
מעליםעוגן

”יֹוְרֵדי ַהָיּם, ָבֳּאִנּיֹות;    ֹעֵשׂי ְמָלאָכה, ְבַּמִים ַרִבּים.
 ֵהָמּה ָראּו, ַמֲעֵשׂי ה‘;    ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִבְּמצּוָלה“
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אבני הדרך בתהליך

"מעלים עוגן" בתתמ"ד שפיר
 מידי שנה אנו בתתמ"ד שפיר מקיימים תהליך חינוכי מעצים של התלמידים 
לקראת קבלת התעודה-"מתעודה לתהודה", כאשר בכל שנה נבחר נושא 

מיוחד מלווה לאספה.
תהליך ההערכה שבחרנו השנה הוא ברוח ארבעת העוגנים של שפ"י: "עוגן 
וזאת  התקווה",  ו"עוגן  הגמישות"  "עוגן  ההתמדה",  "עוגן  האחריות", 
מתוך נקודת מבט אמונית של "מגדלור האמונה" המאירה ומסייעת בפיתוח 

חוסן אמוני וחיזוק העוגנים.
 דרך "נמל הבית-שייכות", המהווה קרקע מזינה לעוגנים, בה הדגש הוא 
על העצמת תחושת השייכות של התלמיד לחבריו, לכיתתו, לביתו וטיפוח 
הקשר המיטיב בינו לבין המחנכת ובינו לבין הוריו והדגשת החוויה שאנחנו 

כולנו ביחד, תומכים, דואגים ושומרים זה על זה.



התהליך התקיים בשלושת המעגלים במקביל: צוות, תלמידים והורים.

בחדר מורים בתחילת שנה התקיימה חשיפה לתכנית העוגנים של שפ"י.
עסקנו  בהם  ביה"ס,  יועצת  ע"י  חוסן  בנושא  סדנאות  התקיימו  בהמשך, 
חיובית  והסתכלות  מקדמת  חשיבה  רגשיות,  חברתיות-  מיומנויות  בפיתוח 

של כוחות ומשאבים.

בכיתות התקיימו לתלמידים פעילויות כשורי חיים בנושא העוגנים.

נשלח להורים סרטון הזמנה אינטראקטיבי לאספת הורים פרטנית
 "מעלים עוגן", ניתן לצפות בו בקישור הבא: 

https://youtu.be/DkZYRy9hc44
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בנוסף, חולקה ערכת פעילות אישית בנושא העוגנים לתלמיד. כהטרמה 
לאספת ההורים הפרטנית. (מצ"ב תמונה 1,2)

בפעילות, התלמיד בתיווך הוריו התבקש לחשוב על העוגנים, שמסייעים לו 
לחיזוק הכוחות ולהתמודדות איתנה בשגרת החירום המתמשכת.
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לקראת אספת ההורים הפרטנית, התקיים מפגש הכנה ע"י מנהל ויועצת 
וניתן מחוון ברוח העוגנים  ומצמיח  ביה"ס כהזדמנות לשיח שיתופי מקדם 

להערכת תפקודו של התלמיד לאספת הורים מיטבית.  (מצ"ב תמונה 3)

שהיווה  התוצר  בשיתוף  פתחה  עוגן",  "מעלים  הפרטנית  ההורים  אספת 
בסיס לשיח שיתופי הורה- ילד- מורה באספה.
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בעקבות הפעילות מחנכת הכיתה יצרה תמונת קולאז' עוגנים כיתתי. 
(מצ"ב תמונה 4,5,6)
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העוגנים,  ברוח  שי  קיבלו  החינוכי  הצוות  אנשי  כל  ההורים,  אספת  לכבוד 
כיתתי  חובל  כרב  הצוות  איש  של  השותפות  על  כהוקרה  ביה"ס,  ממנהל 

בהעצמה החינוכית. (מצ"ב תמונה 7)
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עוגן".   "מעלים  א'  מחצית  תעודת  הכנת  על  עומלים  אנו  האחרון  בחודש 
תעודה "אחרת" המהווה בסיס לשיח שיתופי רפלקטיבי מעצים של המחנך 
המחנך  זה  בשיח  המתמשכת.  החירום  לשגרת  והמותאמת  התלמיד  עם 

בשיתוף התלמיד ממלאים את התעודה. 

עבורו  המשמשת  הצוות,   לאיש  אישית  תעודה  מעניק  המנהל  ובנוסף, 
כ"עוגן" נוסף בימים אלו ומעניקה לו השראה וכח. (מצ"ב תמונה 8)
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עוגנים  שלנו  לתלמידים  להעניק  להשכיל  תמיד  שנזכה  רצון,  יהי 
להתמודדות יעילה ונסייע להם למצוא את העוגנים של עצמם לצמיחה 

ולהתפתחות מיטבית.
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