
מחלקת בתי הספר, אגף החינוך

כרכור– המועצה המקומית פרדס חנה 

23-ינו

אזורי הרישום לבתי הספר

ד"לשנת הלימודים התשפ



ס רבין"ביהס אלונים"ביה
שם הרחובהמשך אלוניםשם הרחוב

אבן גבירולטפחאילת

אבוקהיקינטוןאיריס

אלוןכוכביתאלה

ברקתכתימהאלונים

גורדוניהלוטםארז

(1-45)הבוטנים י"לחאשל

(2-38)הבוטנים לילךברקן

הגבורהמוריהגומא

הדסיםמיצפורגלבוע

(1-73)הדקלים מרווהגלעד

(2-58)הדקלים נבודולב

(1-63)הדרים סינידרוקר

(2-84)הדרים חריש' סמדרור

ההסתדרותעולש(1-25)דרך הבנים 

הודעצמאות(2-34)דרך הבנים 

ל"החיעצמוןדרך הים

החלוץח"פלמ(1-292)דרך למרחב 

המעיןקוממיותדרך משמרות

(1-47)הנדיב קרן היסודא"דרך פיק

(2-36)הנדיב ראשוניםהאורנים

הצבירבי עקיבא(40-998)הבוטנים 

הצפירהרעות(47-999)הבוטנים 

חבצלתשביל התלמידהגדוד

חלוציםשקדיםהגנה

יהודה הלוישקמההגפן

יהלוםתבור(60-998)הדקלים 

לבונהתלמים(75-999)הדקלים 

מגדט"תרפ(65-999)הדרים 

מורן(86-998)הדרים 

מעפיליםהזית

נווה הדקליםהחורש

נחשוןהטללים

רקפת'  סמהמלאכה

המטע' סמהמעלה

חרצית' סמהמשמר

סיגלית' סמ(38-999)הנדיב 

ספיר(49-999)הנדיב 

עמלהנוטר

פארהצנחנים

פלגהרדוף

צהלההרימון

שד קרן קימתהשדה

שוהםהשומר

שושןהשיטה

שכונת עומריםורד

שמואל הנגידזהבית

תחכמוניחיננית

תמרחן

חרובים

חרושת

חרמון



ס שרת"ביהס מרחבים"ביה
המשך שרתשם הרחובשם הרחוב

שד ציונותאגסאתרוג

גאולה' שכאחדותבית אל

תחיהאליהובן שטח

תפוזאלישעבר כוכבא

תקומהאנקורגוש חלב

אפרסק1-999גינת אגוז 

אשכוליתגמלא

בזלגן עוז

גאולהדביר

דובדבןדניאל

דוכיפת293-500דרך למרחב 

דרך הציפוריםהגלעין

500-900דרך למרחב המדרשייה

האדניםהעסיס

האחווההעפרוני

האקליפטוסהצוף

הבוסתןהקטיף

הגאוןחברון

הכרםחגי

המסילהחסידה

התנאיםחשמונאים

זכריהיונה

זמירמודיעין

חבקוקמכבים

חגלהמצדה

טוריים מרכז קליטהנוי

יחזקאלנחמיה

ינשוףיודפת' סמ

כורשמרחבים' סמ

לימוןפעמונית' סמ

מלאכיצאלון' סמ

מנגוצבעוני' סמ

מנדרינהצפורן' סמ
מרכז קליטהשומרון' סמ

נחליאלישיזף' סמ

נץעזרא

נשרעציון

בוסתן' סמפדויים

הדיה ' סמצפניה

התשבי' סמם"רמב

ירדן' סמש ממשלתי

רותם' סמש נוה מרחב

סנוניתשבי ציון

עיטשחף

עינבשכ משכנות ישראל

ערוגותשלדג

פומליתשלומציון

פנחסתל צבי

קלמנטינה

ש רמז

ל"שב



ס מעיינות"ביהס כרכור"ביהס שדות"ביה
שם הרחובשם הרחובשם הרחוב

אסיף(1-63)אחוזה אביבים

בשןאלחריזי(64-998)אחוזה 

גולןאסתראחוזה הירוקה

דןו"בילאלומות

דפנהגבעאלכסנדרוני

הגורןדגניהל"אצ

הגיתית(27-119)דרך הבנים ארבל

הגליל(36-120)דרך הבנים בציר

החלילדרך הרופאברקאי
החץהאיכרגבעתי 

היובלהיוגבע"גדנ

המזמורהימאיםגולני

(101-999)המייסדים המגדלדודאים

המיתרהמגינים(121-999)דרך הבנים 

הנבלהמושבדרך קדמה

הנחילות(1-100)המייסדים האומנות

(38-998)הנשיא (1-41)הנשיא הבריגדה

(43-999)הנשיא (2-36)הנשיא הברכה

העשורהראלל"הנח

הפעמוןהשופטיםהעליה

הקרןטייסיםהעמק

השירמעלה גיבוריםהקשת

השמיניתמרדכיהשחר
התקווהנטעהשניים

חצוצרהי"ניליובל

כינורסגולהירושלים

כנרתדגניה' סמכוכב
לשםהמושב' סממכורה

מטולהעירוןנבטים

מירוןקארו יוסףנוגה

מצילתייםשאנניםנחלה
הזוהר' סמשבזיניצנים

הזיו' סמעולים חדשים' שכניר
זריחה' סמתל שלום א' שכנעורים

חמה' סמשכ קנדיאדם' סמ

פריחה' סמשלוםהאריגה' סמ

עוגבשמשוןהיצירה' סמ

ענבלתלפיותהריקמה' סמ

צלילהריקמה' סמ

צלצלי שמעמגשימים' סמ

צלצלי תרועהצבר' סמ

קלעעלומים

קצירעמר

רבידערבה

שופרצפרירים

שנירקורנית

תוףקנאים

שיבולים
שכונת עומרים

תותחנים

ג "תרע



ש בגין ורימון אנתרופוסופי"ס שבילים ע"ביה

ס באתר מיועד לבוגרי הגנים הדמוקרטיים" הרישום לביה

.יש להגיש בקשה בנפרד , הורים המעוניינים להיכנס להגרלה 

.מידע על תהליך הרישום באתר המועצה

נועם, מורשה, מעיין - ישורון : ד "בתי הספר ממ
.ד פתוח לכל אזורי הרישום"הרישום לבתי הספר של חמ

ד"מידע על רישום למוסדות החינוך תשפ
2023 לינואר 23-ב, ג"בשבט התשפ' א', יום ב-הרישום יחל ב

2023 בפברואר 12, ג"א בשבט התשפ"כ', ויסתיים בתאריך יום א

:קבלת קהל באגף החינוך

08:30-13:00בשעות ' ה- 'בימים א

 16:00-18:00גם בשעות ' , בימי ג

077-9779953: מזכירות אגף החינוך

 053-3662236": וואטסאפ חינוך"
edu@pardes-hanna-karkur.muni.il: מייל


