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לאה אדרילאה אדרילאה אדרילאה אדרילאה אדרירכזת בוקרתפוחאחיסמך
כרמלה סמכה כרמלה סמכה כרמלה סמכה כרמלה סמכה כרמלה סמכה סייעת בוקרתפוחאחיסמך
נופר שמאקהנופר שמאקהנופר שמאקהנופר שמאקהנופר שמאקהרכזת בוקרדליות  אחיסמך
לבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםסייעת בוקרדליות  אחיסמך
חנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןרכזת צהרוןדליות  אחיסמך
לבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםסייעת צהרוןדליות  אחיסמך

הלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףרכזת בוקר וצהרוןזיתבית נחמיה
שקד כהןשקד כהןשקד כהןשקד כהןשקד כהןסייעת בוקר וצהרוןזיתבית נחמיה
שירן זרדבשירן זרדבשירן זרדבשירן זרדבשירן זרדברכזת בוקר וצהרוןתותבית נחמיה
גילה דוידיאןגילה דוידיאןגילה דוידיאןגילה דוידיאןגילה דוידיאןסייעת בוקר וצהרוןתותבית נחמיה
מרים לגטוימרים לגטוימרים לגטוימרים לגטוימרים לגטוירכזת צהרוןצהרון ביה"סבית נחמיה
תמר עוזריתמר עוזריתמר עוזריתמר עוזריתמר עוזריסייעת צהרוןצהרון ביה"סבית נחמיה

כרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןרכזת בוקר וצהרוןיובלבית עריף
רחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףסייעת בוקר וצהרוןיובלבית עריף

רבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרכזת בוקר שקדבן שמן

דנה לגטוידנה לגטויאורנה לקטוי ודנה לגטויאורנה לקטוי ודנה לגטויאורנה לקטוי ודנה לגטויסייעת בוקר וצהרוןשקדבן שמן

ג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהרכזת צהרוןשקדבן שמן

רויטל נטורויטל נטורויטל נטורויטל נטורויטל נטורכזת בוקרחצבבן שמן
דליה מגרודליה מגרודליה מגרודליה מגרודליה מגרוסייעת בוקר וצהרון חצבבן שמן
ליבי ששוןליבי ששוןליבי ששוןדוריס יחזקאלדוריס יחזקאלרכזת צהרוןחצבבן שמן
נעמי אברהםנעמי אברהםנעמי אברהםנעמי אברהםנעמי אברהםרכזת צהרוןצהרון 2 ביה"סבן שמן
שירן אלבוחרשירן אלבוחרשירן אלבוחרשירן אלבוחרשירן אלבוחרסייעת צהרוןצהרון 2 ביה"סבן שמן
סינה ג'ארדסינה ג'ארדסינה ג'ארדסינה ג'ארדסינה ג'ארדרכזת צהרוןצהרון 1 ביה"סבן שמן
יונה טליונה טליונה טליונה טליונה טלסייעת צהרוןצהרון 1 ביה"סבן שמן

איימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןרכזת בוקר וצהרוןצברבני עטרות
רוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרוריסייעת בוקר וצהרוןצברבני עטרות
לבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארירכזת בוקר וצהרוןפשושבני עטרות
יונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשסייעת בוקר וצהרוןפשושבני עטרות
גילה אבוחצירהגילה אבוחצירהגילה אבוחצירהגילה אבוחצירהגילה אבוחצירהרכזת צהרוןצהרון ביה"סבני עטרות
רעות אלגלירעות אלגלירעות אלגלירעות אלגלירעות אלגליסייעת צהרוןצהרון ביה"סבני עטרות

אסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףרכזת בוקר וצהרוןדקלברקת
מזל מעטוףמזל מעטוףמזל מעטוףמזל מעטוףמזל מעטוףסייעת בוקר וצהרוןדקלברקת
אתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צברירכזת בוקר וצהרוןחרציתברקת
אורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףסייעת בוקר וצהרוןחרציתברקת
נועה דניןנועה דניןנועה דניןנועה דניןנועה דניןרכזת בוקר תמרברקת
בר חסןבר חסןבר חסןבר חסןבר חסןסייעת בוקר וצהרוןתמרברקת
לאה אדרילאה אדרילאה אדרילאה אדרילאה אדרירכזת צהרוןתמרברקת
רבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרכזת צהרוןצהרון ביה"סברקת
רבקה אשכנזירבקה אשכנזירבקה אשכנזירבקה אשכנזירבקה אשכנזיסייעת צהרוןצהרון ביה"סברקת
שרה בן צורשרה בן צורשרה בן צורשרה בן צורשרה בן צוררכזת בוקרגפןברקת
רחל כהןרחל כהןרחל כהןרחל כהןרחל כהןסייעת בוקרגפןברקת

אבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהרכזת בוקר וצהרוןאביבגבעת כח
דורית הללדורית הללדורית הללדורית הללדורית הללסייעת בוקראביבגבעת כח
אבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהרכזת צהרוןאביבגבעת כח
אורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיסייעת צהרוןאביבגבעת כח
מתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנורכזת בוקר וצהרוןברושיםגבעת כח
כרמית משה כרמית משה כרמית משה כרמית משה כרמית משה סייעת בוקר וצהרוןברושיםגבעת כח

חן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגערכזת בוקר וצהרוןלילךגינתון
שרית ג'ארד והודיה דןשרית ג'ארד והודיה דןשרית ג'ארד והודיה דןשרית ג'ארד והודיה דןשרית ג'ארד והודיה דןסייעת בוקרלילךגינתון
גלית דבוש גלית דבוש גלית דבוש גלית דבוש גלית דבוש סייעת צהרוןלילךגינתון
חלי כהן (גננת )חלי כהן (גננת )חלי כהן (גננת )חלי כהן (גננת )חלי כהן (גננת )גננתרימוןגינתון
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אביטל סלהובאביטל סלהובאביטל סלהובאביטל סלהובאביטל סלהובסייעת בוקר רימוןגינתון
הודיה דןהודיה דןהודיה דןהודיה דןהודיה דןרכזת צהרוןרימוןגינתון
שרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדסייעת צהרוןרימוןגינתון
לירון אלגלילירון אלגלילירון אלגלילירון אלגלילירון אלגלירכזת צהרוןצהרון ביה"סגינתון
רחל אלגלירחל אלגלירחל אלגלירחל אלגלירחל אלגליסייעת צהרוןצהרון ביה"סגינתון
אורלי גהדועאורלי גהדועאורלי גהדועאורלי גהדועאורלי גהדוערכזת בוקר ענבלגמזו
נהורה גהדוע ומוריה שאבינהורה גהדוע ומוריה שאבינהורה גהדוע ומוריה שאבינהורה גהדוע ומוריה שאבינהורה גהדוע וומוריה שאביסייעת בוקרענבלגמזו
דליה ג'אןאורלי גהדועאורלי גהדועאורלי גהדועדליה ג'אן רכזת צהרוןענבלגמזו
רחל בחטיזאן ומוריה שאבידליה ג'אן ונהורה גהדועדליה ג'אן ונהורה גהדועדליה ג'אן ונהורה גהדועמוריה שאבי ואיילה קדמיסייעת צהרוןענבלגמזו
מיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכירכזת בוקר וצהרוןרויזיגמזו
אורית חג'ביאורית חג'ביאורית חג'ביאורית חג'ביאורית חג'ביסייעת בוקר וצהרוןרויזיגמזו

שושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקברכזת בוקרסימה גמזו 
תקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובסייעת בוקרסימה גמזו 
שושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקברכזת צהרוןצהרון ביה"סגמזו 
תקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובסייעת צהרוןצהרון ביה"סגמזו 
דניאלה יפרחדניאלה יפרחדניאלה יפרחדניאלה יפרחדניאלה יפרחרכזת בוקר וצהרוןסביוןחדיד
אתי חבניאתי חבניאתי חבניאתי חבניאתי חבניסייעת בוקרסביוןחדיד
אתי חבניאתי חבניאתי חבניאתי חבניאתי חבניסייעת צהרוןסביוןחדיד
ציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםרכזת בוקרשלוםחדיד
שרון שלום  וליאל שלוםשרון שלום  וליאל שלוםשרון שלום  וליאל שלוםשרון שלום  וליאל שלוםשרון שלום  וליאל שלוםסייעת בוקרשלוםחדיד
ציפי שלום ציפי שלום ציפי שלום ציפי שלום ציפי שלום רכזת צהרוןשלוםחדיד
ליאל שלום וחנה זכריהליאל שלום וחנה זכריהליאל שלום וחנה זכריהליאל שלום וחנה זכריהליאל שלום וחנה זכריהסייעת צהרוןשלוםחדיד
מורן מפעימורן מפעימורן מפעימורן מפעימורן מפעירכזת צהרוןצהרון ביה"סחדיד
שקד מעטוףשקד מעטוףשקד מעטוףשקד מעטוףשקד מעטוףסייעת צהרוןצהרון ביה"סחדיד

אילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןרכזת בוקרפרחיםטירת יהודה
ליאור אברהם וליאל בן צורליאור אברהם וליאל בן צורליאור אברהם וליאל בן צורליאור אברהם וליאל בן צורליאור אברהם וליאל בן צורסייעת בוקר וצהרוןפרחיםטירת יהודה
ליאל בן צורליאל בן צורליאל בן צורליאל בן צוררחל לוי הללסייעת צהרוןפרחיםטירת יהודה
אליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהרכזת בוקר וצהרוןרימוןטירת יהודה
קורל חסןקורל חסןקורל חסןקורל חסןקורל חסןסייעת בוקר וצהרוןרימוןטירת יהודה
נורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלירכזת צהרוןצהרון ביה"סטירת יהודה
אורלי הללאורלי הללאורלי הללאורלי הללאורלי הללסייעת צמודה צהרוןצהרון ביה"סטירת יהודה
סימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגלירכזת בוקר וצהרוןדובדבןכ.נ בן שמן
תקוה אדריתקוה אדריתקוה אדריתקוה אדריתקוה אדריסייעת בוקר וצהרוןדובדבןכ.נ בן שמן
לידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהורכזת בוקר וצהרוןניצניםכפר דניאל
שושי זכריהשושי זכריהשושי זכריהשושי זכריהשוש זכריהסייעת בוקר וצהרוןניצניםכפר דניאל

דליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהרכזת בוקר וצהרוןאורניםכפר טרומן 
ג'אנה יבדיקימוב ועדנה יוגנשטייןג'אנה יבדיקימוב ועדנה יוגנשטייןג'אנה יבדיקימוב ועדנה יוגנשטייןג'אנה יבדיקימוב ועדנה יוגנשטייןג'אנה יבדיקימוב ועדנה יוגנשטייןסייעת בוקראורניםכפר טרומן 
ירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןסייעת צהרוןאורניםכפר טרומן 
סימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםרכזת צהרוןצהרון ביה"סכפר טרומן 
ז'אנה יבדיקימובז'אנה יבדיקימובז'אנה יבדיקימובז'אנה יבדיקימובז'אנה יבדיקימובסייעת צהרוןצהרון ביה"סכפר טרומן 

רחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרכזת בוקר וצהרוןקשתכפר רות 
לינוי דישק ומירי נטולינוי דישק ומירי נטולינוי דישק ומירי נטולינוי דישק ומירי נטולינוי דישק ומירי נטוסייעת בוקר וצהרוןקשתכפר רות 

נועה בן דודנועה בן דודנועה בן דודנועה בן דודנועה בן דודרכזת צהרוןצהרון ביה"סלפיד
טליה קפשטליה קפשטליה קפשטליה קפשטליה קפשסייעת צהרוןצהרון ביה"סלפיד
עדי שמרעדי שמרעדי שמרעדי שמרעדי שמררכזת בוקר וצהרוןאנקור לפיד
רוני ארזון מיה ברקוביץרוני ארזון מיה ברקוביץרוני ארזון מיה ברקוביץרוני ארזון מיה ברקוביץרוני ארזון מיה ברקוביץסייעת בוקראנקור לפיד
 הילה כהן ומיה ברקוביץ הילה כהן ומיה ברקוביץ הילה כהן ומיה ברקוביץ הילה כהן ומיה ברקוביץ הילה כהן ומיה ברקוביץסייעת צהרוןאנקור לפיד
חני קסלסיחני קסלסירכזת בוקרפשושלפיד
אלי  פקטוראלי  פקטוראלי  פקטוראלי פקטור ורוני קסלסיאלי פקטור ורוני קסלסיסייעת בוקרפשושלפיד
חני קסלסיחני קסלסירכזת צהרוןפשושלפיד
אושרה בן גיגי ואיילה בנאקוטאושרה בן גיגי ואיילה בנאקוטאושרה בן גיגי ואלי פקטוראושרה בן גיגי ורוני קסלסיאושרה בן גיגי ורוני קסלסיסייעת צהרוןפשושלפיד
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רון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרכזת צהרוןצהרון ביה"סמזור
עדן בן שלוםעדן בן שלוםעדן בן שלוםעדן בן שלוםעדן בן שלוםסייעת צהרוןצהרון ביה"סמזור
מירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפירארכזת בוקראהבהמזור
רון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהסייעת בוקראהבהמזור
אירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךרכזת בוקר וצהרוןתותמזור
רוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןסייעת בוקר וצהרוןתותמזור
שרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביארכזת בוקרדובדבןמזור
אתי ניתניאתי ניתניאתי ניתניאתי ניתניאתי ניתניסייעת בוקרדובדבןמזור
תמי לוזתמי לוזתמי לוזתמי לוזתמי לוזסייעת רפואית  בוקרדובדבןמזור
מירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפירארכזת צהרוןדובדבןמזור
שרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביאסייעת צהרוןדובדבןמזור

ימימה משהימימה משהימימה משהימימה משהימימה משהרכזת בוקר וצהרוןאפיקיםנחלים
אסתר נחמיאסאסתר נחמיאסאסתר נחמיאסאסתר נחמיאסאסתר נחמיאס סייעת בוקר וצהרוןאפיקיםנחלים
סימה סבגסימה סבגסימה סבגסימה סבגסימה סבגסייעת רפואית בוקר וצהרוןאפיקיםנחלים
הדס בסון ( גננת)הדס בסון ( גננת)הדס בסון ( גננת)הדס בסון ( גננת)הדס בסון ( גננת)רכזת בוקר וצהרוןיובלים נחלים
הודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנצירסייעת בוקריובלים נחלים
עליזה דהבולעליזה דהבולעליזה דהבולעליזה דהבולעליזה דהבולסייעת צהרוןיובלים נחלים
שיראל נחמיאס( גננת)שיראל נחמיאס( גננת)שיראל נחמיאס( גננת)שיראל נחמיאס( גננת)שיראל נחמיאס( גננת)רכזת בוקרניצניםנחלים
גילה נחמיאסגילה נחמיאסגילה נחמיאסגילה נחמיאסגילה נחמיאססייעת בוקרניצניםנחלים
יונית עובד( גננת)יונית עובד( גננת)יונית עובד( גננת)יונית עובד( גננת)יונית עובד( גננת)גננתמעיין  נחלים
הדר מהלא ושירה עובדהדר מהלא ושירה עובדהדר מהלא ושירה עובדהדר מהלא ושירה עובדהדר מהלא ושירה עובדסייעת בוקרמעיין  נחלים

אביבה לויאביבה לויאביבה לויאביבה לויאביבה לוירכזת בוקרפיקוסרינתיה
רוני יטקובסקירוני יטקובסקירוני יטקובסקירוני יטקובסקיסייעת בוקרפיקוסרינתיה
רחל הללרחל הללרחל הללרחל הללרוני יטקובסקיסייעת רפואית בוקר פיקוסרינתיה

אתי בן אריאתי בן אריאתי בן אריאתי בן אריאתי בן ארירכזת צהרוןפיקוסרינתיה

 רוני יטקובסקי רוני יטקובסקי רוני יטקובסקי רוני יטקובסקי רוני יטקובסקיסייעת צהרוןפיקוסרינתיה

אודל בנדראודל בנדראודל בנדראודל בנדראודל בנדרסייעת רפואית בצהרוןפיקוסרינתיה
איילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהרכזת בוקר רימוןרינתיה
אודל בנדר ועדן טוביםאודל בנדר ועדן טוביםאודל בנדר ועדן טוביםאודל בנדר ועדן טוביםאודל בנדר ועדן טוביםסייעת בוקררימוןרינתיה
אתי ניתניאתי ניתניאתי ניתניאתי ניתניאתי ניתנירכזת צהרוןרימוןרינתיה
עדן טוביםעדן טוביםעדן טוביםעדן טוביםעדן טוביםסייעת צהרוןרימוןרינתיה
רבקה מעטוףרבקה מעטוףרבקה מעטוףרבקה מעטוףרבקה מעטוףרכזת בוקרזיתרינתיה
איריס יעישאיריס יעישאיריס יעישאיריס יעישאיריס יעישסייעת בוקרזיתרינתיה
שושי קראיףשושי קראיףשושי קראיףשושי קראיףשושי קראיףרכזת בוקרשקדשילת 
הילה כהןהילה כהןהילה כהןהילה כהןהילה כהןסייעת בוקרשקדשילת 


