מגוון
תכניות
רקפת
תשפ״ב

עמותת רקפת מתגברים על חרדה חברתית  -ביחד!
אחת התופעות החברתיות הכואבות אך ה"שקופות" לרובנו היא מופנמות וביישנות ,שעלולה להוביל להימנעות וחרדה חברתית.
היא באה לידי ביטוי בקושי וריחוק מסיטואציות חברתיות ,כמו גם מפעולות יומיומיות (יצירת קשר עין ,שיח ומענה ,התיידדות).
החרדה החברתית היא השכיחה מבין החרדות של העת המודרנית ,משמעותה לא פעם חוסר השתלבות במעגלי החיים השונים
(נשירה מלימודים ,אי גיוס לצבא ,חוסר יכולת להתמיד בעבודה ,חוסר תפקוד זוגי/משפחתי) ,וברמות מתקדמות יותר תהיה כרוכה
גם בתופעות פיזיולוגיות-תגובתיות .בהיעדר טיפול והכלה עלולה להתפתח הימנעות מוחלטת ממצבים חברתיים ,בדידות ,תופעות
דיכאוניות ,עד כדי סיכון עצמי ואובדנות.
החדשות הטובות הן שהיא לחלוטין ברת טיפול ואפילו קצר טווח ,שיכול להיות ממש בגדר משנה חיים.
הקבוצות החברתיות שלנו וסדנאות רקפת לתלמידים ולצוותים נולדו מתוך ההבנה כי התופעה ,בודאי לאחר שנה של ריחוק חברתי,
היא אקוטית ומחייבת מענה רב מערכתי .כדי להתמודד עם אתגרים וקשיים חברתיים יש לפעול בזירות החינוכיות והחברתיות,
והדרך לחיזוק ולפיתוח ביטחון ומיומנויות חיברות היא דווקא – ביחד .בקבוצות.
אנו פועלים בקבוצות קטנות ,בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ,באמצעות תרגול וחשיפה לסיטואציות חברתיות ,בפעילויות ובכלים
קוגניטיביים-חברתיים-רגשיים ) .(SEL & CBTבפעילות הקבוצתית פוגשים המשתתפים את אותן סיטואציות חברתיות "מאיימות",
אולם כשהם פוגשים בהן בצורה חווייתית ובסביבה בטוחה ומוגנת הם לומדים לשבור את מחסום הביישנות ,להעז ולקחת חלק.
בקבוצות רקפת רוכשים יחד ,בקבוצת שייכות מעודדת ומעצימה ,כלים פרקטיים שמסייעים ב”חיים האמיתיים” מחוץ לקבוצה.
הפעילות מוכרת ומומלצת ע"י אגף הייעוץ במשרד החינוך ,ופונה הן לתלמידים והן לצוותים ולהורים.
הקבוצות מונחות ע”י אנשי מקצוע מנוסים מטעם העמותה ,בחלקם כאלו המגיעים בעצמם מרקע דומה והיכרות אישית עם
האתגרים והקושי .כל התכניות מלוות ע"י המנהלת המקצועית של העמותה וכן צוות מדריכים בכירים ומנוסים.

הדבר הכי נורא  -זה להיות לבד .או להרגיש לבד .או שאומרים לך:
מה הבעיה ,פשוט תעשי את זה.
ליהי ,משתתפת בקבוצת רקפת תיכון

אודות
רקפת

מגוון תכניות פסיכו-חינוכיות במודל רקפת לבתי הספר
בית הספר הוא הזירה החברתית המשמעותית והנוכחת ביותר בחייהם של ילדים ונוער ,בה הם נדרשים למיטב יכולותיהם וכישוריהם
הסוציאליים באופן יומיומי .אופן תפקודם במצבים אלו משפיע ומכריע לא פעם לגבי תפיסתם את עצמם ,תפיסת החברה אותם,
צמיחתם ,התבגרותם והתפתחותם האישית .לאחר תקופה ארוכה (שנת קורונה) בה בתי הספר היו סגורים או פעלו תוך מגבלות
משמעותיות על הקשור בפעילות ואינטראקציות חברתיות ,התלמידים חזרו בהדרגה לשגרת לימודים כשהיכולות והביטחון החברתי
שלהם מוחלשים ,חלקם בודדים וחוששים .אלו מהם שהתמודדו עם קשיים חברתיים על רקע של מופנמות ו/או חרדה חברתית גם טרום
הקורונה עלולים להיות במצב רגשי וחברתי קשה יותר ,עד כדי ריחוק וניתוק חברתי.
התכניות שלנו לבתי הספר ולמערכת החינוך נועדו לסייע לתלמידים ולתלמידות המתקשים בסיטואציות חברתיות וחווים בדידות
ואי השתלבות בשל מופנמות וחרדה חברתית .באמצעות תרגול וחשיפה למצבים הנתפסים בעיניהם כמאיימים ,אנו מאפשרים
לתלמידים חוויה אחרת ,מתקנת ,בעת שהם חווים אותם בסביבה בטוחה ומוגנת ותוך קבלת כלים וסיוע .כך הם לומדים לשבור את מחסום
הביישנות ,להעז ולקחת חלק .במקביל ,סדנאות רקפת לצוותי חינוך והוראה מעניקות חיזוק וכלים מקצועיים ורגשיים עבור
הצוותים עצמם– אלו הפוגשים את התלמידים בפועל ,וצריכים לדעת לזהות את הקושי ,להכיל אותו ולתת לו מענה.
התכניות שלנו ,לתלמידים ולצוותים ,מתמקדות בחיזוק היכולות והמיומנויות החברתיות ,בחינוך חברתי רגשי ( )SELוחוסן חברתי,
וכן בתהליכים של הכלה ,השתלבות ,קבלת השונה והעצמה אישית וחברתית .המטרה היא לסייע בשינוי השיח הן ברמת הפרט
והן בקבוצה ובמעגלים התומכים ,ולכן –

התכניות שלנו בבתי הספר ובמערכת החינוך פונות ל 4 -מעגלים:
• לכלל הכתה  /השכבה
• לתלמידים המאותרים ע”י צוות ביה”ס
• לצוות ההוראה והייעוץ

• להורים

תכניות רקפת מותאמות לבתי הספר היסודיים ,חטיבות הביניים ותיכון ,והן מוכרות ומומלצות על ידי אגף היעוץ במשרד החינוך.
הן מועברות באופן פרונטלי ו/או מקוון בהתאם לצורך ,ע”י צוות מקצועי ומנוסה מטעם העמותה ,המלווה בהדרכה מקצועית בכירה.
כל תכניות העמותה המתקיימות בבתי הספר מלוות ע”י המנהלת המקצועית של העמותה הגב' אינה פרוג -בעלת תואר שני בפסיכותרפיה
התנהגותית קוגניטיבית ומרצה במכללה האקדמית וינגייט לטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

רקפת
לחינוך

מגוון התכניות הפסיכו-חינוכיות שלנו לבתי הספר – לתלמידים:

רקפת
לחינוך

ﬦ סדנת רקפת להעצמה אישית וחברתית ,לתלמידים ביישנים ומופנמים
חיזוק הביטחון ותחושת המסוגלות החברתית ותרגול "השריר החברתי" בקבוצה תומכת ובתרגול חווייתי ומעצים
ﬦ סדנת  CBTלתלמידים בשלבי הימנעות חברתית (קבוצה קטנה)
חיזוק חברתי-רגשי והחלפת דפוסים מעכבים בחשיפות והתנסות ,באמצעות כלים התנהגותיים-קוגניטיביים
ﬦ סדנת עמידה מול קהל
סדנה מעשית וחווייתית ,לתלמידים הנמנעים ומתקשים בהעברת פרזנטציות (מותאם )PBL
ﬦ סדנת העצמה חברתית לתלמידים מחוננים/מצטיינים
לחיזוק מיומנויות חברתיות וכישורי חיברות ולשיפור תחושת השייכות
ﬦ סדנה כיתתית לחינוך חברתי-רגשי
לחיזוק ושכלול המיומנויות החברתיות בקרב כלל התלמידים ,ולקידום “אקלים חברתי" של סובלנות ,הכלה והקשבה
ﬦ "המהפכה השקטה"  -יום שיא שכבתי
להעלאת המודעות לנושא המופנמות והביישנות ולקידום קבלת האחר ותחושת ה"ביחד"

לפרטים
נוספים
והזמנות >>

מגוון התכניות הפסיכו-חינוכיות שלנו לבתי הספר – לצוותים:

ﬦ הרצאה חווייתית לצוות החינוכי/חברתי בנושא מופנמות ,ביישנות וחרדה חברתית
להיכרות עם תופעת החרדה החברתית ,בכלל ובבתי הספר בפרט ,ולעבודה יעילה ומקדמת עם תלמידים המתמודדים עם חרדה
חברתית ו/או קשיים חברתיים .ועם חבריהם לכיתה .ניתן להזמין גם כסדרת מפגשים עם ליווי ,וכן כסדנה שנתית.

ﬦ סדנת הדרכה מורחבת או שנתית לצוות החינוכי-חברתי
סדרת מפגשים בתכנים ספציפיים לבקשת הצוות – הבנויים כסדנה מעשית וחווייתית וליווי שנתי בנושא :שיפור הכלים וההבנה של
הצוות להתמודדות עם אוכלוסיית התלמידים המופנמים והנמנעים חברתית.
ﬦ הכשרה לצוות החינוכי להעברת סדנת חינוך חברתי-רגשי בכתות
לשיפור התקשורת החברתית ולקידום אקלים חברתי של קבלת האחר ( ניתן להזמין במתכונת של מפגש חד פעמי,
או  -כמקבץ מפגשים לבחירתכם ,המותאמים ספציפית לנושאי הסדנה ל"חינוך חברתי").
ﬦ סדנה לעמידה מול קהל לצוות
סדנה מעשית וחווייתית לצוותים – לשיפור מיומנויות פרזנטציה ועמידה מול קהל של הצוותים עצמם ,כמו גם  -כלים לחיזוק
והעצמה של התלמידים הנמנעים והשקטים להשתתפות פעילה בתכניות .PBL

ﬦ סדנת פיתוח מיומנויות הנחייה ליצירת מרחב קבוצתי ושיח חברתי-רגשי
מטרת הסדנה הנה מחד הכלת המורה ,הקשבה ,חיבור אישי לצוות ,ומאידך מודלינג להנחיית קבוצת תלמידים
שמטרתה הקשבה ,הכלה ,אמפתיה וחיזוק חברתי ורגשי לתלמידים.
ﬦ סדנה לחיזוק שיתוף הפעולה והקשר שבין הצוות ובין ההורים
מתן מענה שלם ומכיל לתלמידים ואיפשור עבודה מיטבית של הצוותים לרווחת התלמידים,
מותנה בשילוב כוחות ובחיבור מוצלח בין אלו הפוגשים את ילדינו יום יום – בביה"ס ובבית.

לפרטים
נוספים
והזמנות >>

רקפת
לחינוך

בשנים האחרונות פועלות התוכניות של רקפת (קבוצות ,סדנאות והרצאות) בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ וזוכות לפידבקים
מצויינים מכל הדרגים והמעורבים .אנו מקיימים קשר הדוק ,מקצועי ומשמעותי עם הצוותים ורואים בקשר זה חשיבות רבה
בהתקדמות התהליך.
תכניות עמותת רקפת מוכרות על ידי משרד החינוך ומומלצות על ידי אגף הייעוץ במשרד כתכניות תמיכה בהכלה
והשתלבות (תוכנית  1704לצוותים ותוכנית  3056לתלמידים במאגר הממוחשב של משרד החינוך).
בנוסף ,אנו ממליצים לבחון אפשרות מימון כל פעילות שתבחרו להזמין דרך אחד או יותר מהתקציבים הבאים:

• מחוננים
• חינוך חברתי
• למידה מבוססת פרוייקטים PBL -
• נחשון (קידום מצוינות)

• מופת (קידום מצוינות – מדעים)

• מ.נ.ע (מניעת נשירה)
• חינוך רגשי-חברתי SEL -
• הרשות המשותפת לביטחון קהילתי

תודה על מפגש מעשיר ומרתק ,שעושה סדר בעקרונות המוכרים
לנו ,עם התאמה לסיטואציה הנוכחית .מודות מאד על כלים פרקטיים
ורלוונטיים לתקופה (משבר הקורונה) .תודה לכם על השותפות!
רחל גולדברג ,מפקחת על הייעוץ במערכת החינוך -מחוז ת״א.

* בנוסף ,מניסיוננו – מומלץ לבחון אפשרות למימון רשותי של התכניות ,כולל או חלקי ,מול אגף החינוך ברשות.

רקפת
לחינוך

מדידה
והערכה

"התחלתי עם תחושה של בדידות  -סיימתי עם תחושה של שייכות"
תלמידה ,בתשובה לשאלה :האם יש תחושות או מחשבות בקשר ליצירת קשרים חברתיים שהשתנו אצלך לאור הסדנה? (מתוך תוצאות תהליך מדידה והערכה ,תשפ"א)

כשהוקמה עמותת רקפת ב 2013 -היה ברור כי נוער מופנם וביישן ,ולעתים אף עם חרדה חברתית מאובחנת ,זקוק למרחב מכיל ומוגן על מנת
להעז לתרגל וכדי להיות חלק פעיל ממעגל חברתי וקבוצת שייכות .הקבוצות הוקמו מתוך ההבנה כי כדי להתמודד עם אתגרים וקשיים חברתיים -
עלינו לפעול בזירות החברתיות ,ביחד ,בקבוצות.
מה שלא היה ברור אז הוא היקפי ההצלחה ועוצמת ההתרגשות שתלווה בתגובות כמו אלו ,שנאספו ממשתתפים בקבוצות עצמן.

מדידה
והערכה

מדידה וההערכה של פעילות רקפת (בחינוך הפורמלי)
כארגון מקצועי ,לומד וצומח ,אנחנו מקפידים על מדידה והערכה של הפעילות בקבוצות ,לומדים מהן ,משפרים ומשתפרים.
תוצאות ההערכה מאפשרות לנו:
בחינה של התהליך שעוברים המשתתפים ברקפת ,דיוק המשימות והתהליכים ומתן מענה משמעותי ואפקטיבי ויותר.
בבדיקה שנעשתה בסדנאות רקפת בבתי הספר בתשפ"א (שנת קורונה) בחרו התלמידים ב 3-אופני התרומה הבאים כמרכזיים עבורם:

למידה על עצמי –
התפתחות אישית

יצירת סביבה חברתית
תומכת וקבועה

מרחב להמשך תרגול
מיומנויות חברתיות

(גם בתקופת ריחוק או סגר(

לשמחתנו ,מרבית המשתתפים ציינו גם "הנאה מהמפגשים" כסיבה משמעותית עבורם (מה שמשפיע על נוכחותם הקבועה במפגשים).
המפגשים הקבוצתיים שלנו בנויים (לרוב) משלושה מרכיבים עיקריים ,המהווים יחד מערך ייחודי ומשולב המעניק מענה מקיף לצורך.
לשמחתנו ,הרוב המכריע של התלמידים העידו כי כל אחד מהמרכיבים הללו תרם להם:

82%

מהתלמידים ציינו את

רכיב ההפעלות והמשחקים
ובנוסף -

89%

82%

רכיב השיח הקבוצתי

מהתלמידים ציינו את תרומת

הקשר עם המנחה

מהתלמידים ציינו את

79%

77%

מהתלמידים ציינו את רכיב

המשימות לתרגול אישי

מהתלמידים ציינו את תרומת

הקשר עם תלמידים אחרים בקבוצה

צוותים
מספרים

"אני נמצאת עם המנחה בקשר רציף ,מקבלת ממנה עדכונים
ונקודות חשובות ,דגשים שעוזרים לי לעזור הלאה
לתלמידים בתקופה הקשה הזאת של הקורונה .היא אדם
אכפתי ונעים מאד לעבוד מולה .מקצועית ,ושמחה ומשדרת
המון אופטימיות .מסתכלת לתלמידים בגובה העיניים
ומצליחה ברגישות מופלאה להגיע אליהם".
עדי ,יועצת בית ספר יסודי יוחנני ,הרצליה

"ברצוני להודות על סדנה משמעותית המעניקה כלים כל כך חשובים לחיים לתלמידים.
המפגשים הועברו בצורה מקצועית ומכוונת מטרה ....בכל מפגש היה ניתן לראות את
השיפור וההתקדמות של התלמידים שאט אט נפתחו ,איבדו את הביישנות
ורכשו ביטחון עצמי לעמוד ולדבר מול קהל .ניכר כי נהנו מכל רגע".
מיכל סאסי רכזת הכלה והשתלבות ,בי"ס שי עגנון נתניה
"הפגישות עם הצוות היו טובות ומועילות ,הועברו בצורה מעניינת והעבירו את המסר.
אחרי הפגישה המחנכים ידעו טוב יותר לאתר תלמידים (הזקוקים לעזרה).
המנחה מקצועית ,מחוייבת ,סוחפת ויצירתית".
יונית ,יועצת חינוכית ,בי"ס עירוני א' תל אביב
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