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אביטל לויגננתדליות  אחיסמך

רות משהסייעת בוקרדליות  אחיסמך

לבנה ניסיםסייעת רפואית בוקרדליות  אחיסמך

נט תשובה'גרכזת צהרייםדליות  אחיסמך

לבנה ניסים ונופר שמאקהסייעות צהרייםדליות  אחיסמך

רחלי כהןגננת תפוחאחיסמך

מירית כחלוןסייעת בוקרתפוחאחיסמך

רותי אלידעגננתחרובקיבוץ בארות יצחק

גליה יודיןסייעת חרובקיבוץ בארות יצחק

ברכה שניאורגננתדקלקיבוץ בארות יצחק

רבי'מירה גסייעת דקלקיבוץ בארות יצחק

מרים לגטוירכזת צהרוןזיתבית נחמיה

עדי שמילוביץגננתתותבית נחמיה

שירן זארדב ורויטל שועהסייעת בוקרתותבית נחמיה

הלו נטףרכזת צהרייםתותבית נחמיה

שירן זארדב ועמית רחמנובסייעות בוקרתותבית נחמיה

בת שבעגננתרימוןבית עריף

דליה צדוקסייעתרימוןבית עריף

רות חןרכזת בוקריובלבית עריף

הודיה בוקר וטופז חדדסייעת בוקריובלבית עריף

כרמית גולדמןרכזת צהרייםיובלבית עריף

רחל אשרףסייעת צהרייםיובלבית עריף

נעמי אברהםרכזתס"צהרון ביהבן שמן

איבי סלעסייעתס"צהרון ביהבן שמן

קרן אטיאסגננת חצבבן שמן

רויטל נטו ועופרה בריגעסייעות בוקרחצבבן שמן

פנינה לגטוירכזת צהרייםחצבבן שמן

עופרה בריגע ומילי מרחוםסייעות צהרייםחצבבן שמן

ענת סולימניגננתשקדבן שמן

דניאלה קלומידי וגילה דוידיאןסייעות בוקרשקדבן שמן

סינה גארדרכזת צהרייםשקדבן שמן

גילה דוידיאן ואורנה לגטויסייעות צהרייםשקדבן שמן

לבנת לב ארירכזת בוקרפשושבני עטרות

יונה עוקשסייעת בוקרפשושבני עטרות

לבנת לב ארירכזת צהרייםפשושבני עטרות

יונה עוקשסייעת צהרייםפשושבני עטרות

רבקי שושניגננתצברבני עטרות

תשובה אליזבת רכזת בוקרצברבני עטרות

איימי רובינזוןרכזת צהרייםצברבני עטרות

רוית דרוריסייעת צהרייםצברבני עטרות

בתיה יוסיפוב גננתגפןברקת

רחל כהן ושרה בן צורסייעות בוקר גפןברקת

אתי פניריגננתדקלברקת

הלל דוריתסייעות בוקרדקלברקת

אסנת יוסףרכזת צהרייםדקלברקת

יפה יוסף ורותם מעטוףסייעות צהרייםדקלברקת

חני אלמליחגננתחרציתברקת

רינת כהן וסיגל שמעסייעות בוקרחרציתברקת

אתי צברירכזת צהרייםחרציתברקת



אורנה מעטוףסייעת צהרייםחרציתברקת

עדי הללרכזת צהרוןבית ספרברקת 

מיכל אוסקרסייעת צהרוןבית ספרברקת 

רבקה אהרוניגננתאביבגבעת כח

ציפי הלל ואורנה מפעיסייעות בוקראביבגבעת כח

אבישג בן משהרכזת צהרייםאביבגבעת כח

אורנה מפעיסייעת צהרייםאביבגבעת כח

אורנה עמיהודגננת ברושיםגבעת כח

ךחמור אטיה והודיה הללסייעות בוקרברושיםגבעת כח

מתי מורנורכזת צהרייםברושיםגבעת כח

כרמית משהסייעת  צהרייםברושיםגבעת כח

רבקה אהרוןרכזת צהרייםס"צהרון ביהגינתון

לירון אלגליסייעת  צהרייםס"צהרון ביהגינתון

חן בריגערכזת בוקרלילךגינתון

נטלי אקציןרכזת בוקרלילךגינתון

חן בריגערכזת צהרייםלילךגינתון

גלית דבושסייעת צהרייםלילךגינתון

חלי כהןגננתרימוןגינתון

אביטל סלהובסייעת בוקררימוןגינתון

דריה המבורגרכזת צהרייםרימוןגינתון

טליה חבניסייעת צהרייםרימוןגינתון

רבקה ערבגננתענבלגמזו

אורלי גהדועסייעת בוקרענבלגמזו

מיטל אפרתסייעת בוקרענבלגמזו

סימי מועלםרכזת צהרייםענבלגמזו

אורלי גהדועסייעת צהרייםענבלגמזו

שרה רוןגננת רויזיגמזו

נופר שמאקה הודיה בריגעסייעות בוקררויזיגמזו

נופר שמאקהרכזת צהרייםרויזיגמזו

אן'הודיה בריגע ודליה גסייעות צהרייםרויזיגמזו

מירי חזןגננת סימה גמזו 

תקוה מה טובסייעת בוקרסימה גמזו 

שושי יעקבסייעת בוקרס"צהרון ביהגמזו 

תקוה מה טוברכזת צהרייםס"צהרון ביהגמזו 

רותי צרפתי גננתסביוןחדיד

דניאלה יפרח סייעת בוקרסביוןחדיד

מילי מרחוםסייעת רפואית בוקרסביוןחדיד

דניאלה יפרח רכזת צהרייםסביוןחדיד

אתי חבני ודליה מגרוסייעות צהרייםסביוןחדיד

אורלי מלכהגננתשלוםחדיד

שרון שלוםסייעת בוקרשלוםחדיד

שירן מעטוףסייעת רפואיתשלוםחדיד

מרגלית מנסוררכזת צהרייםשלוםחדיד

חנה זכריה וצפי שלוםסייעת צהרייםשלוםחדיד

נורית שמואלירכזת צהרייםס"צהרון ביהטירת יהודה

רמית צורגננתיוניםטירת יהודה

מירב סאלםסייעת בוקריוניםטירת יהודה

תקוה עדריסייעת רפואית בוקריוניםטירת יהודה

פנינה קשקאגננתפרחיםטירת יהודה

לאה מנחםסייעת בוקרפרחיםטירת יהודה



אילנה שומרוןרכזת צהרייםפרחיםטירת יהודה

ג'רחל לוי הלל ודנה חגסייעות צהרייםפרחיםטירת יהודה

עינב מעטוףגננת רימוןטירת יהודה

יוכבד חסן ולאה מנחםסייעת בוקררימוןטירת יהודה

אליזבת תשובהרכזת צהרוןרימוןטירת יהודה

מירי נטו וטוהר תשובהסייעות צהרייםרימוןטירת יהודה

סימה אלגלירכזת בוקרדובדבןנ בן שמן.כ

מיכל מרדכי ומירי נטוסייעת בוקרדובדבןנ בן שמן.כ

סימה אלגלירכזת צהרייםדובדבןנ בן שמן.כ

סימה אלגליסייעת צהרייםדובדבןנ בן שמן.כ

לידיסיה אליהורכזת בוקרניצניםכפר דניאל

שושי זכריהסייעת בוקרניצניםכפר דניאל

לידיסיה אליהורכזת צהרייםניצניםכפר דניאל

שושי זכריהסייעת צהרייםניצניםכפר דניאל

רבקה אהרוןגננתאורניםכפר טרומן 

רחל הללסייעת בוקראורניםכפר טרומן 

דליה טוביאנהרכזת צהרייםאורניםכפר טרומן 

ין'ירדנה עפגסייעת צהרייםאורניםכפר טרומן 

שולי מלכה סייעתניצניםכפר טרומן 

מירב חבורהגננתקשתכפר רות 

זהבית סרורסייעת בוקרקשתכפר רות 

לינוי דישקסייעת בוקרקשתכפר רות 

רחל יצחקרכזת צהרייםקשתכפר רות 

זהבית סרור ולינוי דישקסייעות צהרייםקשתכפר רות 

גלי בביובגננתפשושלפיד

אושרה בן גיגיסייעת בוקרפשושלפיד

רותי כהןרכזת צהרוןפשושלפיד

אושרה בן גיגיסייעת צהרייםפשושלפיד

ליאורה פרימררכזת בוקראנקור לפיד

זיוה הללסייעת בוקראנקור לפיד

קרן שירירכזת צהרייםאנקור לפיד

שושי הללסייעת צהרייםאנקור לפיד

מאור טוקררכזת בוקרשקמהלפיד 

שרון צוריתסייעת בוקרשקמהלפיד 

נועה בן דוד רכזת צהרייםס"צהרון ביהלפיד

אנה יבדוקימוב'גסייעת צהרייםס"צהרון ביהלפיד

אלאור כהןגננתאהבהמזור

רון סולטנהסייעת בוקראהבהמזור

מרסל לויסייעת בוקראהבהמזור

מירי שפירארכזת צהרייםאהבהמזור

ציפי מלמדסייעת צהרייםאהבהמזור

אירית ברוךרכזתס"צהרון ביהמזור

רוחמה חןסייעתס"צהרון ביהמזור

מאיה גורטגננתתותמזור

מאי אוסקרסייעת בוקרתותמזור

שרה לביארכזת צהרייםתות ודובדבן מזור

רון סולטנהסייעת צהרייםתות ודובדבן מזור

רחל חממיגננתדובדבןמזור

כרמית משה סייעת בוקרדובדבןמזור

אפרת יצחקגננתאפיקיםנחלים



משה ימימה ועפרה נחמיהסייעות בוקראפיקיםנחלים

משה ימימהרכזת צהרייםאפיקיםנחלים

אסתר נחמיאס סייעת צהרייםאפיקיםנחלים

גילה נחמיאססייעת רפואית צהרייםאפיקיםנחלים

יונית עובדגננתמעיין  נחלים

שרה גואטהסייעת בוקרמעיין  נחלים

בי'אורית חגסייעת רפואית בוקרמעיין  נחלים

מעיין קראווניגננתיובלים נחלים

אורנה מפעיסייעת בוקריובלים נחלים

עליזה דהבולסייעת רפואית בוקר יובלים נחלים

הודיה מנציררכזת צהרייםיובלים נחלים

מורן מפעיסייעת צהרייםיובלים נחלים

שרית גבאיגננתניצניםנחלים

בתיה גואטה ומורן מפעיסייעת בוקרניצניםנחלים

עליזה דהבולסייעת רפואית בוקר ניצניםנחלים

ריקי מעטוףגננתזיתרינתיה

אביבה לויסייעת  בוקרזיתרינתיה

איילת גור אריהרכזת צהרייםזיתרינתיה

מזל אמיתיסייעת צהרייםזיתרינתיה

לימור לביאגננתפיקוסרינתיה

איריס יעישסייעת בוקרפיקוסרינתיה

מורן מפעי סייעת רפואית פיקוסרינתיה

חני קסלסירכזת צהרייםפיקוסרינתיה

איריס יעישסייעת צהרייםפיקוסרינתיה

בי'אורית חגסייעת רפואית צהרייםפיקוסרינתיה

דבורה אסוליןגננתרימוןרינתיה

סימה סבגסייעות בוקררימוןרינתיה

עדי יונהסייעת רפואיתרימוןרינתיה

רותם שאשאגננתשקדשילת 

מזל ברנשטייןסייעת בוקרשקדשילת 

רותי רבינוביץגננתצופית שילת 

שקד ויסמןסייעת בוקרצופית שילת 


