
יום שני 06.21.21יום ראשון 05.12.21יום חמישי 02.12.21יום רביעי 01.12.21יום שלישי 30.11.21תפקידגןישוב
נופר שמאקהנופר שמאקהנופר שמאקהנופר שמאקהרכזת בוקרדליות  אחיסמך

לבנה ניסים לבנה ניסים לבנה ניסים לבנה ניסים לבנה ניסים סייעות בוקרדליות  אחיסמך

חנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןרכזת צהרייםדליות  אחיסמך

לבנה ניסים לבנה ניסים לבנה ניסים לבנה ניסים לבנה ניסים סייעות צהרייםדליות  אחיסמך

חנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןחנה אביטןרכזת תפוחאחיסמך

כרמלה סמכה כרמלה סמכה כרמלה סמכה כרמלה סמכה כרמלה סמכה סייעתתפוחאחיסמך

הלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףרכזת בוקרזיתבית נחמיה

שקד כהןשקד כהןשקד כהןשקד כהןקורל נטףסייעת בוקרזיתבית נחמיה

הלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףרכזת צהרוןזיתבית נחמיה

שקד כהןשקד כהןשקד כהןשקד כהןקורל נטףסייעת צהרוןזיתבית נחמיה

שירן זרדבשירן זרדבשירן זרדבשירן זרדבשירן זרדברכזת בוקרתותבית נחמיה

טליה חוספיבןטליה חוספיבןטליה חוספיבןטליה חוספיבןטליה חוספיבןסייעות בוקרתותבית נחמיה

שירן זרדבשירן זרדבשירן זרדבשירן זרדבשירן זרדברכזת צהרייםתותבית נחמיה

טליה חוספיבןטליה חוספיבןטליה חוספיבןטליה חוספיבןטליה חוספיבןסייעת צהרייםתותבית נחמיה

מרים לגטוימרים לגטוימרים לגטוימרים לגטוימרים לגטוירכזת צהרייםצהרון ביה"סבית נחמיה

תמר עוזריתמר עוזריתמר עוזריתמר עוזריתמר עוזריסייעת צהרייםצהרון ביה"סבית נחמיה

כרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןרכזת בוקריובלבית עריף

רחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףסייעות בוקריובלבית עריף

כרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןרכזת צהרייםיובלבית עריף

רחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףסייעת צהרייםיובלבית עריף

סינה גארדסינה גארדסינה גארדסינה גארדסינה גארדרכזתצהרון 1 ביה"סבן שמן

נעמי אברהםנעמי אברהםנעמי אברהםנעמי אברהםנעמי אברהםסייעתצהרון 1 ביה"סבן שמן

טליה חבני טליה חבני טליה חבני טליה חבני טליה חבני רכזתצהרון 2 ביה"סבן שמן

מזל בן דודמזל בן דודמזל בן דודמזל בן דודמזל בן דודסייעתצהרון 2 ביה"סבן שמן

מירי נטומירי נטומירי נטומירי נטומירי נטורכזת כנב"ש צהרוןבן שמן 

רינת מרחוםרינת מרחוםרינת מרחוםרינת מרחוםרינת מרחוםסייעתכנב"ש צהרוןבן שמן

רויטל נטורויטל נטורויטל נטורויטל נטורויטל נטורכזת בוקרחצבבן שמן

אורנה לקטויאורנה לקטויאורנה לקטויאורנה לקטויאורנה לקטויסייעות בוקרחצבבן שמן

פנינה לגטויפנינה לגטויפנינה לגטויפנינה לגטוידוריס יחזקאלרכזת צהרייםחצבבן שמן

אורנה לקטויאורנה לקטויאורנה לקטויאורנה לקטויאורנה לקטויסייעות צהרייםחצבבן שמן

ג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהרכזת בוקרשקדבן שמן

גילה דוידיאן ודליה מגרוגילה דוידיאן ודליה מגרוגילה דוידיאן ורותם נחמיאסגילה דוידיאן ודליה מגרוגילה דוידיאן ודליה מגרוסייעות בוקרשקדבן שמן

ג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהג'נט תשובהרכזת צהרייםשקדבן שמן

גילה דוידיאן ודליה מגרוגילה דוידיאן ודליה מגרוגילה דוידיאן ודליה מגרוגילה דוידיאן ודליה מגרוגילה דוידיאן ודליה מגרוסייעות צהרייםשקדבן שמן

יונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשרכזת בוקרפשושבני עטרות

מזל מעטוףמזל מעטוףמזל מעטוףמזל מעטוףסימה סבגסייעת בוקרפשושבני עטרות

יונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשרכזת צהרייםפשושבני עטרות

מזל מעטוףמזל מעטוףמזל מעטוףסימה סבגסימה סבגסייעת צהרייםפשושבני עטרות

איימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןרכזת בוקרצברבני עטרות

רוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרוריסייעת בוקרצברבני עטרות

איימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןרכזת צהרייםצברבני עטרות

רוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרוריסייעת צהרייםצברבני עטרות

שרה בן צורשרה בן צורשרה בן צורשרה בן צורשרה בן צוררכזת בוקרגפןברקת

רחל כהןרחל כהןרחל כהןרחל כהןרחל כהןסייעת בוקרגפןברקת

נועה דניןנועה דניןנועה דניןנועה דניןנועה דניןרכזת בוקרתמרברקת

דורית הללדורית הללדורית הללדורית הללדורית הללסייעת צהרייםתמרברקת

יפה יוסףיפה יוסףיפה יוסףיפה יוסףיפה יוסףרכזת צהרייםתמרברקת
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שירה הללשירה הללשירה הללשירה הללשירה הללסייעות צהרייםתמרברקת

אסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףרכזת בוקרדקלברקת

אביבית צמחאביבית צמחאביבית צמחאביבית צמחסייעות בוקרדקלברקת

אסנת יוסףליאל בן צוראסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףרכזת צהרייםדקלברקת

אביבית צמחאביבית צמחאביבית צמחאביבית צמחאביבית צמחסייעות צהרייםדקלברקת

אתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צברירכזת בוקרחרציתברקת

אמונה דניןאמונה דניןאמונה דניןאמונה דניןאמונה דניןסייעות בוקרחרציתברקת

אתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צברירכזת צהרייםחרציתברקת

אמונה דניןאמונה דניןאמונה דניןאמונה דניןאמונה דניןסייעת צהרייםחרציתברקת

רבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרכזת צהרייםצהרון ביה"סברקת

מיכל אוסקרמיכל אוסקרמיכל אוסקרמיכל אוסקרמיכל אוסקרסייעת צהרייםצהרון ביה"סברקת

אבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהרכזת בוקראביבגבעת כח

ציפי הלל ואופק הללציפי הלל ואופק הללציפי הלל ואופק הללציפי הלל ואופק הללציפי הלל סייעות בוקראביבגבעת כח

אבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהרכזת צהרייםאביבגבעת כח

אורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיסייעת צהרייםאביבגבעת כח

מתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנורכזת בוקרברושיםגבעת כח

כרמית משהכרמית משהכרמית משהכרמית משהאופק הללסייעות בוקרברושיםגבעת כח

מתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנורכזת צהרייםברושיםגבעת כח

כרמית משהכרמית משהכרמית משהכרמית משהכרמית משהסייעת  צהרייםברושיםגבעת כח

לירון אלגלילירון אלגלילירון אלגלילירון אלגלילירון אלגלירכזת צהרייםצהרון ביה"סגינתון

רחל אלגלירחל אלגלירחל אלגלירחל אלגלירחל אלגליסייעת  צהרייםצהרון ביה"סגינתון

חן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגערכזת בוקרלילךגינתון

שרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדרכזת בוקרלילךגינתון

חן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגערכזת צהרייםלילךגינתון

גלית דבושגלית דבושגלית דבושגלית דבושגלית דבושסייעת צהרייםלילךגינתון

חלי כהן- גננת חלי כהן- גננת חלי כהן- גננת חלי כהן- גננת חלי כהן- גננת רכזת בוקררימוןגינתון

רותם נחמיאסרותם נחמיאסרותם נחמיאסרותם נחמיאסרותם נחמיאססייעת בוקררימוןגינתון

שרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדשרית ג'ארדרכזת צהרייםרימוןגינתון

ז'אנה יבדיקימובז'אנה יבדיקימובז'אנה יבדיקימובז'אנה יבדיקימובז'אנה יבדיקימובסייעת צהרייםרימוןגינתון

דליה ג'אןדליה ג'אןאורלי גהדועאורלי גהדועאורלי גהדוערכזת בוקרענבלגמזו

רוני הללרוני הללנהורה גהדוע ואורית חג'בי נהורה גהדוע ואורית חג'בי נהורה גהדוע ואורית חג'בי סייעת בוקרענבלגמזו

דליה ג'אןדליה ג'אןאורלי גהדועאורלי גהדועאורלי גהדוערכזת צהרייםענבלגמזו

דנה לקטבידנה לקטבידליה ג'אן ונהורה גהדועדליה ג'אן ונהורה גהדועדליה ג'אן ונהורה גהדועסייעת צהרייםענבלגמזו

מיכל מרדכימיכל מרדכירוני הללמיכל מרדכימיכל מרדכירכזתרויזיגמזו

דנה לקטבידנה לקטבידנה לקטבידנה לקטבידנה לקטביסייעות בוקררויזיגמזו

מיכל מרדכימיכל מרדכירוני הללמיכל מרדכימיכל מרדכירכזת צהרייםרויזיגמזו

טוהר תשובהטוהר תשובהטוהר תשובהטוהר תשובהטוהר תשובהסייעות צהרייםרויזיגמזו

שושי יעקבשושי יעקבתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טוברכזת בוקרסימה גמזו 

אורית חג'ביאורית חג'בישושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבסייעת בוקרסימה גמזו 

שושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבסייעת צהרוןצהרון ביה"סגמזו 

תקוה מה טוב ואורית חג'ביתקוה מה טוב ואורית חג'ביתקוה מה טוב ואורית חג'ביתקוה מה טוב ואורית חג'ביתקוה מה טוב ואורית חג'בירכזת צהרייםצהרון ביה"סגמזו 

ציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםרכזת בוקרסביוןחדיד

אתי חבניאתי חבניאתי חבניאתי חבניאתי חבניסייעת בוקרסביוןחדיד

שרון שלוםשרון שלוםשרון שלוםשרון שלוםשרון שלוםרכזת צהרייםסביוןחדיד

אתי חבניאתי חבניאתי חבניאתי חבניאתי חבניסייעות צהרייםסביוןחדיד

ציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםציפי שלוםרכזת בוקרשלוםחדיד

שירה משה שירה משה שירה משה שירה משה שירה משה סייעת בוקרשלוםחדיד

שיראז שלוםשיראז שלוםשיראז שלוםשיראז שלוםסייעת רפואיתשלוםחדיד

מרגלית מנסורמרגלית מנסורמרגלית מנסורמרגלית מנסורמרגלית מנסוררכזת צהרייםשלוםחדיד

שירה משה שירה משה שירה משה שירה משה שירה משה סייעת צהרייםשלוםחדיד

חנה זכריהחנה זכריהחנה זכריהחנה זכריהחנה זכריהסייעת רפואיתשלוםחדיד



מורן מפעימורן מפעימורן מפעימורן מפעימורן מפעירכזת צהרייםצהרון ביה"סחדיד

דליה מגרודליה מגרודליה מגרודליה מגרודליה מגרוסייעת צהרייםצהרון ביה"סחדיד

נורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלירכזת צהרייםצהרון ביה"סטירת יהודה

שני'ה הללשני'ה הללשני'ה הללשני'ה הללשני'ה הללסייעת צהרייםצהרון ביה"סטירת יהודה

אילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןרכזת בוקרפרחיםטירת יהודה

ליאור אברהםליאור אברהםליאור אברהם והילה חסןליאל בן צור והילה חסן ליאור אברהם סייעת בוקרפרחיםטירת יהודה

אילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןרכזת צהרייםפרחיםטירת יהודה

ליאור אברהםליאור אברהםרחל לוי הללרחל לוי הללרחל לוי הללסייעות צהרייםפרחיםטירת יהודה

אליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהרכזת בוקררימוןטירת יהודה

קורל חסן ואוריאן אלגליקורל חסן ואוריאן אלגליקורל חסן ואוריאן אלגליקורל חסן ואוריאן אלגליקורל חסן ואוריאן אלגליסייעות בוקררימוןטירת יהודה

אליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהרכזת צהרוןרימוןטירת יהודה

קורל חסןקורל חסןקורל חסןקורל חסןקורל חסןסייעות צהרייםרימוןטירת יהודה

סימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגלירכזת בוקרדובדבןכ.נ בן שמן

תקווה עדריתקווה עדריתקווה עדריתקווה עדריתקווה עדריסייעות בוקרדובדבןכ.נ בן שמן

סימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגלירכזת צהרייםדובדבןכ.נ בן שמן

תקווה עדריתקווה עדריתקווה עדריתקווה עדריתקווה עדריסייעת צהרייםדובדבןכ.נ בן שמן

לידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהורכזת בוקרניצניםכפר דניאל

שושי זכריהשושי זכריהאלמה כהןשושי זכריהסייעות בוקרניצניםכפר דניאל

לידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהורכזת צהרייםניצניםכפר דניאל

שושי זכריהשושי זכריהאלמה כהןשושי זכריהסייעת צהרייםניצניםכפר דניאל

דליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהרכזת בוקראורניםכפר טרומן 

ירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןסייעות בוקראורניםכפר טרומן 

דליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהרכזת צהרייםאורניםכפר טרומן 

ירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןירדנה עפג'יןסייעת צהרייםאורניםכפר טרומן 

סימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםרכזת צהרייםצהרון ביה"סכפר טרומן 

דורין עפג'יןדורין עפג'יןדורין עפג'יןדורין עפג'יןדורין עפג'יןסייעת צהרייםצהרון ביה"סכפר טרומן 

רחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרכזת בוקרקשתכפר רות 

לינוי דישק וטליה קפש לינוי דישק וטליה קפש לינוי דישק וטליה קפש לינוי דישק וטליה קפש לינוי דישק וטליה קפש סייעות בוקרקשתכפר רות 

רחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרכזת צהרייםקשתכפר רות 

לינוי דישק וטליה קפש לינוי דישק וטליה קפש לינוי דישק וטליה קפש לינוי דישק וטליה קפש לינוי דישק וטליה קפש סייעות צהרייםקשתכפר רות 

רותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרכזת בוקרפשושלפיד

רננה אוחנהרומי לוירננה אוחנהרננה אוחנהרננה אוחנהסייעת בוקרפשושלפיד

רותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרכזת צהרוןפשושלפיד

רננה אוחנהאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיסייעת צהרייםפשושלפיד

שושי הללשושי הללשושי הללשושי הללשושי הללרכזת בוקראנקור לפיד

שירז הללשירז הללשירז הלל ואיילה בנאקוטשירז הלל ואיילה בנאקוטשירז הלל וגל קיסלשטייןסייעת בוקראנקור לפיד

קרן שיריקרן שיריקרן שיריקרן שיריקרן שירירכזת צהרייםאנקור לפיד

שושי הלל ושירז הללשושי הלל ושירז הללשושי הלל ושירז הללשושי הלל ושירז הללשושי הלל ושירז הללסייעת צהרייםאנקור לפיד

חפציבה איבנסחפציבה איבנסחפציבה איבנסחפציבה איבנסחפציבה איבנסרכזת צהרייםצהרון ביה"סלפיד

תהל בן צביתהל בן צבינועה בן דודנועה בן דודתהל בן צביסייעת צהרייםצהרון ביה"סלפיד

רון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרכזת בוקראהבהמזור

ניצן גלניצן גלניצן גלניצן גלניצן גלסייעת בוקראהבהמזור

גילה אבוחצירהגילה אבוחצירהגילה אבוחצירהגילה אבוחצירהרכזת בוקרדובדבןמזור

גלית זרדבגלית זרדבגלית זרדבגלית זרדבגלית זרדבסייעת בוקרדובדבןמזור

תמי לוזתמי לוזתמי לוזתמי לוזתמי לוזסייעת רפואית בוקרדובדבןמזור

מירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפירארכזת צהרייםדובדבןמזור

שרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביאסייעת צהרייםדובדבןמזור

רון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרון סולטנהרכזת צהרייםצהרון ביה"סמזור

עדן בן שלוםעדן בן שלוםעדן בן שלוםעדן בן שלוםעדן בן שלוםסייעת צהרייםצהרון ביה"סמזור

אירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךרכזת צהרייםתותמזור

רוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןסייעת בוקרתותמזור



אירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךרכזת צהרייםתותמזור

ציפי מלמדציפי מלמדרוחמה חןרוחמה חןציפי מלמדסייעת צהרייםתותמזור

ימימה משהימימה משהימימה משהימימה משהימימה משהרכזת בוקראפיקיםנחלים

אסתר נחמיאס אסתר נחמיאס אסתר נחמיאס סייעות בוקראפיקיםנחלים

הדר עובדהדר עובדהדר עובדהדר עובדהדר עובדסייעת רפואית בוקראפיקיםנחלים

ימימה משהימימה משהימימה משהימימה משהימימה משהרכזת צהרייםאפיקיםנחלים

גילה נחמיאסגילה נחמיאסאסתר נחמיאס אסתר נחמיאס אסתר נחמיאס סייעת צהרייםאפיקיםנחלים

גילה נחמיאסגילה נחמיאססימה סבגגילה נחמיאסגילה נחמיאססייעת רפואית צהרייםאפיקיםנחלים

יונית עובדיונית עובדיונית עובדיונית עובדיונית עובדרכזת בוקרמעיין  נחלים

שירה עובדשירה עובדשירה עובדשירה עובדשירה עובדסייעת בוקרמעיין  נחלים

הודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנציררכזת בוקריובלים נחלים

מזל ארבלמזל ארבלמזל ארבלמזל ארבלמזל ארבלסייעת בוקריובלים נחלים

הודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנציררכזת צהרייםיובלים נחלים

עליזה דעבולעליזה דעבולעליזה דעבולעליזה דעבולעליזה דעבולסייעת צהרייםיובלים נחלים

שיראל נחמיאסשיראל נחמיאסשיראל נחמיאסשיראל נחמיאסשיראל נחמיאסרכזת בוקרניצניםנחלים

גילה נחמיאסגילה נחמיאסגילה נחמיאסגילה נחמיאסגילה נחמיאססייעת בוקרניצניםנחלים

רחל הללרחל הללאיריס יעישאיריס יעישאיריס יעישרכזת בוקרזיתרינתיה

רחל הללרחל הללרחל הללסייעת  בוקרזיתרינתיה

אתי ניתניאתי ניתניאתי ניתניאתי ניתניאתי ניתנירכזת בוקרפיקוסרינתיה

אתי בנדראתי בנדראתי בנדראתי בנדראתי בנדרסייעת בוקרפיקוסרינתיה

אודל בנדראודל בנדראודל בנדראודל בנדראודל בנדרסייעת רפואית בוקרפיקוסרינתיה

איריס יעישאיריס יעישחני קסלסיחני קסלסיחני קסלסירכזת צהרייםפיקוסרינתיה

אתי בנדראתי בנדראיריס יעישאיריס יעישאיריס יעישסייעת צהרייםפיקוסרינתיה

אודל בנדראודל בנדראודל בנדראודל בנדראודל בנדרסייעת רפואית צהרייםפיקוסרינתיה

חני אלמליח- גננתחני אלמליח- גננתחני אלמליח- גננתרכזת בוקררימוןרינתיה

מירב מעטוףמירב מעטוףמירב מעטוףמירב מעטוףמירב מעטוףסייעות בוקררימוןרינתיה

איילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהרכזת צהרוןרימוןרינתיה

מזל אמיתימזל אמיתימזל אמיתימזל אמיתימזל אמיתיסייעת צהרוןרימוןרינתיה

שושנה קראיףשושנה קראיףשושנה קראיףשושנה קראיףשושנה קראיףרכזת בוקרשקדשילת 

הילה כהןהילה כהןהילה כהןהילה כהןהילה כהןסייעת בוקרשקדשילת 


