
סייעתטל' גןגננתגןישוב

חנה אטלן09-8615702דפני ואנדנברגאורןאביחיל

ריקי ארביב09-8628561בר נבוןכלניתאביחיל

רונית יהודה09-8663049סיון אגבידולבאביחיל

שמחה חיריק04-8297874נעמה רוטהדראומץ

ענבל שעיבי04-6258756אסנת ברשקדאומץ

חדווה אדמוני04-6258370עדי ז'נה אלוןגן זיתאחיטוב

אורית טייבי04-6258749מיכל שלוםהגפןאחיטוב

סיון גוברי04-6366799הדר יחיא צובריחרובאלישיב

מרים בטיטו04-6337830דפנה גור פרידמןסנוניתאלישיב

ג'קלין טרי09-8986802זהבה ברקאידובדבןבורגתא

נצחיה חשאי09-8986089נגה שניידרהאירוסבורגתא

אתי כתר09-8947735ירדן אהרוןסביוניםבורגתא

 תמי ברון09-7661598עפרה נרקיסדרורבחן

ג'ני אלעזר09-7661605לימור שועללילךבחן

שושי ירימי09-8947619יעל נהריןצאלוןבית הלוי

גילה בוארון09-8341291ליהי טולדו גיעאןנופרבית יצחק

שרה כהן09-8616592אילנית טהורתאנהבית יצחק

אהובה אושרי09-8873350אילת סטיארטתלתןבית יצחק

דליה טריף09-8669273אנה פולגתפוזבית יצחק

שמרית סירמקש חונן09-8782631קרן טלאלה חנ"מבת חפר

לימור עבו09-8782629דבורה לאה פישברושבת חפר

דליה עובדיה09-8782632שימרית חןהדסבת חפר

גילת אשורוף09-8788373מאירה לויחרציתבת חפר

מושית תורג'מן09-8788242ליאת דבוסיסנרקיסבת חפר

מירב מרר לוי09-8788278רויטל גולןסחלביםבת חפר

פטל חנ"מבת חפר
נטע רווח

  זיוה עין צבי
09-7451435

נטע סמיילי 
אלונה אוקב

אילהם אבורמוך

אורלי מדיני09-8788234נעמה עוגןרותם חנ"מבת חפר



אורלי שטרויטמן09-8780975ענת אחרקרקפתבת חפר

תות  חנ"מבת חפר
ליאור פברקר 

שירן אור
09-8782630

עפרה סבג
מירב מרטין
נילי חיריק

דניאלה אלוש 09-7710290אורטל רצוןפקאןגבעת שפירא

04-6369540ענת בן פורתדולבגח"א

04-6369548גלי בלודקלגח"א

דנה רוביןרימון- חדשגח"א

04-6368045מיכל אלמוזלינוסאורןגח"מ

04-6868045דניאל פרס אלוןהדסגח"מ

אלישבע אלפסי04-6258986שירן בוזיניצןגן יאשיה

דגנית ג'יבלי04-6258580נעמי ג'מילתמרגן יאשיה

סיגלית חזיזה09-8342129נעמי ייגלהגן הירוקהדר עם

ירדנה אהרון09-8840378שלומית גולןחצבהדר עם

אילנית אהרון09-7732994עירית בן חייםנבטיםהדר עם

איווט ריינברג09-8616275מירב נקרעיריתהדר עם

04-6367144מורן ימיניפשושהמעפיל

04-6367150שקמה תלפזצופיתהמעפיל

09-8982482סיגל לביאירדןהעוגן

09-8982452שני אסלןערבההעוגן

ריקי שטרן09-8762180אילנה בלטנראלמוגןחבצלת השרון

ליטל דואני04-8625283נעמה רוזנבלוםמרווהחוגלה

רותי עזריה04-8625283אפרת כהןשקדיהחוגלה

יסמין זאדה04-6308397ליאור כדוריאורניםחיבת ציון

ריקי חג'בי04-6251483הגר גמליאלהגפןחיבת ציון

סיגל אבני09-7738229נגה סנדרוביץיקינטוןיד חנה

רויטל עטרה09-7717483אילנית סופרצבעונייד חנה

שרי זהבי09-8664467ריקי קורליאורניםכ. ויתקין

לימור דמארי09-8665713דנה זיגלמן אזולאיארזיםכ. ויתקין

שמש נגיל09-8664465עדי שדהדקלכ. ויתקין



עדנה מורי09-8663730תום כהןניצניםכ. ויתקין

מינה אטדג'י09-8664251תמר ויינברגרימוןכ. ויתקין

חנה מעוז09-7657278עדן אלגוואיסביוןכ.ויתקין

אסמה04-8775060ענת גולדינר כהןאקליפטוס חנ"מכפר הרא"ה

מיכל ירימי04-6366817הדר גודי יעקבורדכפר הרא"ה

מיכל סבח04-6251465אושרין חיוןכלניתכפר הרא"ה

חדווה סבח04-6251627אורלי חביבנוריתכפר הרא"ה

אביבה עמיאל04-6366819מיה לוינרקיסכפר הרא"ה

ענבל פרץ09-8945902שון רונןיסמיןכפר מונאש

זהרה רצבי09-8988947קארין אשריאןלוטםכפר מונאש

קרן עמרם09-8666414אורית הראלאורניםמכמורת

אילנית לוי יעיש09-8663820שלומית לויחופיםמכמורת

יפה לאלא09-8662221ורד ישראלישוניתמכמורת

09-8982808איריס שדהאורןמעברות

יעל רובינזוןסביוןמעברות

09-8983329דנה לייבפרחי הברמשמר השרון

09-8983330קרני בכוררימוןמשמר השרון

דינה לדאני09-7737285טל ברנטאגסעולש בארותיים

ליאת אלקלאי09-8942663קרן ולדמן אזולאיאלהעולש בארותיים

מזל גל09-8947451סוזי נגראלוןעולש בארותיים

דרורית זילברברג09-8940964עדי סימונסארזעולש בארותיים

04-6127725מיה גלוצר יחזקאלאלוניםעין החורש

04-6127726מורן תומררימוןעין החורש

ענת רובס09-8642945איילת לחמיש קלפוסיובליםצוקי ים


