הורים יקרים שלום רב.
להלן חלוקת גני הילדים לשנה"ל תשפ"ג.
השיבוצים נערכו עפ"י צרכים ושיקולים פדגוגיים של המערכת.
אנו מאחלות לכם ולילדכם קליטה קלה ונעימה.

גן דרור
גננת :דגנית שורק
תומכות הוראה :שרון טורם ,נילמה חייט
אלטר מאיר עומרי
אלפסי אמה
בגרייסר ליאם
בן לולו אביב
בן סימון מאיה
גולן אלינור
דוד אריאל פא
דנון יצחק
הרוש לינור
ויילר אמיתי
ויסוסקי אליענה
וקרט נבו
יונתן אלה
יפרח מתניה
כהן אבישג
להב אוהד
לסקוב עידן
מור ריף יזהר
מקנזי בקל אוריאיין
סוחריאנו רונה
סופר אביגייל
עאמר תמיר
פילו שביט
קמה מילר ארד אורי
קרני אלי אור
שלום רוני
שלמה אור
שמיר סול
שניאקין אלה
שנער בר

גן פשוש
גננת :לירז מרדלר אלפיה
תומכות הוראה :ויטה גיידרוב ,ורד מלכה
אבו חמידה אלמה
אטיה ענבר
אלפנדרי קרני
אנצל
הברפלד אופק
באומן אייר
ביטון עומרי
בייזמן סטפניה
בן עזרי אורי
גוטמן ענבר
גחשאן קארלוס
גיא בועז
דוגה אביה
הלל עלמה
הראל נילי
ויינר איתן
ונטורה אריאל יוסף
חזן איתן
חסון יעל
טולדנו רוי ישראל
יפרח יונתן
כהן אמיליה
כרוב יובל
לברו רון
להב אלמה
מוראד ינאי
מטסרו אריאל
מיטלמן לי
מרציאנו לביא יצחק
קוניס רומי
שוקרון הראל
שיפמן אווה

גן חוחית
גננת :רונית ראובני
תומכות הוראה :יפעת אלפסי ,אסואן שמא
אורון נעמה
אלדין ניל
אלמליח עלמה
אשירוב פאר
בן יוסף אביב
ברדשסקי אמילי
ברהום מריה
גולן אביטל
דנון אביב
דסקלו נבו
הרשקו דולב
ויינגרם גבע
וייס לירי
ויסוסקי עילאי יה
ורדי ארז
חדאד הלן
מגיד בן
מלמד מתן
מקסומוב נאיה
עאמר ויליאם
עווד דימה
עמר איתי
פיטקובסקי אלמוג
פילו לירוי
פיצחדזה אופיר
קוזלבוב אדלינה
קורבוב דארן
קרפוב דניאל

גן עפרוני
גננת :רונית שרעבי
תומכת הוראה :מירי סולטן
אטיה נטע
אינהורן אוריה יע
אינהורן סתיו סול
איפרגן דוידי
אמור ישי
בוריק אביב
בלינדרמן אביתר
בקר איתן
גמפי עופרי
הרשטין דקל
זרביב רומי
טל גאיה
יוסף איתי
לוזון תהל
מוטלינגר עידו
מילטר איתן
נחמן הראל
סבאג רם דושן
סירדין יאן
עמר אריאל
רוט עופרי
רוט איתן
רוטשילד נועה לי
שחףבלאן דניאל
שיקלילזרב דוד
שמיר שלי
שניאקין אליסה
שרעבי עדי

גן סנונית
גננת :יהודית אנגל שפיץ ()052-221-9534
תומכת הוראה :בת שבע אפרים
הודעה מהגננת:
ילדים והורים יקרים
ברוכים הבאים לגן סנונית
אנא הורה  1והורה 2שלחו לי הודעת ווטצאפ כדי שאוכל לשמור וליצור קבוצת הודעות
שלחו לי למייל תמונת פנים של בתכם/בנכם לדף קשר
בהתרגשות וציפיה יהודית ובת שבע
yeshe3@walla.co.il
אזולאי יעד
אטרחמוביץ איתן
אסמאעיל אדם
בדריאן מיקה
בילר תמר
בל יהונתן
בן גיגי ליאם
ברטה דורי
ברשישט נועה
חובב עמית
חמד מירון
יפרח מיה
ישראל מלינה
לויטס אלה
נחמן נגה
סוטארי דילאן
עזרי ליבי
עמר אליה
פיקר יובל
פרבר רותם
פרבר רואי
צרפתי עמית
רוזנברג קים
רוזנצוויג סהר
רמות דן
שבע רועי

שמואלי ניצן חנה
שקורי ליה

