
 תשפ"גאזורי הרישום של בתי הספר היסודיים לשנת 
, קיימת וצפי תלמידיםמידי תקופה עורך אגף החינוך בחינה ושינוי באזורי הרישום עפ"י נתוני מצבת 

 *ב בשנת הלימודים הקרובה יחולו שינויים עפ" המוסבר בהמשך
 הנרשמים, במועד הרישום    במספרמותנה  הגיל שכבות בכל חדשים בבתיה"ס  תלמידים שיבוץ      
 . בפ"לקיץ תשומצבת תלמידים עדכנית       

 
 על אזורי- בי"ס ממלכתי דתי "אבני החושן" חינוך ממלכתי דתי:.1

 .הישובבי"ס קולט תלמידים לחינוך ממלכתי דתי מכל 
ובית עריף בלבד )ע"פ הסכם עם משרד החינוך( ובתאום עם מ.א  כמו כן יקלוט תלמידים מהמושבים חדיד

 חבל מודיעין.
    
 חינוך ממלכתי:.2

 על אזורי  -"קשתבי"ס ממלכתי "
 הסביבה. ימהחינוך הממ"ד ומ"מ מכל הישוב ומיישוב קולט תלמידיםבי"ס  

 קבלת תלמידים מותנית במצבת התלמידים הבית ספרית .
 לימודי חוץ לרשות ע"פ תעריף שיקבע ע"י משרד החינוך .תושבי חוץ ישלמו אגרת 

 ו' סגורות לרישום -שכבות ה'
 
 על אזורי  -"שחף "בית ספר דמוקרטי .3

 .אחרות ומותנה באישור לימודי חוץ  תבי"ס קולט תלמידים מכל הישוב וכן תלמידים מרשויו
 קבלת תלמידים מותנית במצבת התלמידים הבית ספרית .

 ישלמו אגרת לימודי חוץ לרשות ע"פ תעריף שיקבע ע"י משרד החינוך.תושבי חוץ 
 
 "יצחק רבין"בי"ס ממלכתי ע"ש .4

 " "סחלבים"כרמים" ידים המתגוררים בשכונות "טללים" תלמ קולטביה"ס ע"ש יצחק רבין 
 הרחובות הנכללים באזור הרישום הם:

 
 בשמת, רח' נרקיס, רחבת כלנית,רח' נורית, רח' יסמין, רח'              שכונת "טללים"
 161-181עמק איילון שריג ,, רח' עינב, זמורה ,תירוש            שכונת "כרמים"

 , רותם ,ערבה רחובות דקל ,ארז וסמטת הארז ,שקמה, דולב, שיטה  שכונת "סחלבים"         
      149-159,עמק אילון                                        

 
 ממלכתי "צוקים" בי"ס.5

"ברושים"  " "חמניות" "גבעולים"תלמידים המתגוררים בשכונות "ורדים", "יעליםקולט ביה"ס צוקים 
 * "אלונים"* ת "יובלים "וושכונ

שאינם עונים לקריטריונים של  ו"אלונים" ילדים חדשים במערכת משכונת "יובלים"ו משנה זהחל *
 איחוד אחים ,ישובצו במוסדות מיפוי השייכים לבי"ס צוקים. 

 
  70 – 64, רחבות פנינה, בדולח ונטיף, האודם 9 - 45, 4 – 22שד' עמק איילון  שכונה "ורדים":

 .1-11, 2-10, רח' חרמון 110 – 108,  98 – 100, 89 – 91רח' מכבים 
 .98  - 188, 91-43תבור, רח' שגיא, רח' קדם  רח'  שכונה "יעלים":

 .רח' הקשת  ,רח' מצפה  שכונת "חמניות":
 רח' החושן, רח' הירדן, רח' חפר, רח' יזרעאל, רחבת החולה. שכונת "ברושים"
רח' תפן, רח' שגב, רח' הבשור, רח' לכיש, רח' עדולם, רח' תענ"ך, רח' הירדן, רח'  שכונת "גבעולים"

 .53-139, 50-62, 53-139עמק אילון  החבל ,שד'
  62-96, 25-33,קדם 78-90שכונת "יובלים "          רחובות הזוהר ,מכבים 

השייך לצוקים(, רח' ברקת,  70-64רח' תרשיש, רח' מרגלית, רח' האודם )לא כולל  שכונת "אלונים"
 רח' יהלום, רח' ספיר, רח' טופז, רח' לשם, רח' ענבר, רחבת שני.

 בי"ס ממלכתי "ניצנים" 
 "אלונים" " הדרים ""רקפות", "יובלים " תלמידים המתגוררים בשכונות "הדסים", קולט ביה"ס ניצנים 

 
רח' שיבולת, רח' חיטה, רח' תאנה, רח' תמר, רח' רימון, רח' גפן, רח' מודיעים, רח'  שכונת "הדסים":

 הזית.
 השייך לצוקים( רח' ברקת  64-70רח' האודם )לא כולל  מרגלית ,:        רח' תרשיש, רח' *שכונת "אלונים "

 רח' יהלום, רח' ספיר ,רח' טופז, רח' לשם, רח' ענבר ,רחבת שני                                       
 62 – 96, 25 – 33, רח' הסלע ,  רח' קדם 78 - 90רח' הזוהר, רח' מכבים  :* שכונת "יובלים"

,  רח' גרניט, 28 - 2, רח' הסלע 10 - 32, 1 – 81, רח' מכבים  2 - 58, 1 - 23רח' קדם  שכונת "רקפות":
 רח' שחם, רח' גזית, רח' בזלת, רח' צור, רח' צורן, רחבת גזית ורחבת חלמיש.

  תרחובות  אתרוג, התפוז, הלימון, אשכולי          -"הדרים"שכונת 

 
 )כולל( ממשיכים בלבד במסגרת איחוד אחים עד כיתה ד'אחים *                                  



 


