
  
  
  
  

  29.8.11 –ב "כנס היערכות פתיחת שנת הלימודים תשע
  
 תלמידים יפקדו את מערכת החינוך בקרית ביאליק )' תל5772 (6000כ

  . ב"בשנת הלימודים תשע
  .'בכיתות א'  תל367תלמידים בגני הילדים ו 1024מתוכם 

כאשר המשמעות החשובה היא , גידול משמעותי מהשנה החולפת 
  . דלהששכבת הדור הצעיר ג

  
ניצור  גנים חדשים יפתחו בשנה הבאה מתוכם גן תקשורתי אחד ובכך 3

  . ב" מגן עד יPDDרצף עבור תלמידי ה
  

  החינוך הינו הנושא המרכזי בהסתמך על החזון העירוני שגובש

  .לאחרונה

  

  אני נוכח כל יום מחדש כי החלטתי להכפיל את תקציב החינוך של

 מיליון 63 -ניסתי לתפקיד ל מיליון שקלים עם כ30 -העירייה מ

רים לפיתוח בתי " מיליון שקל תב15 -למעלה מ + 2011שקלים בשנת 

תעודת הבגרות , שיפור הישגי הבגרות. הוכחה כנכונה, הספר

 .ב משופרות ועוד"תוצאות מיצ,האיכותית בקריות
  

  :אני מאמין ש

  

 .יש להעניק חינוך לכל תלמיד  ברמה הגבוהה ביותר .1
  

כאשר מקסימום תלמידי ,  למידה בכל שלבי החינוך100%יש לשאוף ל .2

נתוני נשירה נמוכים (קרית ביאליק לומדים במוסדות החינוך ביישוב 

 ).ועדת התמדה; במיוחד
  

בית הספר וגן הילדים הם המסגרות העיקריות בהם מתחולל התהליך  .3

לפיכך יש  להעניק להם את מלוא הסמכות והאחריות , החינוכי

 . האוטונומיה לניהול עצמיוכן את, הארגונית
  



בהיותם ,  המורים והגננות, נמשיך לפעול להעצמת מנהלי בתי הספר .4

 . המנהיגים החשובים בקהילה
  

  . הנהגנו קימת תלמידים עם כניסת המורה לכיתה-

  . קיום מפקד שבועי-

  

 אפס סובלנות כלפי אלימות .5
  . תגובה קשה ותקיפה כלפי תלמידים אלימים-
  .עיר ללא אלימות הכנסת תוכנית -

  . פרויקט אילנות בגני הילדים-

  . שמרים בבית הספר התיכון-

  . ישיבות קבועות בראשותי עם מנהלי ומורי בתי הספר-

  . ועדת משמעת בראשות מנהל מחלקת החינוך-

 

שיתנו , נשקוד על פיתוח בבתי הספר  מגמות לימוד ראשיות וצביון ייחודי .6

,  בשיתוף כלל  המורים ההנהלה,לכל בית חינוך את אופיו המיוחד

 .ההורים והקהילה

 

 . נמשיך להוביל את התחום הירוק ואיכות הסביבה .7
  

  . ב"יצירת רצף חינוכי מגני הילדים ועד כיתות י.  8

 
  ולחינוך  המדעי   , אנו מייחסים חשיבות רבה לנושא המחשוב והתקשוב.   9

  . טוב בקרית ביאליקונפעל ליישומה ה,       והטכנולוגי של משרד החינוך

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  :ב"מגמות ויוזמות חדשות לתשע
  

  משרד החינוך בחר בקריית ביאליק להוביל פיילוט של ניהול עצמי
 כלל בתי הספר היסודיים 2011 החל מינואר -בבתי הספר היסודיים

  .בקריה יעבדו במתכונת של ניהול עצמי

 וך אורט  להפוך את קריית החינ-נבנית תוכנית משותפת עם אורט
 אשר תשלב בתוכה מגמות חדשניות בסימן -ביאליק לקיריה ירוקה

  .תעשייה ירוקה

 פתיחת גן תקשורתי חדש שיחל לפעול כבר השנה-  
  קרית ביאליק נבחרה על ידי משרד החינוך להשתתף בתוכנית

 - אשר בה תלמידי חטיבות הביניים- עתודה מדעית טכנולוגית
 פרויקט שמטרתו להעלות את מספר -'תלמידי שכבת י' שכבת ז

. האיכותיים הלומדים במקצועות טכנולוגים מוגברים התלמידים
 )טכנולוגיםלאור ציוני הבגרות במקצועות הריאליים מדעים (
  הפרויקט כבר פועל  -ב"בכלל הגנים בתשע" אופק חדש"החלת 

  . בהצלחה בחטיבות הביניים וכלל היסודיים
  
  

  -שיפוצי קיץ
 

 השלמת התקנת דשא סינטטי בכלל גני בילדים.  

 עבודה תחל ביום א-התקנת הצללה בחטיבת הביניים דפנה '.  

 ה בחטיבת הביניים אפקהשלמת אולם הדרמ.  

  יתות אקוסטיות נוספות כ8הנגשת.  

  יפעל -ח העירייה"ע) טרום חובה(פתיחת גן נוסף בגבעת הרקפות 
   .ב"כבר בתשע

 ס ביאליק"השלמת בניית ספרייה בבי  

 350,000 בהיקף של -החלפת חלונות בתיכון אורט ביאליק ₪ 
  )בעבודה(

 שיפוץ חדרי שירותים בחלק מבתי הספר.  

 ון אורט קריית ס קדימה ובתיכ" בבי-השלמת מפרצי חנייה
  .ביאליק

 מגרש חנייה בחטיבת הביניים דפנההקמת .  

  300,000שיפוץ מבנים בחטיבת הביניים דפנה בהיקף של כ ₪ .  

 בהיקף של מיליון  עבודות שיפוצים ובטיחות בכלל מוסדות החינוך 
 . ₪וחצי 

  
  
  



  בנייה חדשה
  

 יפתח –ח העירייה "בניית גן חדש טרום חובה בגבעת הרקפות ע 
  ב"לת תשעבתחי

 ס יסודי למדעי הסביבה "משרד החינוך הכיר בצורך להקים בי
 גני חובה בגבעת 2כמו כן אישר המשרד בניית  .בגבעת הרקפות
   .ג"הרקפות לתשע

 
  

  :יוזמות המשך 
  

  תגמול מורים מצטיינים לעידוד מורים מצטיינים בחטיבות
  .ובתיכון

 יסודי-.פרויקט טיפוח בעלי חיים   

 יסודי- הרחבה-בתי ספר מנגנים  
 יסודי- סביבה ממוחשבת- ח"פרויקט אופק מט  
 השאלת ספרי לימוד 
 מועבר על ידי ראש העיר לאורך כל השנה- 'שעת סיפור בכיתות א  
 לתלמידים נזקקים היוצאים לפולין-הענקת מלגות עירייה . 

  
  

  :ועדות ייחודיות
  

 לטיפול בתלמידים בעייתיים בבתי ספר-ועדת משמעת .   

 כאשר כל תלמיד העומד ,  בראשה עומד ראש העיר-ועדת התמדה
בסכנת נשירה מובא לדיון בלשכת ראש העיר יחד עם הוריו והצוות 

יישום . לשם בחינת מתן סיוע לשילובו במערכת החינוך, הפדגוגי
 . נשירה 0% מדיניות של 

  
                  

  :פרויקטים ראויים לציון 
  
  

  בעל יסודי
  

 שבחת תעודת הבגרות למצויינים ה-פרויקט קדם עתידים   

 השלמת בגרות לחסרי מקצוע אחד-מ"תוכנית ליב    

  מרתון - מועדי קייץ מיוחדים-"שלישית"פרויקט מחצית 
  .לבגרויות



  במימון העירייה ואורט( שעות 2000שעות תגבור בהיקף של(- 
 . לתגבור לקראת בגרות

 המשך תקצוב כיתות קטנות בעל יסודי . 
 ילוב תלמידי התיכון בתעשיית ההי טק ש- ע"פרויקט נט  
 תוכנית להעשרה ערכית להצמחת מנהיגות -פרויקט נחשון תלפיות 

   
 

 


