הו/ג

ו/ז

ו/ו

תוכן
עניינים



מחזור ע"ג שנת תשע"א, 2011



מחזור ע"ד שנת תשע"ב, 2012

תוכן
עניינים



מחזור ע"ה שנת תשע"ג, 2013
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יהודית רחמני
 מחנכת י"ב 2 
ורכזת השכבה

אסף אלעד איתי אינו נטע ביננבויםעדן ארשידרומי אפרתנתנאל אסמןענבר אלקובישירה אלעדשלי איינר

אלון הכהן אריאל דרעי אפרת ברבדו אופק כהןנעה טוויגנועם ועקניןיואב ויץשי וייצמןאלון בליאכמן

שרה מוטבינור עמנואל ליבר רומי לוי מיתר סלערמי נסאר ברילקרן מרזלייקאביגיל מלמד יקלטל טגסת מלדהשרון כץ

יעל עשור נעמה עציון רועי עומר רועי שר-שלוםמאיה שמשרוני קנדלעדי פייבישסתיו פיטרוקובסקיבר עוז-ארי

רמי שהינו קסלר
ליטל גביהודניאל בן -שטריתכינרת בלטהניר ארבלנמרוד אילוןעדו אוריוןמחנך י"ב 1

מיכאל גלפנד
ליהי גרינפלד

נעמי יקיראיוה זבנוביץ'רוני וינגרטןגיל וייסאדליה אליקה הלפריןאביטל דרור-כהןעדן דבלה
עדי ישעיהו

אביגיל כהן

נאדין עיד גבריאליונתן סייחשחר שמרת מלדהמאיה ליבנהקרן לוצקיטליה לויןליאן כסאברי
הדס פורגס

יותם פלנר

הלל שוחטשחר רזאמתי רוזנשייןאביב רוזנר-ווקסליעד רובניק-טויטשעומר קסטנבאוםיובל קלמןניקול קזקוב
יונתן שוקרון

אריאל שמן

דניאלה לשם
מחנכת י"ב 5 חן חדד עדי זמל יאיר זית גל זיו-לי אלעד הכהן טוויל מטר גב אורן בליאכמן עידו בלברג שי ביאליסטוק-כהן רותם אלגזי

תומר נוימן אבנר משולם ישראל מימון טל לרוס נועה לינק גיא לוי נועם כהן-בוקובסקי טל ישעיהו שחר ידיד עדן חסן יעל חיימסון אוראל חודדה

יערה שפרן טל שגב עירד רנן עידו קרשון דנה צלמן עמוס צ'יפמן אלעד צוקרמן זאב אברהם צוקרמן אנה פרנוס ליאור סעדו אתל ניבורסקי תמוז ניב

יונתן לייסנר
אלעד אלישרעידו איפרגןאיתי אילוזעידן אורזךתמר אוחיוןתומר אדרמחנך י"ב 4

איתי בן דור
שחר בנג'ו

לירון בר-שי
אלעד ג'ובאני

דויד גולובב

יותם חנוךטל ויינשטייןשירה ויטלזוןשקד ויזנררוני דניאלנעמי דגןמיכאל גרינבאום
אלונה טיומקין

איתי טרובישי
כפיר כהן

ענת כהן
שירה כהן

שחק מולר

אור קרתרוני פיינשטייןאיתן פורתאילנה פורגאצ'נגה ניריאיר נייגרנועה מירומריה מיכאלסון
ניתאי רפופורט

שחר שור
יונתן שטיבל

נור שלם
איתי שרמן
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בעז ברוכיןנגה בר יעקבענר בן יעקב

הרואי לנדסמן
מחנך י"ב3

יוסף בלחמן עינב בלום אדם ביילי עומר איל אופיר אהרוני

זוהר כהןאורי כהןערן זהרשרה מאשה וינר עמיר דרורי עוז גרוס יערי גירון עופר גבאי דביר איתן ברזלי

דין עליאיילת עימברשיזף סקורחודעבד נירוך אל רחמן זהר נייגר תמר משורר סמא מלחם שגיא מטס עדי לוי

שקד שמחיוף כהןיאיר שחרלורן בתיה ריימןפרח קרליבך ניקיטה קולינסקי נעם קוגלמס כליל צייטלין רוני פרש אורי עציון

מתן רפאל אשש שלי אילון איתמר אילון אוהד אורן

יפעת מוהר
מחנכת י"ב2

אדם ג'אברנעה בראוןנעמה בן אמוץאיתן בלומרוזןמריה בלאל

איתי גרינברג טל גרזון דניאל גוצקוזיק יונתן גוגלב נוגה ימיןלינוי חןאייל חובבאריאל ויצמןאופיר דרור-כהןנבי גבריאלי

רז ליברמן דניאלה לוי יואב כהן מאיה נכטיילררוני מרוםאליה מלכהחלא מלחםנגה לףנועם אריה ישעיהו

ליאת פינקלשטיין נוי עמור יונה ספניולי עילי תמיראלון ששוןלירי שרביונתן שמירגילי רוטנברגתומר סלזן

ענבל גורןשירה גולדברגשחר גואטה

לבנת ברקן
מחנכת י"ב6

בועז בר טל בטקילין דניאל ארנון אריאל איתן

יאיר יוספיאליאל יהושעאמנון טלטלי טייטלבאום תמרה טאוב-אפיל ענת ויינשטיין לרר אורי דקל שני דנה

יהלום פוסטוליעל סןמרים סגלשיילי מוטבאינור רוהן מהטה יעל ליטב גיא ישעיהו נועה יעקבי

איה שניידרמןמאיה שמעוןשחר שלםדניאל שורקי רובס איתי רוקני יואב קפלן שי צרפתי אורלי פריישרד

יונתן אוונשטרן נועה אבן אור אופק אבל
יפעת אלטשולר

מחנכת י"ב4
דור בביוףאיילת אריאל הברוןגפן אורנשטייןעידן אוליאל

יובל ג'ינו נעם ברנע עלאא בראנסי אליס חרדקעומרי חזןמעין זעיראדפנה הכהןאלה בזיזה

אורי כהן יובל יפת אליסה טיומקין קארין ליפשיץאמרי ליפרמיכאל לופזרון כהןאלון טור-סיני

עידו פחימה דניאל עיני שי תירושנגה שדותנינה פריאמפולסקיניצן נוה

נועה בייט עידו אריאל הלל ארזי איתמר גתאיתי גרסוןיובל גדעוניאלון ברזליחן בלאיענבר אגמון

אברהם יחזקאל דניאל יאנצ'וק זוהר זקן תמר נאוררון מלמדהדר מיוחסמאיה מוסטרשוהם מויאלנגה וורש רוזן

אורי סרוסי תהל סלע אופק נרינסקי נויה צורעידו פרנקנטלרגל פלדמןשלי פייקיןדינה ניבורסקי

גלעד רוזנשיין יואב קליין יונתן שורץשיר שאקיירדן רצקוףירדן רזמיכאל קוזמין
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מחזור פ"ג
תשפ"א 2021

י"ב 2

י"ב 4

אלמוג ברץ עלמה בית ינאי נועם אפיק

זאביק פ"ז
מחנך י"ב5

אבי גרנדרלביא גרינשפןמאיה גרוסמג'ד ג'נאיםיעל גומלסקי

ליז זילברמן          עמית זהר יהודה הלברייך שפי גבי דיאמונד קסל איילת לוסיןאלון לוינשטייןגיא ירושלמיליהיא ידידאמיר טלמוריותם דגן לוקץ'

סתיו נעימי אלון מנזין שחר מיכוב יוגב מוזס נועה פרשתומר פומפןעדי עזאםדניאל עדןיואב סלוניםדן ליברמן

יואב רובין אליאור קצוביץ יובל קיסר לירון קידר עילי תשביליאור שלםיוסף שטייןמעין שובלירדן רוזנבליטשיר צדקיהו

י"ב 5

י"ב 3י"ב 1

י"ב 6

ארז הקר
מנהל בית הספר

טל אלנתן
יועצת השכבה

נדב חרובי
מנהל החטיבה 

העליונה

רועי זלצר
מלווה קבוצת 

התגבור

רונית אופנהיים
מחנכת י"ב1 
ורכזת השכבה
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