
בית ספר ״שורשים״

ערב חשיפת בית הספר החקלאי שורשים הוא סיום של מסע – למידת הקיים,
הערכת הקיים, ניתוח מעמיק של פדגוגיות חינוכיות ובחינה של המרחב הקרוב,

הקהילה וצרכיה. וכשמסע אחד מסתיים מתחיל מסע חדש –"מהלכה למעשה".
 

בית ספר שורשים מושתת על 3 עקרונות: עבודה, חקירה וקהילה. 
במילים אחרות, זהו בית ספר השואף לבחון בכל מעשיו את היותו ערכי, חדשני

וחברתי ויפעל על מנת להוביל ולהצטיין בכל אחד מהם. 
 

בית הספר שואב את השראתו מחלוצי העמק ולא יחשוש להתנסות ולהעז
לטובת חינוך ולמידה פורצי דרך. בית הספר הינו בית ספר ציבורי, מוכר ורשמי

המיועד לכלל תושבי עמק חפר.
 

"שורשים" שוכן בלב עמק חפר, במדרשת רופין סמוך לחוות הנוי ולשטחים
פתוחים רבים של העמק, צמוד לשני מוסדות אקדמאים, וכן בסמוך למרכז
חדשנות ״ירוק״, מרכז יום לקשיש, מרכז לאמנויות שעתיד להיפתח ועוד. כולם
במרחק הליכה. בית ספר "שורשים" ישתף פעולה עם הסביבה הקרובה באופן
שוטף ועם כלל קהילת עמק חפר (חקלאים, מומחים בתחומים שונים

ומתנדבים).
 

עבודה, חקירה, קהילה



בית ספר חקלאי
חקלאות וקשר לאדמה הם מאבני היסוד של האדם ככלל ושל עמק חפר בפרט.
אנו שואפים לטפח ילדים בעלי יכולת לעשות, להתאמץ, בעלי חוסן פנימי.
העבודה החקלאית תשמש ככלי חינוכי, זאת דרך עבודה אמיתית אשר מחברת
את הילד לאדמה, לקשר בין עשייה לתוצאה, למשמעותה של עבודת צוות
ותרומה לקבוצה. לעבודה חקלאית יתרונות רבים נוספים כמו שהייה בטבע,
חיבור לגוף ולתנועה וחינוך סביבתי. העבודה תתבצע בשטחי עיבוד שיוקצו
לבית הספר בהם יעבדו הילדים מדי יום עם מחנכי הכיתות, מדריכים מחוות

הנוי ומתנדבים.

בית ספר חברתי - קהילתי
בית ספר שורשים הוא בית ספר חברתי קהילתי בשני מובנים מרכזיים. ראשית
נפעל במגוון דרכים ליצירת קהילה אמיתית ותחושת שייכות וחיבור עמוק בין
ילדי בית הספר. זמן משמעותי במערכת יוקדש לשעות חינוך וחיבור חברתי.
הילדים יאכלו ארוחת בוקר וצהריים יחד אשר הם יהיו אחראים עליה, הטלפונים
יופקדו ברשות הצוות, יום הלימודים בבית הספר הוא יום לימודים ארוך
וסיורים וטיולים יהיו חלק משגרת בית הספר. שנית, אנו שואפים לטפח ילדים
תורמים, מוסריים, שאינם מסתכלים רק על טובתם האישית אלא רגישים
לסביבתם ופועלים לטובתה. העשייה החברתית תתבצע דרך ניקיון בית הספר
ע״י הילדים, תורנויות בית ספריות, מפגשים עם אוכלוסיות מגוונות, תפיסה
ועשייה סביבתית אחראית ותרומה לחברה בפרוייקטים התנדבותיים. כחלק
מתפיסה זו יתבקש גם כל הורה להתנדב בבית הספר (בבניה, בטיולים, בתחום

מקצועי, בבישול, בסיוע לוגיסטי וכו׳). 



יום לימודים ארוך הוא עיקרון מוביל בחזון בית הספר ונחוץ למימוש היחודיות.

כיתות אמן - כיתות האמן נועדו לסייע בבנית זהות יחודית והעמקה בחוזקות
תוך חיבור לילדים אחרים בעלי עולמות תוכן דומים בקבוצות רב גילאיות. 

(לדוגמא: רובוטיקה, אמנות ובנייה, קבוצת תיאטרון וכו׳)

בית ספר חדשני
,HTH הפדגוגיה המובילה של בית הספר היא למידה מבוססת פרויקטים (ברוח
היי טק היי). רוח היי טק היי היא רוח יצירתית וחברתית השמה במרכז עבודת
צוות וחיבור בין תחומים ומומחים תוך קשר ורלוונטיות לעולם האמיתי. המיקום
הייחודי של בית הספר אידאלי לפדגוגיה זו, שכן היא מרובת מומחים וזירות

למידה.

לימודי שפות -  לימודי השפות (מתמטיקה, אנגלית) הן יחידת לימוד נפרדת
שתילמד דרך פדגוגיה מתקדמת בקבוצות רב גילאיות, כל ילד באופן עצמאי
בקצב ובסגנון הלמידה שלו עם תיווך מקצועי בהתאם לצורך (בניגוד להוראה

פרונטלית).  



בית הספר יפתח עם כיתות ג׳ - ה׳, כיתה בשכבה, 30 ילדים וילדות לערך בכל
כיתה. בית הספר מתוכנן לצמוח בהדרגה לכיתות א׳ - ח׳. 

 
בבית הספר יונהגו תשלומי הורים כנדרש ביום לימודים ארוך (בדומה לצהרון)

הכולל הזנה לאורך היום, ארוחת בוקר וצהריים. התשלומים ייגבו על ידי
עמותת ההורים.

 
הסעות - בשלב זה לא מתוכננות הסעות, בית הספר תסייע בהתארגנות

משותפת.
 

 
 

 
 

בית ספר בהקמה הוא חווית חיים ייחודית לילדים, לצוות ולהורים. תהליך זה
דורש מעורבות ועשייה, יכולת הכלה של תהליכי חקר ושינוי, ותפיסה חברתית

קהילתית.


