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 צוות הצהרון מיקום ישוב

 .סינה ג'ראד )רכזת(1 מתחם גנים בן שמן

 .נעמי אברהם )סייעת(2

 .מרים לקטיוי )רכזת(1 קן נוער בית נחמיה

 .ג'אנט תשובה )סייעת(2

 אוגניה )רכזת(.1 מועדון הנוער מזור

 רון סולטנה )סייעת(. 2

 .סימי מועלם )רכזת(1 בית העם כפר טרומן

 . נורית שמואלי )רכזת(1 מתחם מעונות ישן טירת יהודה

 חפציבה )סייעת(.2

קרוואן, מתחם  ברקת

 מעון חב"ד

 .רבקה אהרון )רכזת(1

 דוד )רכזת(נועה בן  ביה"ס לפיד

 .שושי יעקב )רכזת(1 גן סימה גמזו

 .תקוה מהטוב )סייעת(2

 מרגלית מנצור )רכזת(.1 בית העם החדש חדיד

 .ציפי שלום )סייעת רפואית(2

לשליחת הודעה 

 בוואטספ לחצו כאן

לאתר האינטרנט 

 שלנו לחצו כאן

לחיוג למוקד 

הטלפוני לחצו 

 כאן

לשליחת דוא"ל 

 לחצו כאן
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שם העובדתתפקידגןישוב

נופר שמאקהרכזת צהרוןדליותאחיסמך

לבנה ניסיםסייעת צהרון

רחלי דייןרכזת צהרוןזיתבית נחמיה

ברכה הינדיסייעת צהרון

הלן נטףרכזת צהרוןתותבית נחמיה

שירן זרדבסייעת צהרון

מרים לגטוירכזת צהרוןבית ספרבית נחמיה

אנט תשובה'גסייעת צהרון

כרמית גולדמןרכזת צהרוןיובלבית עריף

רחל אשרףסייעת צהרון

סימה אלגלירכזת צהרוןדובדבןש"בן שמן כנב

טוהר תשובהסייעת צהרון

הודיה בוקרהרכזת צהרוןשקדבן שמן 

גילה דוידיאןסייעת צהרון

פנינה לגטוירכזת צהרוןחצבבן שמן

אורנה לקטויסייעת צהרון

ארד'סינה גרכזת צהרוןבית ספרבן שמן

נעמי אברהםסייעת צהרון

לבנת לב ארי רכזת צהרוןפשושבני עטרות

יונה עוקשסייעת צהרון

איימי רובינזוןרכזת צהרוןצברבני עטרות 
רוית דרוריסייעת צהרון

יפה יוסףרכזת צהרוןתמרברקת

סייעת צהרון

אתי צברירכזת צהרוןחרציתברקת

אורנה מעטוףסייעת צהרון

אסנת יוסףרכזת צהרוןדקלברקת

רותם מעטוףסייעת צהרון

רבקה אהרוןרכזת צהרוןבית ספרברקת

אבישג בן משהרכזת צהרוןאביבגבעת כוח

אורנה מפעיסייעת צהרון

מתי מורנורכזת צהרוןברושיםגבעת כוח

כרמית משהסייעת צהרון

דריה המבורגרכזת צהרוןרימוןגנתון

הודיה בריגעסייעת צהרון

חן בריגערכזת צהרוןלילךגנתון

גלית דבושסייעת צהרון

מורן מפעירכזת צהרוןרויזיגמזו

אן'דליה גסייעת צהרון

אורלי גהדוערכזת צהרוןענבלגמזו

טליה חבניסייעת צהרון

שושי יעקברכזת צהרוןבית ספרגמזו

תקוה מה טובסייעת צהרון

דניאלה יפרחרכזת צהרוןסביוןחדיד 

אתי חבניסייעת צהרון

מיכל מרדכירכזת צהרוןשלוםחדיד 

דליה מגרוסייעת צהרון

חנה זכריהסייעת שלישית 

מרגלית מנצוררכזת צהרוןבית ספרחדיד 



ציפי שלוםסייעת צהרון

אילנה שומרוןרכזת צהרוןפרחיםטירת יהודה

רחל לוי הללסייעת צהרון

אליזבת תשובהרכזת צהרוןרימוןטירת יהודה

מירי נטוסייעת צהרון

נורית שמואלירכזת צהרוןבית ספרטירת יהודה

רון סולטנהסייעת צהרון

לידיה אליהורכזת צהרוןניצניםכפר דניאל 

שושי זכריהסייעת צהרון

דליה טוביאנהרכזת צהרוןאורניםכפר טרומן

ין'ירדנה עפגסייעת צהרון

סימי מועלםרכזת צהרוןבית ספרכפר טרומן

רחל יצחקרכזת צהרוןקשתכפר רות

זהבית סרורסייעת צהרון

לינוי דישקסייעת שלישית 

קרן שירירכזת צהרוןאנקורלפיד

שושי הללסייעת צהרון

רותי כהןרכזת צהרוןפשושלפיד

אושרה בן גיגיסייעת צהרון

נועה בן דודרכזת צהרוןבית ספרלפיד

מירי שפירארכזת צהרוןאהבהמזור 

ציפי מלמדסייעת צהרון

אירית ברוךרכזת צהרוןתותמזור 

שרה לביאסייעת צהרון

אוגניה סנדלררכזת צהרוןבית ספרמזור 

איבנס חפציבהסייעת צהרון

ימימה משהרכזת צהרוןאפיקיםנחלים

אסתר נחמיאססייעת צהרון

הודיה מנציררכזת צהרוןיובליםנחלים

סייעת צהרון

איילת גור אריהרכזת צהרוןזיתרינתיה 

מזל אמיתיסייעת צהרון

חני קסלסירכזת צהרוןפיקוסרינתיה 

איריס יעישסייעת צהרון


