סיכום שנתי 2021

בסימן שנת מעבר מן הפרט אל הכלל

בימים אלה אנו חותמים את שנת הקורונה השנייה  ,2021שהייתה
מאתגרת במיוחד .שנה בה התפשט האיום מהמשבר הבריאותי אל
השלכותיו המורכבות וארוכות הטווח בתחום החברתי-רגשי .הנקודות
התחברו לקווי מתאר מדאיגים ,שמציירים תמונה עגומה של הפרט
והחברה ,תמונה המחייבת התמודדות רב מערכתית.
מבחינתנו ,רקפת ,ככל שגדלו והעמיקו הקושי החברתי והצורך הרגשי –
כך נערכנו והיינו שם .בשנה החולפת ,לא רק שהרחבנו את קשת המענים,
אלא אף הנגשנו אותם לקהל גדול ומגוון יותר מאי פעם.
לשם כך הרחבנו מאד את צוות ההנחיה ,המונה מעל  200מנחות ומנחים
)רובם המכריע מתנדבים( ,ואנו משקיעים משאבים ואנרגיה רבה
בהתפתחותם המקצועית .מנחי העמותה זוכים להכשרות והעשרות,
הדרכות מטעם צוות סופרויז'ן איכותי ומנוסה ,מערכים ועזרים מתחדשים,
ליווי שוטף ולמידת עמיתים ,והם חלק מקהילה איכותית וצומחת,

 86%מקרב הבוגרים ו 65% -מקרב המתבגרים
שיתפו כי קבוצת רקפת היתה עבורם המסגרת
החברתית העיקרית ,מעבר לעבודה  /לימודים*.
*מתוך סקר שנערך בקבוצות רקפת,
מתבגרים ובוגרים ,בתחילת 2021

זה לוקח זמן ודורש אורך רוח ,אבל ביום בהיר אחד,
כשתשמעו צחוק גדול מכל הלב של ילד שחשש לומר
את שמו בתחילת השנה  -זה יהיה שווה את הכל.
מנחה בקבוצת רקפת
סיפקנו מענה מקיף בקבוצות ילדים ,נוער ובוגרים ברחבי הארץ
הפעלנו תחום הורים המעניק שירות פרטני וקבוצתי להורים רבים
עידכנו ודייקנו את התוכניות הפסיכו-חינוכיות שלנו למערכת החינוך
בהתאם לצרכים שעלו מן השטח ,והרחבנו את המענה לתלמידים,
לצוותים ולהורים
קידמנו הנגשה של השרותים השונים באמצעות שיתופי פעולה עם
רשויות מקומיות ומועצות איזוריות
סייענו בהעלאת המודעות החברתית לקושי ,דרך הרצאות וסדנאות
לצוותים מקצועיים ,מטפלים ומדריכים.
כל זאת במסגרת תחומי הפעילות שהיו קיימים ברקפת .בנוסף:
התחדשנו השנה במעגלי רקפת לבוגרים ,המאפשרים הפגת בדידות
והכרת חברים חדשים
חנכנו את בית רקפת הראשון )בת"א( ,המהווה בית לפעילות ענפה
ומגוונת
פתחנו את בית הספר להכשרת מנחי קבוצות במודל רקפת
השקנו את ערכת קלפי "מחשבה להחלפה"  -סנונית ראשונה לקו מוצרי
רקפת  -כלי עזר להנחיה ולעבודה עצמית.

רקפת בבתי הספר  -נאבקים במשבר האקלים החברתי
ככל שהזמן חולף אך מוסיף להיות מאופיין בחוסר ודאות ובשיבוש האינטראקציות החברתיות  -הנזקים אצל כולנו ,ואצל ילדים ונוער בפרט ,מעמיקים
ומצטברים .גם בימים אלה" ,בחסות" הווריאנט העונתי ,האומיקרון ,הריחוק מתחדש ומספר המתמודדים עם חרדה חברתית עולה והולך.
החוסן החברתי והאישי של התלמידים מוסיף להינזק ולהישחק והמגפה השקטה ממשיכה לזקוף את ראשה.
התמונה העולה מבתי הספר משקפת אקלים חברתי שלילי ,ניכור ,היעדר אמפתיה ,עומס ומצוקות רגשיות שמובילים לאלימות פיזית ומילולית.
האתגר המשמעותי עמו מתמודדת מערכת החינוך המנסה שוב ושוב לחזור לשגרה ,הינו חברתי-רגשי.
כאן ,נרתמת עמותת רקפת למשימה החשובה ונכנסת לתמונה .אנו מפעילים השנה בבתי הספר ברחבי הארץ מספר שיא של:

כ 200-תוכניות פסיכו-חינוכיות בכ 100-בתי ספר

המסייעות לתלמידים לשחזר ,לחזק ולשמור על מיומנויות חברתיות חיוניות שנדחקו ,נפגעו ונחלשו.
כך למשל ,הסדנה הכיתתית של רקפת לחינוך חברתי-רגשי ,הפועלת בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ ,תורמת לצמצום ואיחוי הקרעים,
מגבשת ומחזקת את הקשרים החברתיים שנפרמו בין התלמידים ,כדי לאפשר אקלים חברתי נעים ומקרב.
סדנאות רקפת לצוותים המוצעות במקביל ,מעצימות ומנכיחות כוחות של הצוותים ומחזקות את המסוגלות לאחוז במושכות ולהוביל
את התלמידים בחזרה למסלול חברתי מאפשר צמיחה ולמידה.

"השנה הזו תהיה שנה של בניה  -צמצום פערים חברתיים-רגשיים .לולא כן לא יהיה כל יסוד ללמידה.
שרת החינוך יפעת שאשא ביטון ,כנס חשבון נפש ,דצמבר 2021

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

הסדנה תורמת לחיזוק המיומנויות החברתיות ויכולות ההכלה
והאמפתיה בקרב כלל תלמידי הכיתה ,למינוף והעצמת הכוחות של
כל אחד מתלמידי הכיתה ,שמרכיבים למעשה את הקבוצה החברתית.
יובל ויזמן ,יועצת חינוכית ומנהלת התכניות הפסיכו-חינוכיות של
רקפת למערכת החינוך

אחרי כמעט שנתיים של הימנעות ,רבים כבר לא
בטוחים ביכולתם לשאת את הרגשות שעולים באירוע
המלחיץ ...הם מרגישים 'חלודים' חברתית ,השריר
החברתי רפוי ,הבטחון יורד והחשש לקראת כל מפגש
או אירוע חברתי עולה.
אפרת אוסט ,פסיכולוגית חברתית ) (MAומטפלת CBT

קבוצות חברתיות-רגשיות  -לשנות את החיים ,למלא את החלל
האתגר החברתי אינו נמצא רק בין כתלי בית הספר ,ואינו נגמר עם סיום הלימודים בתיכון.
קבוצות אחר הצהריים והערב של רקפת המשיכו גם השנה להגדיל את שורותיהן ולפרוץ את גבולות הגיל והגאוגראפיה.
השנה הרחבנו את
גילאי המענה
ל8-55 :
)במקום (12-18

תחום ילדים ונוער פתח קבוצות חדשות לניצני רקפת & יסודי )גילאי  8-9ו (10-11-והגדיל משמעותית
את הפריסה הגיאוגראפית )השנה הגענו גם לקרית אונו ,יקנעם ,פרדס חנה ,אשקלון ,רעננה ועוד(.
תחום בוגרים יותר מהכפיל את כמות הקבוצות והתחדש במענה חדש ומשמח:
מעגלי רקפת ליצירת אלטרנטיבה חברתית ולהפגת הבדידות.

אנו מפעילים היום כ 75 -קבוצות לילדים ,נוער ,צעירים ובוגרים ,בלמעלה מ 20-ערים וישובים.
הפריסה הרחבה מאפשרת לנו לסייע ליותר מתמודדים עם חרדה חברתית ,בדידות ,הימנעות וקשיים חברתיים,
באמצעות מענה קבוצתי ממוקד ,אפקטיבי וחוויתי ,שעירב והעצים את המשתתפים ,ובכוחו לשנות את חייהם.

ראיתי שלא רק אני מתמודדת עם
האתגר הזה של החרדה החברתית
ויש עוד ילדים שחווים את אותו
הדבר כמוני .אולי בסגנונות שונים,
אבל בגדול זה אותו הדבר.
אז האתגר הוא להגיע )למפגשי
הקבוצה(  -ומשם לקחת את זה
לחיים שבחוץ".
ליאד ,משתתפת בקבוצת רקפת
תיכון ,בכנס "חשבון נפש"

בתחום ילדים ונוער פועלות היום כ 50 -קבוצות המונות מעל  400משתתפים בגילאי 8-18

קבוצות רקפת לילדים ונוער פעלו ברצף
גם בכל תקופת החופש הגדול  ,שילבו
פעילויות מוכרות עם מגוון פעילויות
קיציות שוברות שיגרה ומהנות,
והקפידו שאף אחד מחברינו לא יעביר
את החופש הזה לבד!

לקבוצות האונליין מצטרפים משתתפים שמכל סיבה שהיא
אינם יכולים להצטרף לקבוצות הפרונטליות .באמצעות
מתודות חדשניות ופורצות דרך ב ZOOM -או בוואטסאפ,
אנו מאפשרים למשתתפים תהליך הדרגתי ומכיל
שבעקבותיו יוכלו ,אם ירצו ,לעבור לקבוצות הפרונטליות.
)קבוצות הוואטסאפ פועלות בסיועה הנדיב של קרן אריסון(

בקבוצות הבוגרים של עמותת רקפת למעלה מ 200-משתתפים פעילים
ב 25-קבוצות הפרוסות ב 6 -ערים מרכזיות.
השנה פתחנו גם את מעגלי רקפת שנועדו לסייע למשתתפים הבוגרים )(+18
בהתמודדות עם הבדידות הקשה שנוצרה עקב המצב  -ואינה קשורה בהכרח
לחרדה חברתית .המעגלים מהווים מרחב חברתי מכיל ומקבל ,מעגל שייכות
מהנה ומצמיח.

ישנם לא מעט מתמודדים עם חרדה חברתית שלא טופלו בזמן והגיעו אלינו בגיל
מבוגר עם תחושות החמצה איומות .אחד המטופלים שלי כבן  50תיאר את חייו
כ'החמצה אחת גדולה' .ההימנעות מקשר חברי ,הימנעות מבניית קריירה ,מבניית
קשר זוגי ,גוררים בדידות וזו עלולה להוביל למצבי דיכאון של ממש.
פרופ' צופי מרום ,פסיכולוגית קלינית מומחית בטיפול  ,CBTמתמחה בחרדה
חברתית .ניהלה מרפאת חרדה בביח גהה ויועצת מקצועית לעמותת רקפת

קודם כל קיבלתי החלטה להתמודד
ולטפל בתקשורת הבין אישית שלי.
הצטרפתי למפגשים של עמותת רקפת,
שהיא קהילה תומכת של אנשים,
בלי תחרותיות ובלי לנסות להרשים.
משתתף בקבוצת בוגרים של רקפת

*החל מחודש אוגוסט ,מרבית קבוצות הבוגרים בת"א
נפגשות בבית רקפת המקסים ,שנחנך השנה במיקום
מרכזי ,נוח ונגיש ומקנה תחושה מזמינה ומחבקת.

שורשים וכנפיים לילדינו  -רקפת תחום הורים

אנחנו ברקפת מאמינים כי הדרך שעושים
הילדים והנוער בקבוצות רקפת היא אמנם
אפקטיבית ,מרגשת ומשנת חיים –
אולם היא יכולה להיות משמעותית אף יותר,
כאשר היא מלווה בהורים.
ההורים שפוגשים את ילדיהם בזמן קושי או
כשהם חוזרים הביתה מ"שדה הקרב" כדי
להתחזק ,להיטען ,להתנחם ולהאמין בעצמם –
שהם יכולים.
על אחת כמה וכמה בשעה מורכבת זו,
כשמצוקתם של ילדים ומתבגרים גדולה
במיוחד ,ובהתאם  -גם מצוקת הוריהם.
לכן ,השקענו במיוחד בפיתוח וחיזוק תחום
ההורים ברקפת השנה ,והוא אכן צומח
ומתפתח עם מגוון דרכי סיוע להורים
ולצוותים ,באופן מקוון ופרונטלי.

למדנו להוביל ולא לדחוף את
הילד .שינוי הגישה שלנו
כהורים אחרי וובינר אחד בודד
הביא לשינוי שלא צפינו בכלל
והיווה קרן אור בתוך הייאוש
שהיינו שרויים בו.
משתתפת בוובינר הורים של
רקפת ,אמא למשתתפת
בקבוצת חט"ב

לאחרונה הוכפל צוות המנחות המתנדבות בתחום הורים,
ואנו מקיימים:
וובינרים חודשיים )ללא עלות(
קבוצות הורים ) 6מפגשים ,מסובסד(
מענה שוטף והדרכה פרטנית להורים
וובינרים וקבוצות הורים משותפות עם רשויות מקומיות ובתי ספר
הכשרת צוותים

תוכניות נוספות ,רבות ומגוונות הולכות ונרקמות לקראת השנה החדשה.

רשות לוקחת אחריות -
עבודה משותפת עם רשויות ומועצות
בשנה שחלפה שמחנו לגלות שותפים נחושים ,פעילים ומסורים ברשויות
ובמועצות המקומיות ,ויחד אנו רוקמים  -ומבצעים  -שיתופי פעולה רב
מערכתיים ומרגשים ,לטובת התושבים.
פגשנו אנשי מפתח במגוון תחומי פעילות ברשויות השונות ,לחיבור אפקטיבי
ומענה הוליסטי במסגרתו מונגשים ומסובסדים מענים מקצועיים וחשובים של
רקפת לרווחת התושבים ,ומתאפשרים חיבורים והזדמנויות בחינוך הפורמלי
והבלתי פורמלי ובמרכזים העירוניים השונים:
אגפי הנוער והצעירים
חינוך
רווחה וקהילה
מרכזי הורות
מדריכי מוגנות וקידום בריאות
אסטרטגיה עירונית ועוד

שיתופי פעולה מוצלחים עם מגוון
רשויות ומועצות:

שיתוף ומימון רשותי:
אשדוד ,גבעתיים ,מטה אשר,
עמק חפר ,נהריה ,ראש העין
שיתוף עם הרשות:
חדרה ,בנימינה ,ירושלים ,קריות ,רחובות,
כפ"ס ,טבעון ,חיפה ,קרית אונו ,חולון ,ראשל"צ

ביום שאחרי המשבר מחכה
לחינוך בישראל אתגר עצום
אבל גם הזדמנות גדולה...
זה הזמן לשתף פעולה.
אלי הורביץ ,מנכ"ל קרן טראמפ

אנו נמצאים בתקופה קריטית
לטפל במצוקות הילדים והנוער
ולצמצם את השפעתן ההרסנית
על הפרט ועל הקבוצה .כולנו
כחברה ,זקוקים היום ,יותר מאי
פעם ,לאיחוד כוחות בין כל
הגופים ,האירגונים והרשויות.
אבנר דפני ,מייסד ומנכ"ל
עמותת רקפת

ללמוד מהמומחים בתחום  -חדש ברקפת! ביה"ס למנחי קבוצות

הריחוק חברתי הממושך על כל השלכותיו ,חידד את הצורך במענה מקצועי ואיכותי לאתגרים החברתיים והרגשיים .במקביל ,עם גידול הצורך
בפתיחת קבוצות רקפת  -לילדים ולנוער ,לבוגרים ובמערכת החינוך  -גדל גם הצורך במנחים ,ובלטה החשיבות שאלו יביאו עמם ידע ,הבנה
והתמקצעות ספציפית בתחום פעילותנו .לכן ,הקמנו השנה את ביה"ס למנחי קבוצות במודל רקפת ,וראשון יצא לדרך:

קורס הכשרת מנחי קבוצות ,עם התמחות ייחודית בחרדה חברתית ובדפוסים הימנעותיים.

זוהי תכנית חד-שנתית שמשלבת לימודים תיאורטיים והתנסות מעשית בהנחיית קבוצות ובחרדה חברתית ,ומקנה למשתתפים ידע והכשרה
מטובי המומחים בתחום .שני המחזורים הראשונים יצאו לדרך באוקטובר ובנובמבר )האחד פרונטלי והשני מקוון( ושני מחזורים נוספים
ייפתחו בעקבותיהם ,במרץ הקרוב.

קורס השתלמות נוסף הצפוי להיפתח ממש בקרוב הוא קורס במודל רקפת למנחות הורים,

שיציע  8מפגשים מקוונים למנחים מוסמכים ,לרכישת ידע והעמקה באחד האתגרים המשמעותיים שמביאים היום הורים להדרכות פרטניות
וקבוצתיות :ההורות לילדים ונוער החווים קושי חברתי ,דפוסי הימנעות וחרדה חברתית.

מדידה והערכה של פעילות רקפת
כשהוקמה רקפת ב 2013 -היה ברור כי נוער מופנם 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  -יש לפעול דווקא בזירות החברתיות ,ביחד ,בקבוצות.
מה שלא היה ברור אז אלו היקפי ההצלחה והמשוב המובהק ממשתתפי הקבוצות ,אותם אנו ממשיכים ללמוד.
כארגון לומד וצומח ,אנחנו מקפידים על מדידה והערכה של הפעילות בכל סוגי הקבוצות ,לומדים מהן ,משפרים
ומשתפרים .תוצאות ההערכה מאפשרות לנו:
בחינה של התהליך שעוברים המשתתפים ברקפת,
דיוק המשימות והתהליכים ומתן מענה משמעותי ואפקטיבי ויותר,
התאמת והרחבת מגוון המענים למשתתפים ולמעגלי התמיכה השונים.

בשנת  2021ערכנו מדידה ומשובים בכל תחומי הפעילות -

)קבוצות מתבגרים ובוגרים ,בתי הספר ,קבוצות הורים קבוצת פיילוט קצרת מועד וקבוצות פיילוט של מענה הוואטסאפ(,

ואף פרסמנו שני מאמרים מקצועיים באשר למדידת הפעילות:
"להימנע פחות  -להתחבר יותר"  -מאמר מקצועי המסקר מחקר הערכה ומדידה שבוצע בקבוצות המתבגרים.
"על קורונה וחרדה חברתית" – ממצאי סקר השפעות הקורונה ,שהועבר בקבוצות המתבגרים והבוגרים.
צוות ההערכה והמדידה ברקפת :אפרת אוסט ,פסיכולוגית חברתית ) (MAורכזת מדידה והערכה בעמותת רקפת,
וד"ר שלומית אבדור ,מומחית בהערכת תכניות ופרויקטים במסגרות חינוך ובמערכות חברתיות.

בשנת  2022אנו צפויים לערוך:

מחקר הערכה נוסף בקבוצות
המתבגרים
מחקר הערכה ראשון בקבוצות
הבוגרים ומאמר מסכם
מאמר מסכם של הפעילות בבתי
הספר )שנמדדה ב (2021
סקר הערכה ומשוב ראשון בקרב
מנחות ומנחי העמותה
סקרי הערכה ומשובים שוטפים בכל
תחומי הפעילות

למידת עמיתים ושיתופי פעולה עם קהילות מקצועיות
ה"אני מאמין" שלנו ברקפת הוא כי כולנו ראויים וזכאים למעגל חברתי תומך ומכיל .בנוסף ,אנו מאמינים שלכל אדם ישנו מקום וישנה תרומה משלו,
וכי האינטרס  -לשנות את המציאות הקשה של המתמודדים עם קושי חברתי ,הימנעות ,בדידות וחרדה חברתית הוא של כולנו – כחברה.
אחד היעדים החשובים מבחינתנו ,לכן ,הוא העלאת המודעות בקרב כלל האוכלוסייה והגדלה משמעותית של מעגלי התמיכה והסיוע.

נפגשנו השנה ,ואנו ממשיכים להיפגש עם מגוון גופים ואירגונים ,אנשי מקצוע ופרופסיות במגזרים הציבורי ,הפרטי והשלישי.
אנו מתייעצים וגם מייעצים ,ממשיכים להתפתח ולהתמקצע  -ומשתפים ידע וניסיון עם קולגות וכל גוף וגורם רלוונטיים.
את יום המופנם הבינ"ל שחל ב ,2.1 -ואת פתיחת שנת  2022בחרנו לציין במפגש עמיתים וכנס מקצועי למטפלים ואנשי מקצוע הפוגשים ילדים,
נוער ובוגרים החווים קושי ,הימנעות וחרדה חברתית .נושא הכנס היה  -היקפיה הרחבים והמדאיגים של החרדה החברתית ,לאחר תקופה ארוכה
ומטלטלת של ריחוק ושיבוש האינטראקציות החברתיות .הצגת מענה חדשני ומרתק של טיפולים מקוונים לחרדה בכלל וחרדה חברתית בפרט,
החשיבות שב"קפיצה למים"  -מהימנעות להשתלבות ,והצצה ייחודית למרחב התירגול האפקטיבי והמהנה של רקפת  -סדנת חשיפות חווייתית .בסיום
הכנס  -השקה חגיגית של קלפי רקפת החדשים" :מחשבה להחלפה".

עמותות כמו רקפת המציעות קבוצות חברתיות כמענה לבני נוער
המתמודדים עם ביישנות וחרדה חברתית יכולות להגיע לבני נוער רבים
ולמלא את החלל הנוצר במענה לבני נוער .קבוצות כאלה יכולות לעזור
לרבים להתמודד עם הקשיים החברתיים שהוחמרו במהלך השנים
האחרונות.

חשוב בראש ובראשונה להכיר בחרדה ולבחור בתהליך של שינוי.
חרדה חברתית אינה גזרת גורל ואיננה נצחית – ניתן להחליף את דפוסי
החשיבה ,את ההרגלים .ניתן לאמן את עצמנו לתפקד מצוין בסיטואציות
חברתיות .השתתפות בקבוצות עם עוד מתמודדים היא חשובה לעין
ערוך ,וההשפעה תהיה עצומה על חיינו ועל בחירותינו.

פרופ' עידן אדרקה ,פסיכולוג קליני מומחה ופרופסור מן המניין
באוניברסיטת חיפה .מומחה בחרדות בכלל וחרדה חברתית בפרט.

פרופ' צופי מרום ,פסיכולוגית קלינית מומחית בטיפול  ,CBTמנהלת
לשעבר של מרפאת חרדה בבי"ח גהה ומתמחה בהפרעות חרדה

בסיומה של שנה מאתגרת ,מטלטלת ויוצאת דופן אנו גאים ושמחים לומר כי ככל יכולתנו ,ובסיועם המקצועי והמסור של
מעל  200מנחות ומנחים מסורים ונחושים לתרום מזמנם ומרצם )רובם מתנדבים(,
בימים אלה אנו מסכמים ברקפת שנה של פעילות אינטנסיבית ,משמעותית ומשנת חיים.
אנו גאים בכך שעמדנו בפרץ – ולאורך כל השנה וככל שנדרש ,היינו שם להקל ,לסייע ולשפר את חייהם
של המתמודדים עם קושי חברתי ,דפוסי הימנעות ,בדידות וחרדה חברתית .ושל כולנו  -כחברה.
אנו נושאים פנינו בתקווה לכך שהקורונה ,ועמה המגיפה החברתית תלך ותדעך ,ושנשכיל ונצליח
לשים את כל יהבנו בתיקון השלכותיה ,לחבר בין כל הכוחות ובין כל זירות הפעולה הרלוונטיות,
על מנת לשנות חיים ,ועל מנת להיות חברה וקהילה טובה ומכילה יותר.
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