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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
שילוב פינת החי במערכת השעות השבועית בכל כיתה.  •
שילוב נושא בעלי-החיים בכל תחומי הדעת הנלמדים.  •

ארגון הלמידה סביב נושא מרכזי מעולם החי ע"פ שכבת הגיל.  •
הפסקות פעילות בשילוב טיפול בבעלי-החיים.  •

שעורי וטרינריה, זיאולוגיה ואילוף כלבים בשכבות השונות.  •
קיום הרצאות: הרצאות מעשירות, ע"י גורמי חוץ, סביב הנושא המרכזי.  •

נושא אישי ועבודת חקר.  •
נאמני פינת החי – מועצת "תמ"י" )תלמידים מובילי ייחודיות(.  •

שיעורי העשרה: שילוב תכניות לימוד נוספות בדגש על שפת העצמה ושפת הרגש   •
בעזרת ערוצי למידה חוויתיים ומעשירים כגון: תאטרון, צילום וקולונוע, דיבייט, 

בישול, מייקר, יזמות, אומנות, יזמות, מקהלה, דיאלוג מוסיקלי ועוד.
מצויינות וחדשנות: שיעורי מצויינות, חקר ואסטרטגיות למידה..  •

פעילויות ייחודיות נוספות:
עיוורים עם כלבי הנחייה שלהם.  •

עמותות לאימוץ בעלי-חיים.  •
פעילות חודשית משולבת בפינת החי של תלמידינו עם תלמידים מבי"ס "און":   •

לצרכים מיוחדים.
פעילות חברתית – חונכות של תלמידי בית-הספר הבוגרים את תלמידי שכבות   •

א'-ב' ואת גמלאי הקהילה בתקשוב. מועצת תלמידים פעילה.
תרומה לקהילה – תלמידים מקיימים מפגשים עם הגמלאים ובית הקשיש.  •

העצמת התלמידים - תפקיד לכל תלמיד והשתתפות בוועדות השונות בבית-הספר:   •
ועדה ירוקה, נאמני בריאות, חונכות, שגרירי מפתח הל"ב, מנהיגות צעירה, ילדים 

מלמדים ילדים ועוד. 
הורי בית-הספר מעורבים באופן פעיל: פועלות ועדות מורים, תלמידים והורים.  •

קיום מעגלי שיח מורים, תלמידים והורים במגוון נושאים.   •
ימי שיא בתחומי דעת שונים.   •

קמפוסי למידה בדגש על למידה פעילה חוויתית ומאתגרת.  •

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
 ביום שישי, י"ג בטבת תשע"ט, 21.12.2018, משעה 10:30 ועד השעה 12:00. 

 נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם 
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכיתה א'.

"תנו להם תנאים למען יגדלו טובים יותר..." )יאנוש קורצ'אק(
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"החלום שלי מלא חיות ובני אדם, שכולם חיים בשלום עם כולם" )אהוד מנור(

חזון ביה"ס:

בית-ספר "קורצ'אק" הוא בית חינוך ייחודי, בו מעצימים וממצים את יכולות התלמידים 
בתחומי אהבת האדם, הסביבה והמולדת, בדרך של כבוד, הכלה והקניית ערכי שיתוף 

ואחריות לצד עידוד הישגיות. 

ייחודיות ביה"ס:

בית-ספר "קורצ'אק" הינו בית-ספר ייחודי, שבו פינת חי מרשימה עם מגוון של בעלי-חיים.

בעולמנו – המגוון הביולוגי הוא החוליה המקשרת ביחסי הגומלין בין האדם לסביבה 
ולמרכיביה – ובעלי החיים הם נכס הן קיומי והן תרבותי. יחסי גומלין אלה הם הבסיס 

החינוכי שלנו בבית-הספר וגורמים לתלמידינו לתחושת שייכות ומוגנות.

בנוסף, בית ספר "קורצ'אק" מטפח ומקדם מצוינות לימודית, ומיצוי היכולות, החוזקות 
ללמידה  התייחסות  תוך  העצמה  ערך  על  בדגש  תלמידינו  של  האישיים  והכישורים 

פדגוגית חדשנית במאה ה – 21. 

אנו מאמינים כי תכנית חינוכית ברוח זו מאפשרת חינוך ילדים בעלי ערכים של כבוד, 
חמלה ואחריות, הבאים לידי ביטוי בהישגים לימודיים גבוהים. זאת תוך למידה חקרנית 

ומשמעותית ותוך פיתוח סובלנות וסבלנות כלפי השונה והייחודי.
אנו מאמינים ש: "מאחורי כל זוג עיניים מסתתרת נשמה"
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