
 מדינת ישראל

 משרד החינוך
בתי ספר ייחודיים על אזוריים להועדה   

מבוקרת אזורי בחירהו  

 

 yihudim@education.gov.il  22-4022000 :, פקס22-4023025 :לפון, ט99999רם, ירושלים -, בנין לב2רח' דבורה הנביאה 

 

022292 
 לכבוד

 גילה בן אלישע
 תמנהל

 תורני מדעיביה"ס 
 אשקלון

 
 שלום רב,

 (984316 :)סמל מוסד באשקלון תורני מדעיהנדון: הכרה בביה"ס 
 ייחודי על אזוריכמוסד 

 
  429292בתאריך דנה בבקשתכם  אזורי בחירה מבוקרת,על אזוריים ובתי ספר ייחודיים הועדה ל

 '2ו -לכיתות א' בתחום שילוב תורה ומדעים אזורי-כייחודי עלבית הספר בלהכיר ולאשר החליטה ו
 

ותורם  נותן מענה לצרכי האוכלוסייה אזורי מהסוג הנדון, בהיותו -כי יש מקום לבי"ס ייחודי עלעדה מצאה והו
 2אשקלוןעיר לטיפוח מערכת החינוך ב

 
 אזורי בכפוף לתנאים הבאים:-חודי עלהועדה מאשרת את הפעלת המוסד כבי"ס יי

 2בנושאי הליבהו בכל שכבות הגיל מה מערכתית ותשולב בחיי בית הספרייחודיות בית הספר תפעל בר 

 2יימשכו הכשרות המורים בתחום הייחודיות  

  2והפדגוגיה התוכן בסיוע מומחים בתחוםיתבצע פיתוח הפדגוגיה הייחודית 

 ע )אזור הרישום( המבקשים ללמוד בביה"ס2התחייבות לקליטת כל תלמידי הרוב 

 שהוצג בפני הועדה וללא מיון2 לרישום הרשות בהתאם לנוהלתהיה הרשות מ קבלת תלמידים 

 המתעדכנים מעת לעת והנחיות חוזר מנכ"ל2 משרד החינוך לנהליהתאם בתשלומי הורים  גביית 

  2בשפות זרות במידת הצורך כולל בעיר של בית הספר היעדהרשות תפעל להנגשת המידע לאוכלוסיית 
 

לועדה פעמיים בשנה על ידווח שנים מקבלת האישור, ובמסגרת זו  3משך בהיה נתון לבקרה של הועדה ביה"ס י
ויישום מערכתי שלהם בתקופה זו ידווחו הרשות והפיקוח על התפתחות הייחודיות  2התקדמותו ועל פיתוח הייחודיות

 2על קליטת תלמידים מרחבי העיר, גית וארגוניתמבחינה פדגו

 
2אין אישור זה כרוך מבחינת המשרד בהתחייבות למימון הסעות ו/או להקמת מבנים  

 
 אנו מאחלים לביה"ס הצלחה בעשייה החינוכית.
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