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מהגן עד לבגרות...
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תושבים יקרים,
כדי שילדינו ירכשו ערכים לחיים ויצליחו בלימודים
ואחריהם ,עלינו לספק להם את התנאים הטובים
ביותר למיצוי הפוטנציאל שלהם ,מהגן עד התיכון
 וגם בהמשך.כאיש ציבור ,וכהורה שגידל כאן ארבעה ילדים ,החינוך
קרוב ללבי .בכל תפקידי במועצה הקדשתי תשומת לב
מיוחדת לחינוך ,הייתי מעורב בקבלת ההחלטות ופעלתי
לגיוס תקציבים הולמים.
לצד הישגים מרשימים בחינוך ,ובראשם קריית החינוך
"דרור" שהפכה לשם דבר בארץ ,נותרו מספר נושאים שדורשים טיפול דחוף ,בעיקר
בחינוך היסודי.
בשנים האחרונות הצטרפו אלינו מאות משפחות צעירות עם ילדים .זוהי ברכה
גדולה לכולנו ,אך הגידול המהיר מטיל עומס רב על מערכת החינוך ודורש מהמועצה
להיערך בהתאם.
עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה ,אני מתחייב:
 להקים מייד צוות חינוך מיוחד למציאת פתרונות נוכח האתגרים שלפנינו.
 לשתף את נציגי ההורים והמורים בתהליך.
 להשיג את המשאבים הדרושים לשדרוג התשתיות ולדאוג לביצוע מהיר.
 להעמיד את החינוך במרכז פעילותי ,כדי שילדינו יזכו לחינוך הטוב
ביותר בארץ!
שלכם,

עמיר ריטוב

הכל מתחיל בגן
החינוך מתחיל בגן הילדים  -ולכן אני מאמין כי יש צורך לשאוף לאיכות
ולהשקיע בילדינו כבר מהגיל הרך.
המועצה מפעילה כיום  35גני ילדים
לגיל הרך ,נוסף על גני החובה הפועלים
במסגרת החטיבה הצעירה בבתי הספר
שלנו .למרות העומס הרב ,אני בטוח כי
נצליח להתמודד עם כל אתגר.
שואפים לאיכות :המועצה בראשותי
תפעל להרחבת מערך הגנים ,לשדרוג
התנאים והמתקנים ,ולגיוס גננות
וסייעות נוספות .נשקיע בשמירה על
הרמה המקצועית של הצוות החינוכי
באמצעות ייעוץ ,פיקוח והשתלמויות
ונשלב תוכניות לימודים חדשניות כגון
מחשבים ואנגלית ועוד  -הכל בשיתוף
ההורים.

הארכת שעות הפעילות :לאחרונה
התחילה המועצה בהארכת שעות
הפעילות בגנים ,הן בפתיחה מוקדמת
יותר בבקרים והן ביישום יום לימודים
ארוך .אמשיך במגמה זו בכל מקום שבו
יהיה ביקוש מצד ההורים.

החינוך היסודי :הפתרון בדרך
ביה"ס היסודי הוא היסוד שעליו נבנה החינוך  -אך עקב הצמיחה המהירה
במועצה וקיצוצי הממשלה בתי הספר היסודיים שלנו אינם מספקים
תשתית אופטימלית ללמידה.
בכוונתי להקים צוות בין-תחומי אשר
יציע פתרונות לכל בית ספר ,בשאיפה
להגביל את מספר התלמידים בכיתות
עד  30תלמידים ולאפשר תשומת לב
לכל תלמיד וחינוך איכותי.
הדר השרון :ביה"ס גדל מאד ,עבר
לאחרונה שיפורים רבים וגייס כוח
אדם איכותי .עם זאת אנו סובלים
מעודף צפיפות בכיתות .אפעל להשגת
התקציבים והאישורים הנדרשים להקמת
בי"ס חדש לצד הקיים כבר בשנה
הקרובה ,תוך איגום משאבים ביניהם.
בכר-רוסו :בית הספר הותיק ביותר
במועצה התיישן וחלק מהמבנים
ומהתשתיות זקוקים לשיפוץ ושדרוג
בהקדם .אקדם תוכנית רב-שנתית
לחידוש ושדרוג כיתות שאינן עומדות
בתקן ,ולבניית כיתות חדשות ,מתקנים,
מגרש ספורט וכל הנדרש ליצירת סביבת
לימודים טובה יותר.

לב הפרדס :בית הספר החדש ביותר
שלנו מתפתח בקצב מהיר.
אפעל להשלמת הטיפוח בסביבות
ביה"ס ,ולהקמת הצללה ,גינון ,אולם
ספורט ותשתיות נלוות .סמוך לביה"ס
קיים מגרש ריק בלתי מנוצל אשר
יחד עם ההורים נחליט על ייעודו
לטובת בית הספר.
חינוך ממלכתי דתי :החינוך הממ"ד
באזורנו ובכל הסביבה סובל מירידה
במספר התלמידים ,שאינה מאפשרת
להרחיב את הפעילות .אחזק את בתי
הספר שכטרמן ואור השרון ע"י יצירת
שיתופי פעולה עם רשויות שכנות
הסובלות מבעיה דומות ,כדי להגדיל
את מספר התלמידים ואת המשאבים.

תיכון לתפארת
הקרדיט על הצלחתה המרשימה של קרית החינוך "דרור" שייך בראש
ובראשונה לצוות החינוכי ובראשו ד"ר אהוד מנור ,המייסד והמנהל ,אבל
בעצם ההישג הוא של כולנו.
ההישג הוא גם של צוותי ההיגוי של
המועצה שקיבלו את ההחלטות אמיצות
במהלך השנים ,של ההורים שהיו
מעורבים ותמכו ,ושל התלמידים עצמם.
אני גאה על כך כי הייתי שותף פעיל
בהקמת הקריה וליוויתי אותה בכל
תפקידי במועצה .אין לי ספק כי עלינו
ליישם את המודל הייחודי שיצרנו כאן
בכל מערכת החינוך שלנו.
מצוינות ללא הנשרה :בי"ס "דרור"
מטפח את המצטיינים ומעמיד לרשותם
את כל הכלים הנדרשים להצלחה ,אך
מסייע גם לחלשים ואינו מנשיר אף
תלמיד כדי להשיג ממוצע בגרות גבוה.
אני מאמין כי כך צריכים להתנהל כל
בתי הספר בארץ  -והחברה כולה.
מגמת שיפור מרשימה :לאחר ירידה
זמנית ,עלה ביה"ס על מסלול של
הישגים ,כפי שיעידו אחוזי הזכאות

לבגרות שהם מהטובים בארץ  -וללא
הנשרה!
פיתוח אישי בראייה רחבה:
מגמה חשובה ב"דרור" אשר בכוונתי
לחזק ולהעמיק ,היא טיפוח מצויינות
בפעילות חברתית וקהילתית ,אמנות,
ספורט ועוד .כך נגיע ליותר ילדים
ונתרום להתפתחותם האישית ולמיצוי
כישוריהם.
בית ספר ,סביבה וקהילה :אני
מאמין כי בית הספר צריך להיות חלק
מהקהילה ,ולשמש דוגמה של מעורבות
ומחויבות לחברה ולסביבה .בכונתי
לטפח צדדים אלה ,ולחזק את הראייה
הירוקה ואת "גאוות היחידה" של ילדינו.

חינוך לא פורמלי
בית הספר אינו חזות הכל :חוגים ,פעילויות העשרה ומפגשים חברתיים
הם חלק חשוב בחיי ילדינו ותורמים ליצירת לכידות חברתית במועצה.
יותר פעילויות :שאיפתי היא לספק
מגוון רחב של פעילויות בתחומי
המועצה ,תוך ניצול אופטימלי של
מתקני קרית החינוך "דרור" (ספריה,
אשכול פיס ,אולם ספורט ,חדרי מחול
מעבדות ועוד) לפעילויות בשעות
אחה"צ והערב.
יותר היסעים :נרחיב את מערך
ההיסעים של המועצה בשעות אחה"צ,
ונשקיע בציוד ,בתשתיות וכוח אדם
איכותי  -כדי שילדינו ימצאו עניין
וסיפוק קרוב לבית.
מרכזי למידה :בחלק מיישובי המועצה
מופעלים מרכזי למידה המסייעים
לתלמידים הזקוקים לעזרה בשיעורי
הבית ובהכנה לבגרות .אפעל להרחבת
מערך המרכזים ולהקמתם ביישובים
נוספים במידת הצורך.

החינוך לא נגמר בתיכון...
כדי לספק לילדינו את תנאי הפתיחה הטובים ביותר ,ולאפשר לכל אחד
מהם לרכוש השכלה גם בגיל מבוגר יותר ,המועצה בראשותי תשקיע גם
בחינוך מעבר לתיכון.
סיוע בפסיכומטרי :לצעירי המועצה
מגיע לקבל סיוע בהכנה לפסיכומטרי,
כדי לשפר את סיכוייהם להצליח
בלימודים אקדמיים .אפעל למתן שיעורי
הכנה בסבסוד המועצה.
מלגות לסטודנטים :נסייע לצעירים
המתקשים לממן לימודים גבוהים
באמצעות מערך מלגות שיחולקו עפ"י
קריטיריונים ברורים.
מכללה אזורית :אפעל ליצירת קשר
עם מכללה מוכרת באזור או להקמת
מוסד להשכלה גבוהה ,תוך מתן תנאים
מועדפים לצעירי המועצה ושיתוף
פעולה בנושאים הרלוונטיים לקהילה,
כמו איכות הסביבה.

בני דרור
גאולים
גנות הדר
חרות
ינוב
יע"ף
כפר הס
כפר יעבץ
משמרת

חוגי בית  -גם על חינוך!

יש לכם שאלות או הצעות בתחום החינוך?
אשמח להגיע לחוג בית ולדון יחד בכל נושא
שמעסיק אתכם  -או לענות על שאלותיכם במייל!

מטה09-7968151 :
עמיר ריטוב050-2255225 :
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amir.ritov@gmail.com

נורדיה
ניצני עוז
עזריאל
עין ורד
עין שריד
פורת
צור משה
שער אפרים
תנובות
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