
סייעת שלישיתסייעתמובילהצהרוןישוב

חנה אביטן - 054-222-3729לאה אדרי 052-2787630דליות אחיסמך  

דליה  מגרו דנה לקטוי 050-8722445גאנט תשובה 050-7272908שקד           בן שמן מושב

לבנה ניסים אורנה לקטוי 052-6388996פנינה לקטוי 053-7327430 חצב    בן שמן מושב

טל יונה - 052-282-9611סינה גראד- 052-459-8569בית ספרבן שמן מושב

רחל אשרף 054-4355781כרמית גולדמן 054-8369367יובל בית עריף

שירן זרדב 050-9333140הלן נטף 050-2926660תות       בית נחמיה 

תמר עוזרי - 050-671-0991מרים לקטוי -052-652-7274בית ספרבית נחמיה 

תקוה עדרי 050-4206091סימה אלגאלי 052-6672303דובדבן      בן שמן כפר נוער

ענבל אליזבת תשובה 050-5327773פשוש      בני עטרות 

רוית דרורי 050-3980097איימי רובינזון 054-5248226 צבר       בני עטרות 

מזל ארבל -  052-898-8915הודיה מנציר - 054-803-1333בית ספרבני עטרות 

אורנה מעטוף 050-7207912אתי צברי 054-9482208חרצית  ברקת 

אתי חסן 054-9815105בר חסן 050-4352481דקל  ברקת 

מזל מעטוף - 052-458-8126אוסנת יוסף 050-7870199גפן חב"ד ברקת 

שקד מעטוף - 053-530-5502נחמה הללבית ספרברקת 

אורנה מפעי 050-6886754אבישג בן משה 054-6761061אביב      גבעת כ"ח

רחל הלל לוי  054-2343325מתי מורנו 054-7446470ברושים  גבעת כ"ח

אורלי הילל - 052-659-8335רבקה אהרון -  054-796-2231בית ספרגבעת כ"ח

גלית דבוש 050-5753021חן בריגע 053-3374230רימון    גינתון 

לירון אלגאלי רותי כהן 054-5273763לילך      גינתון 

דוריס יחזקאל - 052-406-6106נעמי אברהם - 054-263-3362בית ספרגינתון 

רבקה אשכנזי אורית חגבי 052-7120107מיכל מרדכי 050-8711928רויזי  + סימה גמזו 

דליה גאן 050-6432777תקוה מהטוב - 050-647-7793ענבל    גמזו 

ציפי מלמד 054-6309237שושי יעקב - 054-793-2569בית ספרגמזו 

הודיה דן - 055-680-0205אתי חבני סעדה רביבו - 0532244262סביון     חדיד 

חנה זכריה ציפי שלום 054-7500399מרגלית מנסור 050-9444333שלום       חדיד 

שושי הלל - 050-924-5224קרן שירי - 054-440-5408בית ספרחדיד 

קורל חסן -  050-328-2323יונה עוקש 052-3380213פרחים טירת יהודה

כרמית משה 050-5577126לבנת לב ארי - 050-570-9495יונים טירת יהודה

תהילה מנצור -  050-424-4907מורן מפעי - 050-306-0441בית ספרטירת יהודה

שושי זכריה 054-7691443לידיה אליהו 053-7565492ניצנים  כפר דניאל

ירדנה עפגין - 052-233-9425דליה טוביאנה - 054-399-5930אורנים כפר טרומן

נדרה צדוק - 054-230-0413סימי מועלם - 050-247-8793בית ספרכפר טרומן

שרה לביא - 052-534-9594מירי שפירא 054-6964777אהבה   מזור 

רוחמה חן 054-6201010אירית ברוך 055-6698473תות       מזור 

רוני יטקובסקי - 050-744-2226גילה אבוחצירא - 052-372-2931בית ספרמזור 

עליזה דעבול 054-5854697גילה נחמיאס - 050-876-0934מעיין   נחלים  

אסתר נחמיאס 052-2427503 ימימה משה 054-5934633יובלים נחלים  

מזל אמיתי 054-6661375איילת גור אריה 054-5533081רימון  רינתיה 

אודל בנדר - 058-690-4900חני קסלסי -  054-590-5129פיקוס רינתיה 

איריס יעיש 052-9573733ריקי מעטוף 052-3944731זית רינתיה 

שיבוץ צוותי צהרוðים- שðה"ל תשפ"ג


