
 ,יקרה גננת
 והקימה, בגנים המקום מילויי לבעיית פתרון למצוא החליטה מחנכות גננות ארגון הנהלת
 . אזורים פ"ע ווטסאפ הודעות מערכת

 את עצמה על ולקחה הקבוצות את שפתחה, הארגון ר"יו, חזן דורית י"ע ניזום הפיילוט
 .המשפטית האחריות

 .מגוריך באזור הקישור על לחצי -להצטרפות
 .הקישור הרלוונטי הפצת י"ע, לקבוצה וסייעות גננות שיותר כמה צרפי -להצלחתנו •
 !מקום מילוי בנושא רק -בקבוצה הודעות פרסום •
 .שמצאת המקום ממלאת זהות על המפקחת את עדכני •

 :צייני נא, מקום ממלאת מחפשת כשאת
 .ההחלפה מבקשת סייעת/גננת -ותפקידך שמך .1
 .וכתובתו הגן שם .2
  ]ד/חנ"מ"ממ/  מ"]מ הגן וסוג הילדים גיל .3
 קשר ליצירת טלפון. מס .4

 
 :ב-א סדר לפי הקבוצות

  אופקים והסביבה מ.מ. .1

 אור יהודה  מ.מ. .2

 אילת מ.מ. .3

 אריאל  מ.מ. .4

  אשדוד מ.מ. .5

  אשקלון מ.מ. .6

  באר שבע מ.מ. .7

 2מ. מ. באר שבע  .8

  באר שבע חנ"מ מ.מ. .9

 בית שמש מ.מ. .10

  גליל עליון  מ.מ. .11

 גליל תחתון  מ.מ. .12

 באר יעקב מ.מ. .13

 בת ים  מ.מ. .14

 הוד השרון מ.מ. .15

 הרצליה מ.מ. .16

  השומרון מ.מ. .17

 בנימינה חוף הכרמל זכרון יעקב,  מ.מ. .18

 חבל מודיעין מ.מ. .19

  ועמק חפר חדרה מ.מ. .20

 חולון מ.מ. .21

 חוף אשקלון מ.מ. .22

 חיפה מ.מ. .23

 חצור הגלילית  מ.מ. .24

 טבריה מ.מ. .25
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 יהוד נווה מונוסון מ.מ. .26

  1ירושלים  מ.מ. .27

  2ירושלים  מ.מ. .28

 כפר סבא  מ.מ. .29

  כרמיאל ומשגב מ.מ. .30

 מודיעין  מ.מ. .31

 מטה אשר  מ.מ. .32

 מזרח מטה בנימין מ.מ. .33
 מ.מ מטה בנימין מערב .34

  מעלה יוסף ומעלות  מ.מ. .35

 ועכו נהריה  מ.מ. .36

 , יזרעאל נצרת עילית,עפולה  מ.מ. .37

 השרוןו נתניה  מ.מ. .38

  עמק בית שאן  מ.מ. .39

 פתח תקוה מ.מ. .40
 מ.מ. פרדס חנה .41

  קריות  מ.מ. .42

 גני תקוה-קרית אונו  מ.מ. .43
 חברון-קרית ארבע מ.מ. .44

 קרית גת  מ.מ. .45

  קרית מלאכי  מ.מ. .46

 קרית שמונה  מ.מ. .47

 ראש העין מ.מ. .48

 ראשל"צ  מ.מ. .49

 ציונה,ק.עקרון,יבנה(רחובות והסביבה) גדרה,נס  מ.מ. .50

 לוד-רמלה  מ.מ. .51

 תייםגבע -בני ברק-רמת גן  מ.מ. .52
  רמת הגולן מ.מ. .53

 רעננה  מ.מ. .54
 שוהם מ.מ. .55

  שדרות ונתיבות  מ.מ. .56

  1תל אביב  מ.מ. .57
  2תל אביב  מ.מ. .58
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