
      עיריית אשדוד היא הרשות הראשונה שבהחלטה עירונית בחרה לעודד ואף להנגיש את קבוצות רקפת לתושביה. 
      בעיר פועלות שתי קבוצות מתבגרים מסובסדות ע"י העירייה. בנוסף, קיים שת"פ ייחודי מול המרכז להורות משמעותית באשדוד.

      
       בגבעתיים פועלות קבוצות רקפת (חט"ב ותיכון) מזה 8 שנים ברצף. בשנתיים האחרונות מסבסדת מחלקת הנוער את פעילות 

       הקבוצות ומאפשרת הנגשתן לתושבים.
 

      רמת גן הצטרפה אלינו ממש לאחרונה במסגרת פרוייקט "רשות לוקחת אחריות" של רקפת, ומסבסדת קבוצת חט"ב לרווחת תושביה.
      לא הופתענו לגלות את הביקוש הרב - הקבוצה התמלאה בתוך שבועיים וכ-14 משתתפים מגיעים לפעילות בקביעות.  

       
      במועצה האיזורית מטה אשר פועלות קבוצות רקפת לנוער בשיתוף 

      ובסיבסוד של המחלקה לחינוך בלתי פורמלי במועצה, זו תקופה שניה.
יאיר גרינברג, מנהל יחידת הנוער בבנימינה, 

על השת"פ עם רקפת:
 

"אני מזהה בשיתוף עם רקפת פוטנציאל רציני
לשינוי עמוק ונחוץ אצל נערות ונערים במצוקה".

 
        בבנימינה פועלות 2 קבוצות חט"ב + תיכון, 

        בשיתוף פעולה הדוק עם הרשות.
 
 
 

במשך חודשים התריעו המומחים כי הקורונה אינה בעיה בריאותית בלבד, וכי המגיפה האמיתית שתישאר הרבה אחרי
הקורונה היא מגיפת הבדידות והפגיעה הקשה שספגנו בפן החברתי-רגשי.

היום (אם נשים לרגע בצד את ההתעוררות המחודשת של הנגיף) אנחנו נמצאים בתחילת הדרך לשיקום והתאוששות, 
בעוד הנתונים העולים מן השטח מצביעים על מצוקה קשה, תופעות דיכאוניות וקשיים חברתיים שהעמיקו והתבססו,

קשיים שאנו ברקפת רואים להם ביטוי גם בגידול המשמעותי של מספר הפונים אלינו. 
אנחנו גאים לומר כי בשנה האחרונה לא רק המשכנו את פעילותנו ושמרנו על נוכחות ויציבות עבור המשתתפים בקבוצות,

אלא אף הגדלנו משמעותית את היקף המענים, את פריסתם הגיאוגרפית ואת הקהלים השונים להם אנחנו מגישים היום
סיוע ותמיכה מקצועית.

ברבעון האחרון, וגם בימים אלו, אנו יוזמים קשר ונענים לפניות לשיתופי פעולה עם רשויות מקומיות ועיריות,
משבצים תכניות ומנחים למספר אדיר של תכניות בבתי הספר בשנת הלימודים הבאה, מרחיבים משמעותית את

תחום הפעילות ומספר קבוצות ילדים ונוער ובוגרים ברחבי הארץ, ומוסיפים עליהן מגוון מענים להורים - וובינרים,
קבוצות והנחיה פרטנית.

 

(SEL) התכניות שלנו לתלמידים ולצוותים, מתמקדות בחינוך חברתי רגשי
בחיזוק היכולות החברתיות ובחוסן חברתי, וכן בתהליכים של הכלה,

השתלבות, קבלת השונה והעצמה אישית וחברתית. 
כל התכניות הותאמו ודוייקו השנה לאתגרים החברתיים והרגשיים 

 וכמענה מדוייק לצרכים שבשטח.
      

       לעיריית רעננה זו הייתה השנה השנייה בה מממן אגף החינוך את 
       סדנאות רקפת לבתי ספר בעיר.

       
       נתניה היא שיאנית סדנאות בתי הספר שלנו - השנה פעלנו ב 9 בי"ס

       בעיר, הפעלנו 17 קבוצות ולראשונה גם קבוצת הורים בתוך ביה"ס.
 

       בירושלים, באור יהודה בכפר סבא ובחיפה הפעלנו קבוצות ייחודיות  
       ומותאמות לישיבות ואולפנות.

       
       בבתי ספר בחיפה וברמת גן פגשנו שכבות שלמות לימי שיא בנושא 

       בדידות, ריחוק חברתי וחרדה חברתית, והשפעות מגפת הקורונה.
 

       בתל אביב פגשנו צוותים חינוכיים לסדנאות הכשרה מעשיות ועדכניות.
 

       בבתי ספר במודיעין ובבאר שבע  עבדנו בצורה מערכתית בחטיבות 
       הביניים - קבוצת רקפת פעלה בכל שכבה והצוות עברו סדנאות הכשרה.

 
        בעין גדי, בשלומי ובפתח תקווה הועברו קבוצות במודל רקפת 

        בהתאמה ספציפית לכיתות המחוננים.

השנה הפעלנו:
       120 תכניות

       ב- 80 בתי ספר 
       ב- 41 ישובים ברחבי הארץ.

 
וגם בשנה"ל הבאה - תשפ"ב, אנו צופים

לפגוש אלפי תלמידים, אנשי צוות והורים,
במסגרת פעילות רקפת במערכת החינוך.

 

מתגברים על חרדה חברתית - ביחד!מתגברים על חרדה חברתית - ביחד!
עמותת רקפת, עמותת רקפת, סיכום תשפ"אסיכום תשפ"א

במטרה לאפשר לכל אותם מתבגרים ובוגרים למצוא את דרכם להתחזק, להשתלב ולהיות חלק מהמרקם החברתי והקהילתי, 
ומתוך החזון – לשנות את המציאות הקשה של המתמודדים עם חרדה חברתית, ושל כולנו – כחברה, לקדם שיח מבוסס על ידע והכלה,

שיאפשר לחבק אותם לתוכנו וליהנות מתרומתם לחברה, בנינו ברקפת את תכנית "רשות לוקחת אחריות". 
במסגרת התכנית נרקמים שיתופי פעולה רב מערכתיים מול אגפי חינוך, רווחה, קהילה, הורות, אסטרטגיה עירונית ועוד. 

במסגרת שיתופי הפעולה מונגשים ומסובסדים המענים המקצועיים של רקפת לרווחת התושבים, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי,
ומתאפשרים חיבורים והזדמנויות במפגשים במרכזים העירוניים.

"רשות לוקחת אחריות" - רקפת והרשויות המקומיות

קבוצות מסובסדות ובשיתוף הרשויות:

 ברחובות שיתוף פעולה הדוק עם מחלקת הנוער ועם ביה"ס למנהיגות
בעיר, וכן פעילות משותפת להעלאת המודעות ומתן כלים להורים

ולצוותי חינוך.
 

ראשון לציון היא שותפה ותיקה לפעילות במגוון תחומי פעילות.
מחלקות רבות בעיר מעורבות ומקדמות את הפעילות בחינוך הפורמלי

והבלתי פורמלי - לילדים ונוער וכן לצעירים ולבוגרים.
 

וגם בירושלים הבירה פועלות 2 קבוצות נוער ו- 3 קבוצות לצעירים
ולבוגרים בשת"פ עם מחלקת הנוער בעירייה, במרכזים העירוניים.

 
בטבעון פגשנו לפני כשנתיים מנהל תחום נוער שחיבק את פעילות

רקפת, ומאז פועלות בישוב כבר שלוש! קבוצות רקפת, במרכז הנוער .

שיתופי פעולה נוספים ומשמעותיים ברשויות:

רקפת במערכת החינוך
התכניות הפסיכו-חינוכיות במודל רקפת מגבירות נוכחות ומענה - לתלמידים, צוותים והורים

אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ, 
בכנס הורוביץ לכלכלה וחברה:

 
"ביום שאחרי המשבר מחכה לחינוך בישראל

אתגר עצום אבל גם הזדמנות גדולה. 
                 ...זה הזמן לשתף פעולה".

*התכניות במודל רקפת מומלצות על ידי אגף היעוץ במשרד החינוך.

וגם - במסגרת הרחבת והעמקת הידע שאנו מציעים לצוותים מקצועיים,
השנה פגשנו צוותי הוראה וייעוץ לסדנאות המשלבות ידע תיאורטי והתנסות

חווייתית, במסגרת אירועים של מרכזי פסג"ה לחינוך, באשדוד ובקריית
מלאכי, ובכנס SEL - למידה חברתית רגשית של אגודת איל"ת.

לפרטים >>

בחולון פועלות  2 קבוצות רקפת  במרכז הנוער העירוני - 
 חט"ב ותיכון. הביקוש בעיר גדול וקבוצה שלישית עומדת
להיפתח ממש בקרוב. פגשנו בחולון רכזת נוער  מקסימה
ומחוייבת לדבר, אשר תומכת ומקדמת את העשייה, לצד

פעילות רקפת בבתי הספר בעיר.
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 ״אני משתדלת מאוד להצליח לראות את
ההצלחות הקטנות של בני, לעודד ולחזק אותו.

וגם לטפוח לעצמי על השכם על ההצלחות שלי.
ולזכור שהתמדה ביישום הכלים שקיבלנו

בקבוצה היא מילת המפתח לשינוי״
 

         אמא למתבגר החווה חרדה חברתית, 
         שהשתתפה בקבוצת רקפת להורים.

 
 
 

מה אתם זוכרים מהחופש הגדול –  ים? חברים? קייטנות? בילויים? 
או.... המתנה בודדה ומעיקה לסיומו?

ילדים ונוער עם דפוסי הימנעות וחרדה חברתית מעבירים לעתים חודשיים שלמים 
של חופשת הקיץ כשהם לבד לחלוטין. נפרדים מ"חבריהם" לכתה ביוני, ופוגשים 

אותם שוב בספטמבר. 
 

השנה נערכנו לכך מבעוד מועד והמלצנו לצוותי ייעוץ וחינוך, הורים ומדריכים 
להפנות נוער מאותגר חברתית אלינו, לפני הקיץ, על מנת שעם תחילת החופשה 

הם כבר יהיו חלק מקבוצת שייכות, ויבלו את החופש ביחד! עם חברים שמרגישים וחוששים 
ממש כמוהם, במגוון פעילויות חווייתיות ותוך חיזוק השריר החברתי לקראת שנה"ל הבאה.

 
   

אנחנו שמחים לשמוע מצוותי ההוראה, ממדריכי הנוער, מההורים ומהמשתתפים עצמם כי הדרך שעושים הילדים והמתבגרים
בקבוצות שלנו היא משמעותית ומשנת חיים. עם זאת, אנחנו יודעים לומר כי ליווי ומעורבות הורית, כזו שמבינה את הקושי
ויודעת להכיל אותו ואף לתת לו מענה - יבטיח תוצאות טובות יותר ויסייע לא רק למשתתפים עצמם אלא גם למשפחתם.

לצורך כך הקמנו את תחום הורים ברקפת,
ולשמחתנו מצאנו את מרכזי ההורות ואת מחלקות שח"ק (שרותי חברה וקהילה) ברשויות המקומיות כשותף טבעי 

לקידום מטרה זו: מתן סיוע וכלים יומיומיים לחיזוק תחושת המסוגלות, של הילד ושל ההורה, ולשיפור ההתמודדות עם הקושי. 
 

כך למשל, קיימנו, ביוזמת תחום הנוער בחברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד 
וובינר משותף ומעמיק של רקפת עם המרכז להורות משמעותית באשדוד. 

 

בימים אלו אנו משקיעים את מרצנו בתפעול מענה יציב, נוכח וחווייתי בחופשת הקיץ.
במקביל, נעשית עבודת תכנון ופיתוח של מגוון תכניות ומענים לאוכלוסיות השונות, 

ליצירת חברה טובה ומאפשרת יותר לכולנו, ולחיזוק החוסן החברתי, היום יותר מתמיד.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולקחת חלק בעשייה החשובה.

אבנר דפני, מנכ"ל וצוות העמותה

החופש הגדול - קיץ ביחד, ולא לבד

תחום ילדים

תחום בוגרים
      קבוצות ילדים

ונוער פועלות 
ב - 19 ישובים ברחבי

הארץ ו- 2 קבוצות
אונליין

מנחים

       קבוצות בוגרים 
ב- 6 ערים מרכזיות,

ו- 4 קבוצות שעומדות
להיפתח בימים אלו

         מנחים פעילים,
בקבוצות רקפת לילדים,

נוער, בוגרים והורים,
ובתכניות רקפת

לבתיה"ס.

182 

24

43

פעילות הקבוצות
ממשיכה ברצף כל

השנה, ומעניקה מרחב
מוגן חברתית
למשתתפים

רצף
פעילות

מענה רשותי להורים - בשת"פ עם תחום הורות רקפת

רחובות
 

כפר סבא
 

מועצה איזורית עמק חפר 
 

מועצה איזורית מטה אשר
 

רמת גן
 

רעננה

וובינרים וקבוצות הורים נוספות התקיימו 
השנה בשיתוף עם הרשויות:

לפרטים >>
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