שוב תוצאות מבחני הבגרות מכים בטבריה והפעם אולי לא בצדק
כוכב הצפון | גליון 20.5.11 | 1987
מאת :חיים חליוה
ראש המועצה האזורית עמק הירדן ,יוסי ורדי ,קוצר הצלחה ארצית עם עליה של  22.44%באחוזי
התלמידים שעברו את מבחני הבגרות לשנת תש"ע .הוא מגיע לסה"כ  72.44%הצלחה בעמק הירדן.
בטבריה למרות הציפיות ירידה של  0.22%ואנו עומדים על  46.61%ואילו בגליל התחתון לא היה שינוי
באחוז המצליחים והוא עדיין עומד  81.7%משוכלל .זאת על פי נתוני משרד החינוך.
בעמק הירדן מסר ורדי כי" :אני רואה בתחום החינוך את עמוד השדרה של עבודת המועצה ולאורך שנות
כהונתי החינוך תמיד ניצב ראשון בסדר העדיפות ולכן אני גאה בהישגי התלמידים ואני מברך את כל צוותי
החינוך על עבודתם הטובה או יותר נכון המעולה".
ראש עיריית טבריה זוהר עובד בירך על הנתונים ואמר" :ההשקעה בחינוך משתלמת .שמנו את חינוך
ילדינו בראש סדרי העדיפות שלנו ,בשילוב דרך החיים העירונית 'עבר מצמיח עתיד' ואני שמח שבכל שנה
אנו קוטפים את פירות ההשקעה .אני מאמין כי התהליך החינוכי ההיקפי אותו מובילים ,סגניתי אסנת כהן
ואני ,לצד מנהלי ומורי בית הספר בשיתוף פעולה פורה ,יניב כבר בשנה הבאה עלייה נוספת בתוצאות
הבחינות ובאחוז הזכאים לתעודת בגרות".
מוטי דותן ראש המועצה האזורית גליל תחתון מסר כי" :אחוזי ההצלחה של תלמידי י"ב ברחבי המועצה
ממלאים את ליבי בגאווה ממלכתי בנים עם  85%אולפנית בנות עם  87%וביה"ס כדורי עם  76%הם ספינת
הדגל של דור העתיד במועצה ואני מברך את כל העוסקים במלאכה".
חייבים לשים דברים על השולחן ולומר שאת טבריה עזבו בשנים האחרונות הרבה מאוד משפחות בעלות
אמצעים ועם מצב סוציואקונומי חזק שהם היוו עוגן למערכת החינוך .רק בעמק הירדן לומדים 127
תלמידים מטבריה והמשפחות שעברו לטובת הגליל התחתון עברו למערכות החינוך של המועצה ולצערנו
שוב טבריה נפגעת ואולי שלא בצדק בכלל.
מצ"ב טבלה שמראה את שיעור הניגשים והזכאים מתלמידי י"ב לפי רשות מקומית בה גרים התלמידים.מיון הדוח :קבוצת
מדרג טיפוח ,הפרש באחוז הזכאים לבגרות בין תש"ע לתשס"ט ,סמל רשות ומחזור סיום .אוכלוסיית
העיבוד :רשויות מקומיות אשר מספר תושביהן גדול מ .10,000

