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מנהלת: יפית בלנקיט

כתובתנו: גדעון 26, רמת-גן

 Korchak1@gmail.com :טלפון: 03-5718008 פקס: 03-5716722 דוא"ל

 www.ramat-gan.info/school/korchak :כתובתנו באינטרנט

"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.

של  ערכים  בעלי  ילדים  חינוך  מאפשרת  זו  ברוח  חינוכית  תכנית  כי  מאמינים  אנו 
כבוד, חמלה ואחריות, הבאים לידי ביטוי בהישגים לימודיים גבוהים. זאת תוך למידה 
משמעותית אמיתית ותוך פיתוח סובלנות וסבלנות כלפי השונה והייחודי שבכל יצור 

חי.

תלמיד  בכל  הטמונה  האישית  המצויינות  את  מממשים  אנו  הייחודיות  באמצעות 
ומטפחים בוגר בעל הישגים לימודיים גבוהים המגלה אחריות אישית וחברתית.

אנו מאמינים ש: "מאחורי כל זוג עיניים מסתתרת נשמה"
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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.  •

הרצאות מעשירות, ע"י גורמי חוץ, סביב הנושא המרכזי.  •

נושא אישי ועבודת חקר.  •

נאמני פינת החי – מועצת "תמ"י" )תלמידים מובילי ייחודיות(.  •

פעילויות ייחודיות נוספות:
מתקיימים מפגשים בלתי אמצעיים וחוויתיים בין תלמידי בית-הספר וגורמי חוץ 

ייחודיים:

עוורים 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.

העצמת התלמידים: ועדה ירוקה, נאמני בריאות, חונכות, שגרירי מפתח הל"ב,   •
מנהיגות צעירה, מועצת תלמידים, ילדים  מלמדים ילדים ועוד. 

הורי בית הספר מעורבים באופן פעיל; פועלות ועדות מורים והורים.  •

שילוב תכנית לימודית נוספת בדגש על שפת העצמה ושפת הרגש: דיבייט,   •
תאטרון, רובוטיקה, האזנה למוסיקה קלאסית, כישורי חיים, אומנות, מוסיקה ועוד. 

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
 ביום שישי, כט' בטבת תשע"ז, 27.1.2017, 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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