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אודות
רקפת

!ביחד-חברתיתחרדהעלמתגבריםרקפתעמותת

.חברתיתוחרדהלהימנעותלהובילעלולהש,וביישנותמופנמותהיאלרובנו"שקופות"האךהכואבותהחברתיותהתופעותאחת
.(התיידדות,ומענהשיח,עיןקשריצירת)יומיומיותמפעולותגםכמו,חברתיותמסיטואציותוריחוקבקושיביטוילידיבאההיא

השוניםהחייםבמעגליהשתלבותחוסרפעםלאמשמעותה,המודרניתהעתשלהחרדותמביןהשכיחההיאהחברתיתהחרדה
כרוכהתהיהיותרמתקדמותוברמות,(משפחתי/זוגיתפקודחוסר,בעבודהלהתמידיכולתחוסר,לצבאגיוסאי,מלימודיםנשירה)

תופעות,בדידות,חברתייםממצביםמוחלטתהימנעותלהתפתחעלולהוהכלהטיפולבהיעדר.תגובתיות-פיזיולוגיותבתופעותגם
.ואובדנותעצמיסיכוןכדיעד,דיכאוניות
.חייםמשנהבגדרממשלהיותשיכול,טווחקצרואפילוטיפולברתלחלוטיןשהיאהןהטובותהחדשות

,   לאחר שנה של ריחוק חברתיבודאי, התופעהכיההבנהמתוךנולדווסדנאות רקפת לתלמידים ולצוותים שלנוהחברתיותהקבוצות
,ברתיותוהחינוכיותהחבזירותלפעולישחברתייםוקשייםאתגריםעםלהתמודדכדי. היא אקוטית ומחייבת מענה רב מערכתי

.בקבוצות. ביחד–דווקאהיאחיברותומיומנויותביטחוןולפיתוחלחיזוקדרךוה
כליםבובפעילויות,חברתיותלסיטואציותוחשיפהתרגולבאמצעות,פורמליוהבלתיהפורמליבחינוך,קטנותבקבוצותפועליםאנו

SEL)רגשיים-חברתיים-קוגניטיביים & CBT).מאיימות"חברתיותסיטואציותאותןאתהמשתתפיםפוגשיםהקבוצתיתבפעילות",
.חלקולקחתלהעז,הביישנותמחסוםאתלשבורלומדיםהםתומוגנבטוחהובסביבהחווייתיתבצורהבהןפוגשיםכשהםאולם

.לקבוצהמחוץ”האמיתייםחיים”בשמסייעיםפרקטייםכלים,ומעצימהמעודדתשייכותבקבוצת,יחדרוכשיםרקפתבקבוצות
.ולהוריםלצוותיםוהןלתלמידיםהןופונה,החינוךבמשרדהייעוץאגףי"עומומלצתמוכרתהפעילות
עםאישיתוהיכרותדומהמרקעבעצמםהמגיעיםכאלובחלקם,העמותהמטעםמנוסיםמקצועאנשיי”עמונחותהקבוצות
.ומנוסיםבכיריםמדריכיםצוותוכןהעמותהשלהמקצועיתהמנהלתי"עמלוותהתכניותכל.והקושיהאתגרים

:לךשאומריםאו.לבדלהרגישאו.לבדלהיותזה-נוראהכיהדבר
.זהאתיתעשפשוט, הבעיהמה
תיכוןרקפתבקבוצתמשתתפת ,ליהי

https://rakefet-group.org.il/מערכת-החינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2021
https://www.youtube.com/watch?v=UlcEFpdFkoA&feature=emb_logo


הספרלבתיבמודל רקפתחינוכיות-פסיכותכניותמגוון

וכישוריהםיכולותיהםלמיטבנדרשיםהםבה,ונוערילדיםשלבחייהםביותרוהנוכחתהמשמעותיתהחברתיתהזירההואהספרבית
,אותםהחברהתפיסת,עצמםאתתפיסתםלגביפעםלאומכריעמשפיעאלובמצביםתפקודםאופן.יומיומיבאופןהסוציאליים

מגבלותתוךפעלואוסגוריםהיוהספרבתיבה(קורונהשנת)ארוכהתקופהלאחר.האישיתוהתפתחותםהתבגרותם,צמיחתם
החברתיוהביטחוןכשהיכולותלימודיםלשגרתבהדרגהחזרוהתלמידים,חברתיותואינטראקציותבפעילותהקשורעלמשמעותיות

טרוםגםחברתיתחרדהאו/ומופנמותשלרקעעלחברתייםקשייםעםשהתמודדומהםאלו.וחוששיםבודדיםחלקם,מוחלשיםשלהם
.חברתיוניתוקריחוקכדיעד,יותרקשהוחברתירגשיבמצבלהיותעלוליםהקורונה

בדידותוחוויםחברתיותבסיטואציותהמתקשיםולתלמידותלתלמידיםלסייענועדוהחינוךולמערכתהספרלבתישלנוהתכניות
מאפשריםאנו,כמאיימיםבעיניהםהנתפסיםלמצביםוחשיפהתרגולבאמצעות.חברתיתוחרדהמופנמותבשלהשתלבותואי

מחסוםאתלשבורלומדיםהםכך.וסיועכליםקבלתותוךומוגנתבטוחהבסביבהאותםחוויםשהםבעת,מתקנת,אחרתחוויהלתלמידים
עבורורגשייםמקצועייםוכליםחיזוקמעניקותוהוראהחינוךלצוותירקפתסדנאות,במקביל.חלקולקחתלהעז,הביישנות
.מענהלוולתתאותולהכיל,הקושיאתלזהותלדעתוצריכים,בפועלהתלמידיםאתהפוגשיםאלו–עצמםהצוותים

,חברתיוחוסן(SEL)רגשיחברתיבחינוך,החברתיותוהמיומנויותהיכולותבחיזוקמתמקדות,ולצוותיםלתלמידים,שלנוהתכניות
הפרטברמתהןהשיחבשינוילסייעהיאהמטרה.וחברתיתאישיתוהעצמההשונהקבלת,השתלבות,הכלהשלבתהליכיםוכן
–ולכן,התומכיםובמעגליםבקבוצהוהן

:מעגלים4-התכניות שלנו בבתי הספר ובמערכת החינוך פונות ל
השכבה/ לכלל הכתה •  ס         ”י צוות ביה”לתלמידים המאותרים ע•  
להורים•  לצוות ההוראה והייעוץ                                 •  

.והן מוכרות ומומלצות על ידי אגף היעוץ במשרד החינוך, חטיבות הביניים ותיכון, תכניות רקפת מותאמות לבתי הספר היסודיים
.בכירהמקצועיתבהדרכההמלווה,העמותהמטעםומנוסהמקצועיצוותי”ע,לצורךבהתאםמקווןאו/ופרונטליבאופןמועברותהן
בפסיכותרפיהשניתוארבעלת-פרוגאינה'הגבהעמותהשלהמקצועיתהמנהלתי”עמלוותהספרבבתיהמתקיימותהעמותהתכניותכל

.התנהגותיקוגניטיבילטיפולוינגייטהאקדמיתבמכללהומרצהקוגניטיביתהתנהגותית

רקפת 
חינוךל

https://rakefet-group.org.il/מערכת-החינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2021
https://rakefet-group.org.il/מערכת-החינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2021
https://rakefet-group.org.il/מערכת-החינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2021


:לתלמידים–הספרלבתישלנוחינוכיות-הפסיכוהתכניותמגוון

ומופנמיםביישניםלתלמידים,וחברתיתאישיתלהעצמהרקפתסדנתם
ובתרגול חווייתי ומעציםבקבוצה תומכת" השריר החברתי"חיזוק הביטחון ותחושת המסוגלות החברתית ותרגול 

(קטנהקבוצה)חברתיתהימנעותבשלבילתלמידיםCBTסדנתם
קוגניטיביים-באמצעות כלים התנהגותיים, רגשי והחלפת דפוסים מעכבים בחשיפות והתנסות-חיזוק חברתי

קהלמולעמידהסדנתם
(PBLמותאם )לתלמידים הנמנעים ומתקשים בהעברת פרזנטציות , סדנה מעשית וחווייתית

מצטיינים/מחונניםלתלמידיםחברתיתהעצמהסדנתם
ולשיפור תחושת השייכות  חיברותלחיזוק מיומנויות חברתיות וכישורי 

רגשי-חברתילחינוךכיתתיתהסדנם
והקשבההכלה,סובלנותשל"חברתיאקלים“קידוםלו, התלמידיםכללבקרבהחברתיותהמיומנויותושכלוללחיזוק

שכבתישיאיום-"השקטההמהפכה"ם
"ביחד"ותחושת הלהעלאת המודעות לנושא המופנמות והביישנות ולקידום קבלת האחר

רקפת
חינוךל

לפרטים  
נוספים 
<<והזמנות 

https://rakefet-group.org.il/מערכת-החינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2021
https://rakefet.formtitan.com/school_leadform#/


:לצוותים–הספרלבתישלנוחינוכיות-הפסיכוהתכניותמגוון
ביישנות וחרדה חברתית, בנושא מופנמותחברתי /הרצאה חווייתית לצוות החינוכים

ולעבודה יעילה ומקדמת עם תלמידים המתמודדים עם חרדה , בכלל ובבתי הספר בפרט, להיכרות עם תופעת החרדה החברתית
.וכן כסדנה שנתית, ניתן להזמין גם כסדרת מפגשים עם ליווי. ועם חבריהם לכיתה. או קשיים חברתיים/חברתית ו

חברתי-סדנת הדרכה מורחבת או שנתית לצוות החינוכים
שלוההבנההכליםשיפור:בנושאשנתיוליוויוחווייתיתמעשיתכסדנההבנויים–הצוותלבקשתספציפייםבתכניםמפגשיםסדרת
.חברתיתוהנמנעיםהמופנמיםהתלמידיםאוכלוסייתעםלהתמודדותהצוות

רגשי בכתות -הכשרה לצוות החינוכי להעברת סדנת חינוך חברתים
,  ניתן להזמין במתכונת של מפגש חד פעמי)לשיפור התקשורת החברתית ולקידום אקלים חברתי של קבלת האחר 

(.  "חינוך חברתי"המותאמים ספציפית לנושאי הסדנה ל, כמקבץ מפגשים לבחירתכם-או 

לצוותקהלמוללעמידהסדנהם
כלים לחיזוק  -כמו גם , לשיפור מיומנויות פרזנטציה ועמידה מול קהל של הצוותים עצמם–סדנה מעשית וחווייתית לצוותים 

.PBLבתכניותוהעצמה של התלמידים הנמנעים והשקטים להשתתפות פעילה 

רגשי-חברתישיחוקבוצתימרחבליצירתהנחייהמיומנויותפיתוחסדנתם
להנחיית קבוצת תלמידים  מודלינגומאידך , חיבור אישי לצוות, הקשבה, מטרת הסדנה הנה מחד הכלת המורה

.אמפתיה וחיזוק חברתי ורגשי לתלמידים, הכלה, הקשבהשמטרתה 

ההוריםוביןהצוותשביןוהקשרהפעולהשיתוףלחיזוקסדנהם
,  עבודה מיטבית של הצוותים לרווחת התלמידיםואיפשורמתן מענה שלם ומכיל לתלמידים 

.ס ובבית"בביה–אלו הפוגשים את ילדינו יום יום בין בשילוב כוחות ובחיבור מוצלח מותנה 

רקפת
חינוךל

לפרטים  
נוספים 
<<והזמנות 

https://rakefet-group.org.il/מערכת-החינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2021
https://rakefet.formtitan.com/school_leadform#/


לפידבקיםוזוכותהארץברחביספרבתיבעשרות(והרצאותסדנאות,קבוצות)רקפתשלהתוכניותפועלותהאחרונותבשנים
רבהחשיבותזהבקשרורואיםהצוותיםעםומשמעותימקצועי,הדוקקשרמקיימיםאנו.והמעורביםהדרגיםמכלמצויינים

.התהליךבהתקדמות

בהכלהתמיכהכתכניותבמשרדהייעוץאגףידיעלומומלצותהחינוךמשרדידיעלמוכרותרקפתעמותתתכניות
.(החינוךמשרדשלהממוחשבבמאגרלתלמידים3056תוכניתולצוותים1704תוכנית)והשתלבות

:הבאיםמהתקציביםיותראואחדדרךלהזמיןשתבחרופעילותכלמימוןאפשרותלבחוןממליציםאנו ,בנוסף

מחוננים •
חברתיחינוך •

PBL-פרוייקטיםמבוססתלמידה• 
(מצוינותקידום)נחשון •

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

(מדעים–מצוינותקידום)מופת •
(נשירהמניעת)ע.נ.מ •
SEL-חברתי-רגשיחינוך •
קהילתילביטחוןהמשותפתהרשות•

המוכריםבעקרונותסדרשעושה,ומרתקמעשירמפגשעלתודה
פרקטייםכליםעלמאדמודות.הנוכחיתלסיטואציההתאמהעם,לנו

!השותפותעללכםתודה(.הקורונהמשבר)לתקופהורלוונטיים
.ת״אמחוז-החינוךבמערכתהייעוץעלמפקחת ,גולדברגרחל

רקפת
חינוךל

https://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?q=%D7%A8%D7%A7%D7%A4%D7%AA&id=1704
https://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?q=%D7%A8%D7%A7%D7%A4%D7%AA&id=3056
https://rakefet-group.org.il/מערכת-החינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2021


מדידה
והערכה

"שייכותסיימתי עם תחושה של -בדידותהתחלתי עם תחושה של "
(א"תשפ, והערכהמדידהתהליךתוצאותמתוך)? האם יש תחושות או מחשבות בקשר ליצירת קשרים חברתיים שהשתנו אצלך לאור הסדנה: בתשובה לשאלה, תלמידה

מנתעלומוגןמכיללמרחבזקוק,מאובחנתחברתיתחרדהעםאףולעתים,וביישןמופנםנוערכיברורהיה2013-ברקפתעמותתכשהוקמה
-חברתייםוקשייםאתגריםעםלהתמודדכדיכיההבנהמתוךהוקמוהקבוצות.שייכותוקבוצתחברתיממעגלפעילחלקלהיותוכדילתרגללהעז
.בקבוצות,ביחד,החברתיותבזירותלפעולעלינו

.עצמןבקבוצותממשתתפיםשנאספו,אלוכמובתגובותשתלווהההתרגשותועוצמתההצלחההיקפיהואאזברורהיהשלאמה



מדידה
והערכה (בחינוך הפורמלי)רקפתל פעילות שוההערכהמדידה 

.ומשתפריםמשפרים,מהןלומדים,בקבוצותהפעילותשלוהערכהמדידהעלמקפידיםאנחנו,וצומחלומד,מקצועיכארגון
:לנומאפשרותההערכהתוצאות
.ויותרואפקטיבימשמעותימענהומתןוהתהליכיםהמשימותדיוק,ברקפתהמשתתפיםשעובריםהתהליךשלבחינה

:עבורםכמרכזייםהבאיםהתרומהאופני3-בהתלמידיםבחרו(קורונהשנת)א"בתשפהספרבבתירקפתבסדנאותשנעשתהבבדיקה

.(במפגשיםהקבועהנוכחותםעלשמשפיעמה)עבורםמשמעותיתכסיבה"מהמפגשיםהנאה"גםציינוהמשתתפיםמרבית,לשמחתנו
.  המהווים יחד מערך ייחודי ומשולב המעניק מענה מקיף לצורך, משלושה מרכיבים עיקריים( לרוב)המפגשים הקבוצתיים שלנו בנויים 

:הרוב המכריע של התלמידים העידו כי כל אחד מהמרכיבים הללו תרם להם, לשמחתנו

-ובנוסף 

–למידה על עצמי 
התפתחות אישית

יצירת סביבה חברתית  
תומכת וקבועה

מרחב להמשך תרגול  
מיומנויות חברתיות  

)גם בתקופת ריחוק או סגר)

מהתלמידים ציינו את   82%
ההפעלות והמשחקיםרכיב  

מהתלמידים ציינו את      82%
השיח הקבוצתירכיב  

מהתלמידים ציינו את רכיב 77%
המשימות לתרגול אישי

מהתלמידים ציינו את תרומת 79%
הקשר עם תלמידים אחרים בקבוצה  

מהתלמידים ציינו את תרומת   89%
הקשר עם המנחה  



. ברצוני להודות על סדנה משמעותית המעניקה כלים כל כך חשובים לחיים לתלמידים"
בכל מפגש היה ניתן לראות את .... המפגשים הועברו בצורה מקצועית ומכוונת מטרה

איבדו את הביישנות  , השיפור וההתקדמות של התלמידים שאט אט נפתחו
". ניכר כי נהנו מכל רגע. ורכשו ביטחון עצמי לעמוד ולדבר מול קהל

ס שי עגנון נתניה"בי, רכזת הכלה והשתלבותסאסימיכל 

צוותים  
מספרים

. הועברו בצורה מעניינת והעבירו את המסר, הפגישות עם הצוות היו טובות ומועילות"
(.  הזקוקים לעזרה)אחרי הפגישה המחנכים ידעו טוב יותר לאתר תלמידים 

".סוחפת ויצירתית, מחוייבת, המנחה מקצועית
תל אביב' ס עירוני א"בי, יועצת חינוכית, יונית

מקבלת ממנה עדכונים  , אני נמצאת עם המנחה בקשר רציף"
דגשים שעוזרים לי לעזור הלאה  , ונקודות חשובות

היא אדם . בתקופה הקשה הזאת של הקורונהלתלמידים 
ושמחה ומשדרת  , מקצועית. אכפתי ונעים מאד לעבוד מולה

מסתכלת לתלמידים בגובה העיניים  . המון אופטימיות
".ומצליחה ברגישות מופלאה להגיע אליהם

הרצליה, יוחננייועצת בית ספר יסודי , עדי

https://rakefet-group.org.il/מערכת-החינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2021


מפת
פעילות
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