
יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשוןתפקידגןישוב

אנט תשובה'גאנט תשובה'גאנט תשובה'גאנט תשובה'גאנט תשובה'גרכזת בוקר089215324דליות  אחיסמך

לבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםסייעת בוקר089215324דליות  אחיסמך

אנט תשובה'גאנט תשובה'גאנט תשובה'גאנט תשובה'גאנט תשובה'גרכזת צהריים089215324דליות  אחיסמך

לבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםלבנה ניסיםסייעת צהריים089215324דליות  אחיסמך

יוכי חסאןיוכי חסאןיוכי חסאןיוכי חסאןיוכי חסאןרכזת089215324תפוח אחיסמך

מירית כחלוןמירית כחלוןמירית כחלוןמירית כחלוןמירית כחלוןסייעת089215324תפוח אחיסמך

מילי מרחוםמילי מרחוםמילי מרחום מילי מרחוםמילי מרחוםרכזת039732451זית בית נחמיה

הלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףרכזת בוקר039712821תות בית נחמיה

שירן וזרדב והילי בר עוזשירן וזרדב והילי בר עוזשירן וזרדב והילי בר עוזשירן וזרדב והילי בר עוזשירן וזרדב והילי בר עוזסייעת בוקר039712821תות בית נחמיה

הלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףהלן נטףרכזת צהריים039712821תות בית נחמיה

שירן וזרדב והילי בר עוזשירן וזרדב והילי בר עוזשירן וזרדב והילי בר עוזשירן וזרדב והילי בר עוזשירן וזרדב והילי בר עוזסייעת צהריים039712821תות בית נחמיה

כרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןרכזת בוקר039711795יובל בית עריף

מוריה תםמוריה תםרחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףסייעת בוקר039711795יובל בית עריף

כרמית גולדמןכרמית גולדמןכרמית גולדמןרכזת צהריים039711795יובל בית עריף

מוריה תםמוריה תםרחל אשרףרחל אשרףרחל אשרףסייעת צהריים039711795יובל בית עריף

רבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרבקה אהרוןרכזתבית ספרבן שמן

לירון אלגלילירון אלגלילירון אלגלילירון אלגלילירון אלגליסייעתבית ספרבן שמן

פנינה לגטויפנינה לגטויפנינה לגטוירכזת בוקר089251356חצב בן שמן

אנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגאנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגאנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגאנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגאנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגסייעת בוקר089251356חצב בן שמן

פנינה לגטויפנינה לגטויפנינה לגטויפנינה לגטויפנינה לגטוירכזת צהריים089251356חצב בן שמן

אנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגאנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגאנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגאנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגאנה יבדוקימוב'עופרה בריגע וגסייעת צהריים089251356חצב בן שמן

בי'אורית חגסינה גארדסינה גארדסינה גארדסינה גארדרכזת בוקר089224691שקד בן שמן

בי 'אורית חגבי 'אורית חגבי 'אורית חגבי 'אורית חגבי 'אורית חגרכזת צהריים089224691שקד בן שמן

089224691שקד בן שמן

סייעת בוקר 

אורנה לקטוי ואבייה וייסאורנה לקטוי ואבייה וייסאורנה לקטוי ואבייה וייסאורנה לקטוי ואבייה וייסאורנה לקטוי ואבייה וייסוצהריים

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

יונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשסייעת בוקר039712744פשוש בני עטרות

לבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארילבנת לב ארירכזת צהריים039712744פשוש בני עטרות

יונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשיונה עוקשסייעת צהריים039712744פשוש בני עטרות

איימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןרכזת בוקר039795811צבר בני עטרות

רוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרוריסייעת בוקר039795811צבר בני עטרות

איימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןאיימי רובינזוןרכזת צהריים039795812צבר בני עטרות

רוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרורירוית דרוריסייעת צהריים039795813צבר בני עטרות

יפה יוסףיפה יוסףיפה יוסףיפה יוסףיפה יוסףרכזתצהרון בית ספרברקת

יהודית מפעייהודית מפעייהודית מפעייהודית מפעייהודית מפעיסייעתצהרון בית ספרברקת

רחל כהןרחל כהןרחל כהןרחל כהןרחל כהןרכזתגפןברקת

שרה בן צורשרה בן צורשרה בן צורשרה בן צורשרה בן צורסייעתגפןברקת

אסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףרכזת בוקרדקלברקת

מזל מעטוף ודורית הללמזל מעטוף ודורית הללמזל מעטוף ודורית הללמזל מעטוף ודורית הללמזל מעטוף ודורית הללסייעת בוקרדקלברקת

אסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףאסנת יוסףרכזת צהרייםדקלברקת

מזל מעטוף      ומזל בן דודמזל מעטוף      ומזל בן דודמזל מעטוף      ומזל בן דודמזל מעטוף      ומזל בן דודמזל מעטוף      ומזל בן דודסייעת צהרייםדקלברקת

אתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צברירכזת בוקרחרציתברקת

אורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףסייעת בוקרחרציתברקת

אתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צבריאתי צברירכזת צהרייםחרציתברקת

אורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףאורנה מעטוףסייעת צהרייםחרציתברקת

אבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהרכזת בוקר039792561אביב גבעת כח

קייטנת חנוכה- שיבוצי צוותים 



שני כוכבישני כוכבישני כוכבישני כוכבישני כוכביסייעת בוקר039792561אביב גבעת כח

אבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהאבישג בן משהרכזת צהריים039792562אביב גבעת כח

אורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיאורנה מפעיסייעת צהריים039792561אביב גבעת כח

מתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנורכזת בוקר039731279ברושים גבעת כח

כרמית משה כרמית משה כרמית משה כרמית משה כרמית משה סייעת בוקר039731279ברושים גבעת כח

מתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנומתי מורנורכזת צהריים039731279ברושים גבעת כח

כרמית משה כרמית משה כרמית משה כרמית משה כרמית משה רכזת צהריים039731280ברושים 

חן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגערכזת בוקר089241350לילך גינתון

דריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגסייעת בוקר089241350לילך גינתון

חן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגעחן בריגערכזת צהריים089241351לילך גינתון

גלית דבושגלית דבושגלית דבושגלית דבושגלית דבושסייעת צהריים089241350לילך גינתון

טליה חבניטליה חבניטליה חבניטליה חבניטליה חבנירכזת בוקר089230084רימון גינתון

אביטל סלהובאביטל סלהובאביטל סלהובאביטל סלהובאביטל סלהובסייעת בוקר089230085רימון גינתון

דריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגדריה המבורגרכזת צהריים089230084רימון גינתון

טליה חבניטליה חבניטליה חבניטליה חבניטליה חבניסייעת צהריים089230084רימון גינתון

סימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםרכזת בוקר08-9285091ענבל גמזו

הודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעסייעת בוקר08-9285091ענבל גמזו

סימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםסימי מועלםרכזת צהריים08-9285092ענבל גמזו

אן'דליה גאן'דליה גאן'דליה גאן'דליה גאן'דליה גסייעת צהריים08-9285093ענבל גמזו

לה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגרכזת בוקר08-9743871סימה  + רויזיגמזו

תקוה מה טוב ונופר שמאקהתקוה מה טוב ונופר שמאקהתקוה מה טוב ונופר שמאקהתקוה מה טוב ונופר שמאקהתקוה מה טוב ונופר שמאקהסייעת בוקר08-9743871סימה  + רויזיגמזו

לה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגלה יהוד'אנגרכזת צהריים08-9743872סימה  + רויזיגמזו

הודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעהודיה בריגעסייעת צהריים08-9743873סימה  + רויזיגמזו

שושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקבשושי יעקברכזת08-9285088סימה גמזו 

תקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובתקוה מה טובסייעת08-9285088סימה גמזו 

דניאלה יפרחדניאלה יפרחדניאלה יפרחרכזת בוקר089246176סביון חדיד

דליה מגרו         דליה מגרו         דליה מגרו         דליה מגרו         דליה מגרו         סייעת בוקר089246176סביון חדיד

דניאלה יפרחדניאלה יפרחדניאלה יפרחרכזת צהריים089246177סביון חדיד

אתי חבניאתי חבנידליה מגרו           ואתי חבנידליה מגרו           ואתי חבנידליה מגרו           ואתי חבניסייעת צהריים089246176סביון חדיד

יונים עובדיונים עובדיונים עובדיונים עובדיונית  עובדרכזת בוקר089246153שלום חדיד

מרגלית מנסורמרגלית מנסורמרגלית מנסורמרגלית מנסורמרגלית מנסוררכזת צהריים089246153שלום חדיד

סיון עובדסיון עובדציפורה שלוםציפורה שלוםציפורה שלום סייעת בוקר089246153שלום חדיד

ציפורה שלוםציפורה שלוםציפורה שלוםציפורה שלוםציפורה שלוםסייעת צהריים089246153שלום חדיד

נורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלינורית שמואלירכזתס"ביהטירת יהודה

רמית  צור גננת רמית  צור גננת רמית  צור גננת רמית  צור גננת רמית  צור גננת רכזת בוקר039721762יונים טירת יהודה

מירב סלם ותקוה אדרימירב סלם ותקוה אדרימירב סלם ותקוה אדרימירב סלם ותקוה אדרימירב סלם ותקוה אדריסייעת בוקר039721763יונים טירת יהודה

אילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןרכזת בוקר039712852פרחים טירת יהודה

ג'רינה מעטוף     ודנה חגג'רינה מעטוף     ודנה חגג'רינה מעטוף     ודנה חגג'רינה מעטוף     ודנה חגג'רינה מעטוף     ודנה חגסייעת בוקר039712852פרחים טירת יהודה

אילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןאילנה שומרוןרכזת צהריים039712853פרחים טירת יהודה

ג'שחר נחמיאס ודנה חגג'שחר נחמיאס ודנה חגג'שחר נחמיאס ודנה חגג'שחר נחמיאס ודנה חגג'שחר נחמיאס ודנה חגסייעת צהריים039712852פרחים טירת יהודה

אליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהרכזת בוקר 039772715רימון טירת יהודה

מירי נטו וטוהר תשובהמירי נטו וטוהר תשובהמירי נטו וטוהר תשובהמירי נטו וטוהר תשובהמירי נטו וטוהר תשובהסייעת בוקר039772716רימון טירת יהודה

אליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהאליזבת תשובהרכזת צהרון 039772715רימון טירת יהודה

מירי נטו וטוהר תשובהמירי נטו וטוהר תשובהמירי נטו וטוהר תשובהמירי נטו וטוהר תשובהמירי נטו וטוהר תשובהסייעת צהריים 039772715רימון טירת יהודה

סימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגלירכזת בוקר086341526דובדבן נ בן שמן.כ

מיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכיסייעת בוקר086341526דובדבן נ בן שמן.כ

סימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגליסימה אלגלירכזת צהריים086341526דובדבן נ בן שמן.כ

מיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכימיכל מרדכיסייעת צהריים086341526דובדבן נ בן שמן.כ

לידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהורכזת בוקר089799183ניצנים כפר דניאל

שושי זכריהשושי זכריהשושי זכריהסייעת בוקר089799183ניצנים כפר דניאל



לידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהולידיה אליהורכזת צהריים089799183ניצנים כפר דניאל

שושי זכריהשושי זכריהשושי זכריהסייעת צהריים089799183ניצנים כפר דניאל

ג'יהודית חגג'יהודית חגג'יהודית חגג'יהודית חגג'יהודית חגרכזת בוקר039721771אורנים כפר טרומן 

שחר נחמיאסשחר נחמיאסשחר נחמיאסשחר נחמיאסשחר נחמיאססייעת בוקר039721772אורנים כפר טרומן 

דליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהדליה טוביאנהרכזת צהריים039721771אורנים כפר טרומן 

ירדנה עפגיןירדנה עפגיןירדנה עפגיןירדנה עפגיןירדנה עפגיןסייעת צהריים039721771אורנים כפר טרומן 

מלכה שולימלכה שולימלכה שולימלכה שולימלכה שולירכזת039721771ניצנים כפר טרומן 

רחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרכזת בוקר089765850קשת כפר רות 

יעל שחר            וזהבית סרוריעל שחר        וזהבית סרוריעל שחר           וזהבית סרוריעל שחר        וזהבית סרוריעל שחר        וזהבית סרורסייעת בוקר039721771ניצנים כפר טרומן 

רחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרחל יצחקרכזת צהריים089765850קשת כפר רות 

יעל שחר            וזהבית סרוריעל שחר        וזהבית סרוריעל שחר           וזהבית סרוריעל שחר        וזהבית סרוריעל שחר        וזהבית סרורסייעת בוקר089765851קשת כפר רות 

שושי הללשושי הללשושי הללשושי הללשושי הללרכזת בוקרפשושלפיד

נגה מוכתרנגה מוכתרנגה מוכתרנגה מוכתרנגה מוכתרסייעת צהרייםפשושלפיד

קרן שיריקרן שיריקרן שיריקרן שיריקרן שירירכזת צהרייםפשושלפיד

שושי הללשושי הללשושי הללשושי הללשושי הללסייעת צהרייםפשושלפיד

רותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרכזת בוקר089743875אנקור לפיד

אושרה בן גיגיאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיסייעת בוקר089743875אנקור לפיד

רותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרותי כהןרכזת צהריים089743875אנקור לפיד

אושרה בן גיגיאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיאושרה בן גיגיסייעת צהריים089743875אנקור לפיד

נועה בן דודנועה בן דודנועה בן דודנועה בן דודנועה בן דודרכזתבית ספרלפיד

מאיה מוכתרמאיה מוכתרמאיה מוכתרמאיה מוכתרמאיה מוכתרסייעתבית ספרלפיד

מירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפירארכזת בוקר039332379אהבה מזור

ציפי מלמד ועדן זלאיטציפי מלמד ועדן זלאיטציפי מלמד ועדן זלאיטציפי מלמד ועדן זלאיטציפי מלמד ועדן זלאיטסייעת בוקר039332379אהבה מזור

מירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפיראמירי שפירארכזת צהריים039332380אהבה מזור

ציפי מלמד ציפי מלמד ציפי מלמד ציפי מלמד ציפי מלמד סייעת צהריים039332381אהבה מזור

אירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךרכזתבית ספרמזור

יהודית נחוםיהודית נחוםיהודית נחוםיהודית נחוםיהודית נחוםסייעתבית ספרמזור

שרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביאבבידודרכזת בוקרתותמזור

מאירה חבנימאירה חבנימאירה חבנימאירה חבניבבידודסייעת בוקרתותמזור

שרה לביאשרה לביאשרה לביאשרה לביאבבידודרכזת צהריים03-6248092תות ודובדבן מזור

מאירה חבנימאירה חבנימאירה חבנימאירה חבניבבידודסייעת צהריים03-6248093תות ודובדבן מזור

אירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךאירית ברוךבידודרכזת036248092דובדבן מזור

שקד סולטנהשקד סולטנהשקד סולטנהשקד סולטנהבידודסייעת 036248093דובדבן מזור

ימימה משה ימימה משה ימימה משה ימימה משה ימימה משה רכזת בוקר039336297מעיין + אפיקים נחלים

כאסתר נחמיאס ועדי הללבי'אסתר נחמיאס ואורית חגבי'אסתר נחמיאס ואורית חגבי'אסתר נחמיאס ואורית חגבי'אסתר נחמיאס ואורית חגסייעת בוקר039336297מעיין + אפיקים נחלים

ימימה משה ימימה משה ימימה משה ימימה משה ימימה משה רכזת צהריים039336297מעיין + אפיקים נחלים

אסתר נחמיאס ועדי הללאסתר נחמיאס ועדי הללאסתר נחמיאס ועדי הללאסתר נחמיאס ועדי הללאסתר נחמיאס ועדי הללסייעת בוקר039336297מעיין + אפיקים נחלים

ג'יהודית חגג'יהודית חגג'יהודית חגג'יהודית חגג'יהודית חגסייעת צהריים039336297מעיין + אפיקים נחלים

גילה נחמיאסגילה נחמיאסהודיה מנצורהודיה מנצורהודיה מנצוררכזת בוקר039334311ניצנים + יובליםנחלים

רחל הלל ועליזה דעבולרחל הלל ועליזה דעבולרחל הלל ועליזה דעבולרחל הלל ועליזה דעבולרחל הלל ועליזה דעבולסייעת בוקר039334311ניצנים + יובליםנחלים

ג ועליזה דעבול'יהודית חגג ועליזה דעבול'יהודית חגג ועליזה דעבול'יהודית חגג ועליזה דעבול'יהודית חגג ועליזה דעבול'יהודית חגרכזת צהריים039334312ניצנים + יובליםנחלים

איילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהאיילת גור אריהרכזת039329784זית  רינתיה

מזל אמיתימזל אמיתימזל אמיתיסייעת 039329784זית  רינתיה

חני קסלסיחני קסלסיחני קסלסיחני קסלסיחני קסלסירכזת בוקר039333529פיקוס רינתיה

איריס יעיש  ותמי לוזאיריס יעיש  ותמי לוזאיריס יעיש  ותמי לוזאיריס יעיש  ותמי לוזאיריס יעיש  ותמי לוזסייעת בוקר039333530פיקוס רינתיה

חני קסלסיחני קסלסיחני קסלסיחני קסלסיחני קסלסירכזת צהריים039333531פיקוס רינתיה
איריס יעיש  ושקד סולטנהאיריס יעיש  ושקד סולטנהאיריס יעיש  ושקד סולטנהאיריס יעיש  ושקד סולטנהאיריס יעיש  ושקד סולטנהסייעת צהריים039333529פיקוס רינתיה

רכזת039339341רימון רינתיה

לירן ציונילירן ציונילירן ציונילירן ציונילירן ציוניסייעת039339341רימון רינתיה

מזל ברנשטייןמזל ברנשטייןמזל ברנשטייןמזל ברנשטייןמזל ברנשטייןרכזתצופית שילת 



רבקה ברנשטייןרבקה ברנשטייןרבקה ברנשטייןרבקה ברנשטייןרבקה ברנשטייןסייעתצופית שילת 

פלורית טייבפלורית טייבפלורית טייבפלורית טייבפלורית טייברכזתצופית שילת 

מלכי טייבמלכי טייבמלכי טייבמלכי טייבמלכי טייבסייעתצופית שילת 


