
04.04.21יום ראשון 24.03.21יום רביעי 22.03.21יום שני 21.3.21יום ראשון תפקידגןישוב
נט תשובה'גנט תשובה'גנט תשובה'גנט תשובה'גרכזת בוקר089215324תפוח  + דליות אחיסמך

(י"גנ )יוכי חסאן (י"גנ )יוכי חסאן (י"גנ )יוכי חסאן (י"גנ )יוכי חסאן סייעת בוקראחיסמך

לבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםסייעת בוקראחיסמך

מרים לגטוימרים לגטוימרים לגטוימרים לגטוירכזת צהרון039732451זית בית נחמיה

יובל אלוןיובל אלוןיובל אלוןיובל אלוןרכזת בוקר039712821תות בית נחמיה

הילי בר עוז  ושירן זרדבהילי בר עוז  ושירן זרדבהילי בר עוז  ושירן זרדבהילי בר עוז  ושירן זרדבסייעת בוקרבית נחמיה

שירן זרדבשירן זרדבשירן זרדבשירן זרדברכזת צהרייםבית נחמיה

יובל אלוןיובל אלוןיובל אלוןיובל אלוןסייעת צהרייםבית נחמיה

כרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןרכזת בוקר039711795יובל בית עריף

רחל אסרףרחל אסרףרחל אסרףרחל אסרףסייעת בוקרבית עריף

כרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןרכזת צהרייםבית עריף

רחל אסרףרחל אסרףרחל אסרףרחל אסרףסייעת צהרייםבית עריף

מירי נטו מירי נטו מירי נטו מירי נטו רכזתס"צהרון ביהבן שמן

רותם גואטהרותם גואטהרותם גואטהרותם גואטהסייעתבן שמן

(י"גנ )רויטל נטו (י"גנ )רויטל נטו (י"גנ )רויטל נטו (י"גנ )רויטל נטו רכזת בוקר089251356חצב בן שמן

עופרה בריגע וטופז חדדעופרה בריגע וטופז חדדעופרה בריגע וטופז חדדעופרה בריגע וטופז חדדסייעת בוקרבן שמן

פנינה לגטויפנינה לגטויפנינה לגטויפנינה לגטוירכזת צהרייםבן שמן

עופרה בריגע מילי מרחוםעופרה בריגע מילי מרחוםעופרה בריגע מילי מרחוםעופרה בריגע מילי מרחוםסייעת צהרייםבן שמן

(10:00-13:00)סינה גארד (10:00-13:00)סינה גארד (10:00-13:00)סינה גארד (10:00-13:00)סינה גארד רכזת בוקר089224691שקד בן שמן

בי'גילה דוידיאן אורית חגבי'גילה דוידיאן אורית חגבי'גילה דוידיאן אורית חגבי'גילה דוידיאן אורית חגסייעת בוקרבן שמן

בי'אורית חגבי'אורית חגבי'אורית חגבי'אורית חגרכזת צהרייםבן שמן

אורנה לקטוי ויובל ברכהאורנה לקטוי ויובל ברכהיובל ברכהאורנה לקטוי ויובל ברכהסייעת צהרייםבן שמן

לבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארירכזת בוקר039712744פשוש בני עטרות

יונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשסייעת בוקרבני עטרות

לבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארירכזת צהרייםבני עטרות

יונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשסייעת צהרייםבני עטרות

איימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןרכזת בוקר039795811צבר בני עטרות

רוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרוריסייעת בוקרבני עטרות

איימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןרכזת צהרייםבני עטרות

רוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרוריסייעת צהרייםבני עטרות

(י"גנ )שרה בן צור(י"גנ )שרה בן צור(י"גנ )שרה בן צור(י"גנ )שרה בן צוררכזתגפןברקת

חיה הרנפוקטחיה הרנפוקטחיה הרנפוקטחיה הרנפוקטסייעתברקת

אסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףרכזת בוקר03-9711952דקל ברקת

רותם מעטוף  רותם מעטוף  רותם מעטוף  רותם מעטוף  סייעת בוקרברקת

אנה יבדוקימוב'גאנה יבדוקימוב'גאנה יבדוקימוב'גאנה יבדוקימוב'גרכזת צהרייםברקת

רותם מעטוף  רותם מעטוף  רותם מעטוף  רותם מעטוף  סייעת צהרייםברקת

("גנ )הלל דורית ("גנ )הלל דורית ("גנ )הלל דורית ("גנ )הלל דורית רכזת בוקר03-9721913חרצית ברקת

בתיה יוסיפוב בתיה יוסיפוב בתיה יוסיפוב בתיה יוסיפוב סייעת בוקרברקת

חיה הרנפוקטחיה הרנפוקטחיה הרנפוקטחיה הרנפוקטרכזת צהרייםברקת

בתיה יוסיפוב בתיה יוסיפוב בתיה יוסיפוב בתיה יוסיפוב סייעת צהרייםברקת

(י"גנ )ציפי הלל(י"גנ )ציפי הלל(י"גנ )ציפי הלל(י"גנ )ציפי הללרכזת בוקר039792561אביב גבעת כח

אופק הללאופק הללאופק הללאופק הלל סייעת בוקרגבעת כח
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הדר יצחקיהדר יצחקיהדר יצחקי הדר יצחקי רכזת צהרייםגבעת כח

אורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיסייעת צהרייםגבעת כח

מתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנורכזת בוקר039731279ברושים גבעת כח

כרמית משה כרמית משה כרמית משה כרמית משה סייעת בוקרגבעת כח

מתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנורכזת צהרייםגבעת כח

כרמית משה כרמית משה כרמית משה כרמית משה סייעת  צהרייםגבעת כח

רבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרכזת צהרייםס"צהרון ביהגינתון

חן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגערכזת בוקר089241350לילך גינתון

דריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגסייעת בוקרגינתון

חן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגערכזת צהרייםגינתון

דוריס יחזקאלדוריס יחזקאלדוריס יחזקאלדוריס יחזקאלסייעת צהרייםגינתון

(י"גנ )אביטל סלהוב(י"גנ )אביטל סלהובשחר נחמיאס(י"גנ )אביטל סלהוברכזת בוקר089230084רימון גינתון

שחר נחמיאסשחר נחמיאסמיקה גולןשחר נחמיאססייעת בוקרגינתון

דריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגרכזת צהרייםגינתון

שחר נחמיאסשחר נחמיאסשחר נחמיאסשחר נחמיאססייעת צהרייםגינתון

לה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגרכזת בוקר08-9285091ענבל גמזו

רבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןסייעת בוקרגמזו

סימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםרכזת צהרייםגמזו

אן'דליה גאן'דליה גאן'דליה גאן'דליה גסייעת צהרייםגמזו

לה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגרכזת בוקר08-9743871רויזי  גמזו

הודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעסייעת בוקרגמזו

סימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםרכזת צהרייםגמזו

הודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעסייעת צהרייםגמזו

שושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקברכזת בוקר08-9285088סימה גמזו 

תקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובסייעת בוקרגמזו 

שושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבסייעת בוקרס"צהרון ביהגמזו 

תקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טוברכזת צהרייםגמזו 

דניאלה יפרחדליה מגרודניאלה יפרחדניאלה יפרחרכזת בוקר089246176סביון חדיד

ליאל שלום (י"גנ )שירן מעטוףליאל שלום (י"גנ )שירן מעטוףליאל שלום (י"גנ )שירן מעטוףליאל שלום (י"גנ )שירן מעטוףסייעת בוקרחדיד

דניאלה יפרחדליה מגרודניאלה יפרחדניאלה יפרחרכזת צהרייםחדיד

אתי חבני ודליה מגרואתי חבני יעל קדמיאתי חבני ודליה מגרואתי חבני ודליה מגרוסייעת צהרייםחדיד

יונית עובדיונית עובדיונית עובדיונית עובדרכזת בוקר089246153שלום חדיד

סיון עובד ציפי שלוםסיון עובד ציפי שלוםסיון עובד ציפי שלוםסיון עובד ציפי שלוםסייעת בוקרחדיד

מרגלית מנסורמרגלית מנסורמרגלית מנסורמרגלית מנסוררכזת צהרייםחדיד

ציפי שלום וליאל שלוםציפי שלום וליאל שלוםציפי שלום וליאל שלוםציפי שלום וליאל שלוםסייעת צהרייםחדיד

נורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלירכזת צהרייםס"צהרון ביהטירת יהודה

(י"גנ )מירב סלם (י"גנ )מירב סלם (י"גנ )מירב סלם (י"גנ )מירב סלם רכזת בוקר039721762יונים טירת יהודה

וטוהר תשובה (י"גנ )תקוה אדרי וטוהר תשובה (י"גנ )תקוה אדרי וטוהר תשובה (י"גנ )תקוה אדרי וטוהר תשובה (י"גנ )תקוה אדרי סייעת בוקרטירת יהודה

אתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צברירכזת בוקר039712852פרחים טירת יהודה

ג'דנה חגג'דנה חגג'דנה חגג'דנה חגסייעת בוקרטירת יהודה

אתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צברירכזת צהרייםטירת יהודה

ג וטוהר תשובה'דנה חגג וטוהר תשובה'דנה חגג וטוהר תשובה'דנה חגג וטוהר תשובה'דנה חגסייעת צהרייםטירת יהודה

אליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהרכזת בוקר 039772715רימון טירת יהודה

שובל יעקובישובל יעקובישובל יעקובישובל יעקוביסייעת בוקרטירת יהודה

אליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהרכזת צהרוןטירת יהודה

שובל יעקובישובל יעקובישובל יעקובישובל יעקוביסייעת צהרייםטירת יהודה

סימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגלירכזת בוקר086341526דובדבן נ בן שמן.כ



מיכל מרדכי ומוריה אלגלי מיכל מרדכי ומוריה אלגלי מיכל מרדכי ומוריה אלגלי מיכל מרדכי ומוריה אלגלי סייעת בוקרנ בן שמן.כ

סימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגלירכזת צהרייםנ בן שמן.כ

מיכל מרדכי ומוריה אלגלי מיכל מרדכי ומוריה אלגלי מיכל מרדכי ומוריה אלגלי מיכל מרדכי ומוריה אלגלי סייעת צהרייםנ בן שמן.כ

לידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהורכזת בוקר089799183ניצנים כפר דניאל

שושי זכריהשושי זכריהשושי זכריהשושי זכריהסייעת בוקרכפר דניאל

לידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהורכזת צהרייםכפר דניאל

שושי זכריהשושי זכריהשושי זכריהשושי זכריהסייעת צהרייםכפר דניאל

דליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהרכזת בוקר039721771אורנים כפר טרומן 

ין'ירדנה עפגין'ירדנה עפגין'ירדנה עפגין'ירדנה עפגסייעת בוקרכפר טרומן 

דליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהרכזת צהרייםכפר טרומן 

ין'ירדנה עפגין'ירדנה עפגין'ירדנה עפגין'ירדנה עפגסייעת צהרייםכפר טרומן 

מלכה שולימלכה שולימלכה שולימלכה שולירכזת039721771ניצנים כפר טרומן 

רחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרכזת בוקר089765850קשת כפר רות 

זהבית סרור זהבית סרור זהבית סרור זהבית סרור סייעת בוקרכפר רות 

רחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרכזת צהרייםכפר רות 

זהבית סרור לינוי דישקזהבית סרור לינוי דישקזהבית סרור לינוי דישקזהבית סרור לינוי דישקסייעת צהרייםכפר רות 

רותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרכזת בוקר08-9766275פשוש לפיד

(מועצה )אושרה בן גיגי פרידה קשרי (מועצה )אושרה בן גיגי פרידה קשרי (מועצה )אושרה בן גיגי פרידה קשרי (מועצה )אושרה בן גיגי פרידה קשרי סייעת צהרייםלפיד

רותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרכזת צהרייםלפיד

(מועצה )אושרה בן גיגי פרידה קשרי (מועצה )אושרה בן גיגי פרידה קשרי (מועצה )אושרה בן גיגי פרידה קשרי (מועצה )אושרה בן גיגי פרידה קשרי סייעת צהרייםלפיד

ליה שטנברגליה שטנברגליה שטנברגליה שטנברגרכזת בוקר089743875אנקור לפיד

אופיר לחנה גילי בר נרגילי בר נרגילי בר נרסייעת בוקרלפיד

קרן שיריקרן שיריקרן שיריקרן שירירכזת צהרייםלפיד

מאיה מוכתרמאיה מוכתרמאיה מוכתרמאיה מוכתרסייעת צהרייםלפיד

נועה בן דודנועה בן דודנועה בן דודנועה בן דודרכזת צהרייםס"צהרון ביהלפיד

אודיה קאפשאודיה קאפשאודיה קאפשאודיה קאפשסייעת צהרייםלפיד

מירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפירארכזת בוקר039332379אהבה מזור

ציפי מלמד וסהר כהןרון סולטנה וסהר כהןרון סולטנה וסהר כהןרון סולטנה וסהר כהןסייעת בוקרמזור

מירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפירארכזת צהרייםמזור

ציפי מלמד וסהר כהןרון סולטנה וסהר כהןרון סולטנה וסהר כהןרון סולטנה וסהר כהןסייעת צהרייםמזור

אירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךרכזתס"צהרון ביהמזור

רוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןסייעתמזור

שרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביארכזת בוקר03-9334079תות מזור

מאירה חבנימאירה חבנימאירה חבנימאירה חבניסייעת בוקרמזור

שרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביארכזת צהריים03-6248092תות ודובדבן מזור

מאירה חבנימאירה חבנימאירה חבנימאירה חבניסייעת צהרייםמזור

אירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךרכזת בוקר036248092דובדבן מזור

רוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןרוחמה חןסייעת בוקרמזור

ימימה משה ימימה משה ימימה משה ימימה משה רכזת בוקר039336297אפיקים נחלים

עדי הללעדי הללעדי הללעדי הללסייעת בוקרנחלים

ימימה משה ימימה משה ימימה משה ימימה משה רכזת צהרייםנחלים

אסתר נחמיאס עדי הללאסתר נחמיאס עדי הללאסתר נחמיאס עדי הללאסתר נחמיאס עדי הללסייעת צהרייםנחלים

גילה נחמיאסגילה נחמיאסאסתר נחמיאסאסתר נחמיאסרכזת בוקר 03-7364334ניצנים   + מעיין נחלים

 מורן מפעי עליזה דהבול מורן מפעי עליזה דהבול מורן מפעי עליזה דהבול מורן מפעי עליזה דהבולסייעת בוקרנחלים

גילה נחמיאסגילה נחמיאסגילה נחמיאסגילה נחמיאסרכזת בוקר03-9334311יובלים נחלים

שקד סולטנהשקד סולטנהשקד סולטנהשקד סולטנהסייעת בוקרנחלים

רון סולטנההודיה מנצירהודיה מנצירהודיה מנציררכזת צהרייםנחלים



מורן מפעי עליזה דעבולמורן מפעי עליזה דעבולמורן מפעי עליזה דעבולמורן מפעי עליזה דעבולסייעת צהרייםנחלים

איילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהרכזת בוקר039329784זית  רינתיה

מזל אמיתי מזל אמיתי מזל אמיתי מזל אמיתי סייעת  בוקררינתיה

איילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהרכזת צהרייםרינתיה

מזל אמיתי מזל אמיתי מזל אמיתי מזל אמיתי סייעת צהרייםרינתיה

חני קסלסיחני קסלסיחני קסלסיחני קסלסירכזת בוקר039333529פיקוס רינתיה

איריס יעיש ותמי לוזאיריס יעיש ותמי לוזאיריס יעיש ותמי לוזאיריס יעיש ותמי לוזסייעת בוקררינתיה

חני קסלסיחני קסלסיחני קסלסיחני קסלסירכזת צהרייםרינתיה

איריס יעיש ותמי לוזאיריס יעיש ותמי לוזאיריס יעיש ותמי לוזאיריס יעיש ותמי לוזסייעת צהרייםרינתיה

סימה סבגסימה סבגסימה סבגסימה סבגרכזת בוקר039339341רימון רינתיה

מאי אוסקר ועדן זלאיטמאי אוסקר ועדן זלאיטמאי אוסקר ועדן זלאיטמאי אוסקר ועדן זלאיטסייעת בוקררינתיה

(י"גנ )מירית כחלון(י"גנ )מירית כחלון(י"גנ )מירית כחלון(י"גנ )מירית כחלוןרכזת בוקר08-6730862שקד שילת 

ניצן שפיראניצן שפיראניצן שפיראניצן שפיראסייעת בוקרשילת 

שקד ויסמןשקד ויסמןשקד ויסמןשקד ויסמןרכזת בוקרצופית שילת 

לינוי דישקלינוי דישקלינוי דישקלינוי דישקסייעת בוקרשילת 

תפקידאנשי צוותס"שם ביה
רכזתיפעת אהרוני

-מדריכהרימה לנגר

מורהטליה שפיגלמן

מורהרועי טופחי

מורהטל-ורד אבי

מדריכהאורי שועה

מדריכהסתיו בן דוד

רכזתאירת סמסון

מורהשירן נחמיאס

מורהמור כוכבא

מורהרחלי דיין

מדריכההודיה מוצפי

מורהאירית סמסון

מדריכהחפציבה איבנס

מדריךמיכאל מרחום

מדריךמילי מרחום

רכזתנועה בן דוד

מורהרחלי עובד

מורהמורן נתן

מדריכהאליס אליעד

מדריכהתהילה אמרון

מדריכהדבורה קפש

2021קייטנת פסח - שיבוצי צוותים בתי ספר 

לפיד

יצחק נבון

בן שמן



מדריכהיעל ממן

מדריכהדור הורביץ

מורהמעיין זוהר

מורהעופרה בלונדר

מורהליהי בלונדר

מורהכפיר ברששת

מורהגאנה

מורהמוריה שאבי

מדריכהשירה זוהר

נחלים

לפיד


