
  
  

   דגשי ראש העיר–א "תשע, לפתיחת שנת הלימודים כנס היערכות  
  

   
החינוך הינו הנושא המרכזי בהסתמך על החזון העירוני שגובש  

  .לאחרונה

  

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

 מיליון 62 - מיליון שקלים עם כניסתי לתפקיד ל30 - העירייה מ

.  הוכחה כנכונה,רים לפיתוח בתי הספר"ון שקל תב מילי15 + שקלים

תוצאות ,תעודת הבגרות האיכותית בקריות, שיפור הישגי הבגרות

 .ב משופרות ועוד"מיצ
  

  :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  (דים במוסדות החינוך ביישובקרית ביאליק לומ

 .)ועדת התמדה; במיוחד
  

ילדים הם המסגרות העיקריות בהם מתחולל התהליך הבית הספר וגן  .3

לפיכך יש  להעניק להם את מלוא הסמכות והאחריות , החינוכי

 .וכן את האוטונומיה לניהול עצמי, הארגונית
  

בהיותם ,   והגננות המורים,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-
  . הכנסת תוכנית עיר ללא אלימות-

  . פרויקט אילנות בגני הילדים-

  .ת הספר התיכון שמרים בבי-

  . 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

 

 .ל את התחום הירוק ואיכות הסביבהנמשיך להובי .7
  

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

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

  . ונפעל ליישומה הטוב בקרית ביאליק,       והטכנולוגי של משרד החינוך

  

  .נמשיך בתוכנית לעידוד הקריה .10

  . פרויקט שיפוץ ושדרוג ספריות בבתי הספר-

  .' המשך תוכנית שעת סיפור בכיתות א-

  . העירוניתההספריי -

   

  גיבוש תוכנית האב לחינוך תהווה בסיס מרכזי לעיצוב דמותה של  .11

  .      מערכת החינוך לחומש ועשור הקרובים

  

  

  

  



  

  א"תוכניות לשנת הלימודים תשע

  

  .לטת שר החינוך ארצי בהתאם להחחידון ביאליק 

  ."אורט"בקריית החינוך  PDDבניית אגף  

  . ביאליק ואורטבבתי הספרהקמת ספרייה חדשה  

  .אפקהביניים בניית אולם דרמה בחטיבת  

 "ביאליק"בתי הספר השלמת שיפוצים בהיקף של מיליון וחצי ב 

 .ובאפק

לטובת תלמידי " קדימה"ציוד ספורט ובניית חדר סנוזלן בבית הספר  

  . שקלים מימון קרן המתקנים והעירייה400,000של בהשקעה 

  .פתיחת גן ממלכתי דתי 

 שעות תגבור לתלמידי 2,000- כ– תגבור שעות לקראת בחינות בגרות 

  .ב"י-'י

 .גניםהספר וה תיהמשך שיפור סביבת הלמידה בב 

  .'ט-'השאלת ספרי לימוד בכיתות א 

ים  שבועית בנושא חינוך למעקב אחר יעדססטאטוקיום ישיבת  

התקדמות תוכנית האב ומענה לצרכים פיסיים של ; מדידים פדגוגיים

  .בתי הספר וגני הילדים

  

  

 והדמוגרפית לטווח ארוך בקרית ביאליק  תהווה מנוף תהאורבאניהצמיחה 

  . ולהצמחת מערכת החינוך בעיר בכל ההיבטים , ליוזמה וחדשנות

  
  

 הפוריימודים  שנת לי–דברים טובים קורים בחינוך בקריית ביאליק 
  .ומוצלחת

  
 


