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08- 9797951  נוף איילון42 אריאל  תמר חיים משה אדהאן מיכאל

08- 9797323  נוף איילון88 החושן  אודיה אבנר אהרון אורי

08- 9735016  מבוא חורון208 מדורגים  ליאת מיכאל אינטרקט ידידיה יואל

08- 9910778  נוף איילון31 מוריה  דינה נועם ארזי איתן שלום

08- 9285272  נוף איילון מוריה אלמוג מרדכי בוהדנה מלאכי

08- 9726680  מבוא חורון דרך גנים גליה בן ציון בורובסקי משה נריה

08- 9259188  שעלבים נרקיס צלה אבנר בלוך אלעזר

  שעלבים ישיבה שרית ישראלססי מיכאל- בן

  מבוא חורון3 מבוא חורון  תמר אמיתי בן דב יוחאי

08- 9753418  מודיעין22 נחל צלמון  יעל אלעזר בן שלמה ינון

077- 4030678  מודיעין76 שדרות מנחם בגין  ענת ירון בר זכאי יהודה ידידיה

  שעלבים ישיבה אפרת אלעד ברנד אוריאל

077- 7052265  גמזו האלון שגית חנוך גולדשמידט נוה יצחק

08- 6373738  מבוא חורון14 יפה נוף  רונית דוד שלמה דנינו הלל

08- 9738246  מבוא חורון מדורגים תחתונים סנאית שלמה הכהן איתיאל

08- 6521686  שעלבים שעלבים יהודית מיכאל משה וינוגרד לוי יצחק

08- 9790366  נוף איילון מוריה נחמה ליאור דוד וינמן יאיר

08- 9285288  שעלבים גפן ציפי יוסף חן אורי

054- 4869687  נוף איילון אריאל דורית דוד טרגין מלאכי

050- 4478171  מבוא חורון מבוא חורון עינב משה שמואל ירושלמי אליה

054- 7775098  נוף איילון דביר  חננאל כהן שמואל

  שעלבים קיבוץ איילת צבי לוי אלרואי אברהם

08- 9790360  נוף איילון אריאל גלית דן ממונוב אריאל

08- 8550899  שעלבים רימון  אמנון סגל נועם

08- 9717262  מודיעין נחל זוהר אביטל מתן צור ישי

08- 6635445  שעלבים שעורה אסתר סמדר אבשלום קדוש ישראל עמיחי

073- 7530500  שעלבים הדס שירן ליאור קלימי יוסף

08- 9276580  שעלבים קרית חינוך איילה יעקב ראפ איתן דוד

08- 9790998  שעלבים שעורה אסנת אלנתן רייבי נעם

08- 9714832  גמזו האלון יסמין פרץ שווייגר ערן

08- 9790475  שעלבים רימון ברכה איציק שינובר איתן יהודה

077- 7188817  שעלבים אתרוג שרה יחזקאל שלום אליה חיים

08- 9790144  נוף איילון אריאל אפרת שמואל שלזינגר ישי

08- 9790218  נוף איילון ספיר עידית מרדכי שפייר שילה
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