
 זון

 אורלי אבידרניצה 

מציב את הפרט בית ספר "סורקיס" הוא בית ייחודי עבור כל תלמיד ותלמידה, בית המאפשר צמיחה אישית, בית ה

 במרכז. 

בית הספר לאפשר לכל תלמיד ותלמידה להעז, לחלום   צוות מקצועי ומיומן, ויחד חרטנו על חזון דיחד עימי צוע

 ולהצליח. נוודא שתלמידנו יפקדו בכל בוקר את שערנו בביטחון, בהנאה ועם חיוך על השפתיים. 

יחד נוביל למימוש  –אנו מאמינים שכל אחד הוא יחיד ומיוחד, בעל חלומות, רצונות ויכולות לימודיות וחברתיות 

 הפוטנציאל האישי!

יכולת שלנו כצוות לראות כל פרט באופן אישי וייחודי, לקדם ולהצמיח בצעדים לעבר נה הותו של בית ספרנו טמוייחודיב

 מתמיד, עד הטמעת התהליך בקרב תלמידנו. נקבעות בשיתוף פעולהה ,מטרות אישיות

ת נוספים אשר אנו מאפשרים לתלמידנו בחירה נוספת של מקצועות לימוד על מנת להעשיר ולאפשר להם פיתוח כוחו

 . ולכל הורה לכל תלמיד,איש צוות  בכל רמה לכל מעודדים פיתוח"פיתוח אישי", ואנו לזה , אנו קוראים מפעמים בקרבם

הרבים ניתן  םבית ספר "סורקיס" שואף לצאת מתוך הקהילה ולהתמזג בתוכה בד בבד. בין הפרויקטים הקהילתיי

שבת מתוקה,  פרויקטלמצוא: חונכות גנים, פעילות עם עמותת "הזן את הכל", התנדבות במועדון "שורדי השואה", 

 ית וגינה בית ספרית בשילוב עם רוטרי כ"ס ועוד..אימוץ חיל תותחנים, הקמת גינה קהילת

מקביל העם בית הספר ובירכא, הספר הדרוזי : שותפות עם בית הספר פועלת בשותפות עם קהילות שונותקהילת בית 

 .באוהיו

 לובליות. גממשיך בתוך הקהילה ומתוך הקהילה מתמזג עם קהילות אחרות, מקומיות ו כל תהליך אישימתוך אמונה ש 

אנו , יחד עימם תלמידים מניב הרצאות להורים בנושאים שונים ומאפשר שיח מקדם וחיוניהשיתוף פעולה עם הורי 

 כל חלום למציאות.  הופכיםמטרות חינוכיות ובכוחות משותפים של צוות בית הספר, יחד עם התלמידים קדמים מ

כיים המתרחשים בבית הספר הינם ותנו בתהליכים החינומובילים אמרכזיים אשר רכים ההע

 !נות מצוי, מיצוי ואחריות, שותפות שייכות, כבוד,

סוגלים לנהל ושייכות, המות , בעלי תחושת אחריבחברהנתרמים שותפים תורמים וכל אלו מעצבים את בוגרינו כ

 .ייחודיותו הרבגונית, איש איש ונות אישיתכים של ביקורת עצמית וצמיחה המובילים למיצוי ומצויתהלי

 . הביופיימפעימה  ת בית ספר "סורקיס"קהיל –תצרף צבעוני וכה ייחודי  צריםיו יויחד

 בית החינוך. מנהלת  –, שלכם ניצה אורלי אבידר ולהיות חלקגאה להוביל 


