
 

 

 

אזורי הרישום לבתי הספר לשנת 

 הלימודים

 בתשפ"

 חינוך מחלקת בתי הספראגף ה

 כרכור –המועצה המקומית פרדס חנה 

 2021ינואר 

  



 ביה"ס רבין   ביה"ס אלונים
 שם הרחוב המשך אלונים שם הרחוב

 אבן גבירול  חרמון  אילת 

 אבוקה  טפח  איריס 

 אלון  יקינטון  אלה 

 ברקת  כוכבית  אלונים 

 גורדוניה  כתימה  ארז 

 (1-45הבוטנים ) לוטם  אשל 

 (2-38הבוטנים ) לח"י  ברקן 

 הגבורה  לילך  גומא 

 הדסים  מוריה  גלבוע 

 (1-73הדקלים ) מיצפור  גלעד 

 (2-58הדקלים ) מרווה  דולב 

 (1-63הדרים ) נבו  דרוקר 

 (2-84הדרים ) סיני  דרור 

 ההסתדרות  סמ' חריש   (1-25דרך הבנים )

 הוד  עולש  (2-34דרך הבנים )

 החי"ל  עצמאות  דרך הים 

 החיל  עצמון   (1-18)דרך למרחב 

 החלוץ  פלמ"ח  דרך משמרות 

 המעין  פלמח  דרך פיק"א 

 (1-47הנדיב ) קוממיות  דרך פיקא 

 (2-36הנדיב ) קרן היסוד  האורנים 

 הצבי  ראשונים  (40-998הבוטנים )

 הצפירה  רבי עקיבא  (47-999הבוטנים )

 חבצלת  רעות   הגדוד 

 חלוצים  ש יפה נוף  הגנה 

 יהודה הלוי  שביל התלמיד   הגפן 

 יהלום  שכ' אלון  (60-998הדקלים )

 לבונה  שקדים  (75-999הדקלים )

 מגד  שקמה   (65-999הדרים )

 מורן  תבור  (86-998הדרים )

 מעפילים  תלמים   הזית 

 נווה הדקלים  תרפ"ט  החורש 

 נחשון    הטללים 

 סמ'  רקפת    המלאכה 

 סמ' המטע    המעלה 

 סמ' חרצית    המשמר 

 סמ' סיגלית    (38-999הנדיב )

 ספיר    (49-999הנדיב )

 עמל    הנוטר 

 פאר    הצנחנים 

 פלג    הרדוף 

 צהלה    הרימון 

 שד קרן קימת    השדה 

 שוהם    השומר 

 שושן    השיטה 

 שמואל הנגיד    ורד 

 תחכמוני    זהבית 

 תמר    חיננית 

     חן 

     חרובים 

     חרושת 



   ביה"ס שרת ביה"ס מרחבים
 המשך שרת שם הרחוב שם הרחוב

 שד ציונות  אגס  אתרוג 

 שכ' גאולה  אחדות  בית אל 

 תחיה  אליהו  בן שטח 

 תפוז  אלישע  בר כוכבא 

 תקומה  אנקור  גוש חלב 

 סמ' הדיה  אפרסק  גינת אגוז 

  אשכולית  גמלא 

   בזל  גן עוז 

   גאולה  דביר 

   דובדבן  דניאל 

   דוכיפת  (19-99דרך למרחב )

   ם ידרך הציפור הגלעין 

   (100-999דרך למרחב ) הכרם

   האדנים  המדרשייה 

   האחווה  העסיס 

   האקליפטוס  העפרוני 

   הבוסתן  הצוף 

   הגאון  הקטיף 

   המסילה  חברון 

   התנאים  חגי 

   זכריה  חסידה 

   זמיר  חשמונאים 

   חבקוק  יונה 

   חגלה  מודיעין 

   טוריים מרכז קליטה  מכבים 

   יחזקאל  מצדה 

   ינשוף  נוי 

   כורש  נחמיה 

   לימון  סמ' יודפת 

   מלאכי  סמ' פעמונית 

   מנגו  סמ' צבעוני 

   מנדרינה  סמ' שיזף 

   מרכז קליטה  סמ' מרחבים 

   נחליאלי  סמ' צאלון 

   נץ  פורן יסמ' צ

   נשר  עזרא 

   סמ' הדיה עציון 

   סמ' התשבי  פדויים 

   סמ' ירדן  צפניה 

   ן תסמ' בוס רמב"ם 

   סמ' בוסתן  ש ממשלתי 

   סמ' רותם  ש נוה מרחב 

   סנונית  שבי ציון 

   עיט  שחף 

   עינב  שכ משכנות ישראל 

   ערוגות  שלדג 

   פומלית  שלומציון 

   פנחס  תל צבי 

   קלמנטינה  סמ' שומרון
   ש רמז  
   שב"ל  



שדותביה"ס  יה"ס כרכורב    ביה"ס מעיינות  
 שם הרחוב שם הרחוב שם הרחוב

 אסיף  (1-63אחוזה ) אביבים 

 בשן  אלחריזי  (64-998אחוזה )

 גולן  אסתר  אחוזה הירוקה 

 דן  ביל"ו  אלומות 

 דפנה  גבע  אלכסנדרוני 

 הגורן  דגניה  אצ"ל 

 הגיתית  (27-127דרך הבנים ) ארבל 

 הגליל  (36-126דרך הבנים ) בציר 

 החליל  דרך הרופא  ברקאי 

 החץ  האיכר  גבעתי 

 היובל  היוגב  גדנ"ע

 המזמור  הימאים  גולני 

 (101-999המייסדים ) המגדל  דודאים 

 המיתר  המגינים  (128-999דרך הבנים )

 הנבל  (14-200המושב ) דרך קדמה 

 הנחילות  (1-100המייסדים ) האומנות 

 (38-998הנשיא ) (1-41הנשיא ) הבריגדה 

 (43-999הנשיא ) (2-36הנשיא ) הברכה 

 העשור  הראל  (1-13המושב )

 הפעמון  השופטים הנח"ל 

 הקרן  טייסים  הנחל 

 השיר  יובל  העליה 

 השמינית  מעלה גיבורים  העמק 

 התקווה  מרדכי  הקשת 

 חצוצרה  נטע  השחר 

 כינור  ניל"י  השניים

 כנרת  ניר  ירושלים 

 לשם  סגולה  כוכב 

 מטולה  סמ' אדם   מכורה

 מירון  סמ' דגניה  נבטים 

 מצילתיים  סמ' המושב  נוגה 

 סמ' הזוהר  עירון  נחלה 

 סמ' הזיו  קארו יוסף  ניצנים

 סמ' זריחה  קורנית  נעורים

 סמ' חמה  שאננים  סמ' הריקמה  

 סמ' פריחה   שבזי  סמ' צבר 

 עוגב  שכ' תל שלום א  סמ' האריגה 

 ענבל  שכ עולים חדשים  סמ' היצירה 

 צליל  שכ קנדי  סמ' הריקמה 

 צלצלי שמע  שלום  ' מגשימים סמ

 צלצלי תרועה  שמשון  עלומים 

 קלע  תותחנים  עמר 

 קציר  תלפיות  ערבה 

 רביד    צפרירים 

 שופר    קנאים             

 שניר    שיבולים 

 תוף    תרע"ג 

      

      

      

      



 ביה"ס שבילים ע"ש בגין
  
     

   הרישום לביה"ס באתר מיועד לבוגרי הגנים הדמוקרטיים בלבד  

   הורים המעוניינים להיכנס להגרלה , יש להגיש בקשה בנפרד .

   )דרך בתי הספר שלנו( באתר בית הספרמידע על תהליך הרישום 

     

     

 נועם מעיין , מורשה, -חמ"ד : ישורון  בתי הספר של
  

 הרישום לבתי הספר של חמ"ד פתוח לכל אזורי הרישום.
 )דרך בתי הספר שלנו( בית חינוך מעייןלמידע על 

  

     

בטופס רישום מיוחד בלבד! נמצא רישום לביה"ס רימון אנתרופוסופי 
 רישום למוסדות חינוך. -באתר אגף החינוך

 


