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רקפת
חינוךל

.הנוכחיתלסיטואציההתאמהעם,לנוהמוכריםבעקרונותסדרשעושה,ומרתקמעשירמפגשעלתודה
.מחוז ת״א-מפקחת על הייעוץ במערכת החינוך , רחל גולדברג!השותפותעללכםתודה

."ללמידהיסודכליהיהלאכןלולא.רגשיים-חברתייםפעריםצמצום-בניהשלשנהתהיההזוהשנה"
2021דצמבר,"נפשחשבון"כנס,ביטוןשאשאיפעתהחינוךשרת

הסוציאלייםוכישוריהםיכולותיהםלמיטבנדרשיםהםבה,ונוערילדיםשלבחייהםביותרוהנוכחתהמשמעותיתהחברתיתהזירההואהספרבית
פגיעההיא,ספריהביתהמרחבשלוהתפקידיםהשגרותוערעורחברתיריחוקחווינובהן,האחרונותהשנתייםשלהישירההמשמעות.יומיומיבאופן

כעתמתמודדתעמוהמשמעותיהאתגר.מיטביספריביתלאקליםלחזורוהתלמידיםהצוותיםשלוקושיהחברתיותובמיומנויותביכולותרוחבית
בנשירהעלייה,והקושיהמצוקותהעמקתמפנימזהיריםועלםר"סהשלומחקריםייעוצי-הפסיכולוגיהשירות.רגשי-חברתיהינוהחינוךמערכת
.השייכותובתחושתהחברתייםבכישוריםקשהורגרסיהותוקפנותאלימותביטויי,והגלויההסמויה

חברתיותמיומנויותוחיזוקלשחזורוהתלמידיםהצוותיםנדרשים,וחברתיתאישית-והתפתחותלמידהסביבתולקייםלשגרהלחזוריהיהשניתןכדי
.והצוותיםהתלמידיםבקרבחברתית-רגשיתורווחהמוגנותמעטפתוליצירתוהחברתיהאישיהחוסןלחיזוק,בסיסיות

לאפשרנועדורקפתעמותתשלחינוכיות-הפסיכוהתכניות-רקפתמודל
ואיכותימקצועימענהומהוות,רגשי-החברתיהאקליםושיפורפעריםצמצום
.מאתגרתחברתיתממציאותכתוצאהשהתעוררוקשייםשלארוכהלשורה
:מקיימיםאנוהחינוךובמערכת,2013מאזפועלתרקפתעמותת

השכבה/הכיתהתלמידילכללוסדנאותשיאימי•
מאותריםבתלמידיםוחיזוקלתמיכהממוקדותקבוצות•
והייעוץהחינוךלצוותיוהרצאותסדנאות•
להוריםוקבוצותהרצאות•

תכניות180-כרקפתעמותתהפעילהב"תשפל"בשנה
ספרבתי120-מבלמעלה,ולהוריםלצוותים,לתלמידים

.(ותיכוןב"חט,ליסודימותאמות)הארץברחבי
,לחינוךה"פסגמטעםוסדנאותהדרכותמקיימתהעמותה

.והמעורביםהדרגיםמכלמצוייניםלפידבקיםהזוכות
עםומשמעותימקצועי,הדוקקשרעלמקפידיםאנו

הסיועלמעטפתרבהחשיבותזהבקשרורואיםהצוותים
.חברתיקושיהחוויםלתלמידים
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רקפת
חינוךל

<<לפרטים נוספים והזמנות 

הספרלבתישלנוחינוכיות-הפסיכוהתכניותמגוון-לחינוךרקפתמודל

חברתי-רגשיקושיעםלתלמידים,וחברתיתאישיתהעצמה-קבוצתיתסדנהם
ובתרגול חווייתי ומעציםבקבוצה תומכת" השריר החברתי"חיזוק הביטחון ותחושת המסוגלות החברתית ותרגול 

(קטנהקבוצה)קוגניטיביים-התנהגותייםבכליםחברתיתלהעצמהממוקדתCBTסדנת-קבוצתיתסדנהם
התנסות והשתלבות חברתית, החלפת מחשבות ודפוסים מעכבים בחשיפות, רגשי לתלמידים עם חרדה חברתית-חיזוק חברתי

רגשי-חברתילחינוךכיתתיתהסדנם
והקשבההכלה,סובלנותשל"חברתיאקלים“וקידום, התלמידיםכללבקרבהחברתיותהמיומנויותחיזוק

"השקטההמהפכה"-שכבתישיאיוםם
"ביחד"ותחושת הפעילות שיא מעשירה וחווייתית להעלאת המודעות למופנמות וקושי חברתי ולקידום קבלת האחר

רגשי-הכיתה כמרחב חברתי-סדנאות והכשרות לצוותי החינוך והייעוץ , הרצאותם
שיפור התקשורת החברתית וקידום אקלים חברתי של קבלת האחר  , זיהוי והתמודדות עם קשיים חברתיים ודפוסי הימנעות

(שכבתי/המותאמים לצורך הכיתתי, או כמקבץ מפגשים לבחירתכם, ניתן להזמין במתכונת של מפגש חד פעמי)

מורים-חיזוק וקידום השותפות הורים–הרצאות וסדנאות להורי התלמידים ולצוות ם
וחיזוק המסוגלות והמעורבות ההורית בסיוע לתלמידים החווים  , חיזוק וקידום השותפות והקשר שבין הצוות וההורים

ס ובכלל"קושי חברתי בביה
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רקפת 
חינוךל

מספר תכנית  
במאגר התכניות  

:  במשרד החינוך
3056

התכנית מאושרת  
:  ומותאמת לסלים

מענים פדגוגיים  "
מענים  "-ו" ורגשיים

"  לאוכלוסיות במיקוד
ן"גפבמערכת 

.לניהול פדגוגי

,  חברתי-ס כבעלי קושי רגשי"י צוות ביה"עבור תלמידים שאותרו ע, ומרחב בטוח לחיזוק רגשי, סדנה קבוצתית המהווה מסגרת חברתית מעצימה ומאפשרת
רגישה ומיומנת מתאמנים התלמידים יחד בסיטואציות חברתיות ולומדים להחליף דפוסים , בהנחיה מקצועית. מופנמות וחרדה חברתית, או החווים הימנעות

. במרחבים החברתיים–תחילה בתוך הקבוצה ולאחר מכן . של הימנעות בהשתלבות וחיברות
. התפתחות והשתלבות, בלעדיהם קשה לקיים למידה, ומסייעת בחיזוק החוסן האישי והחברתי ובתחושת השייכות, הסדנה מהווה קרקע מצמיחה ליצירת חברויות

:ועונה על מספר מטרות מרכזיות, חברתית היא סדנת הדגל המוכרת והמבוקשת של עמותת רקפת-סדנת ההעצמה האישית
.  כיתתי ובתהליך הלמידה-על מנת שיוכלו לקחת חלק במרקם החברתי, מענה איכותי ומקצועי לתלמידים שהקושי החברתי פוגע גם בהישגיהם הלימודיים* 
.  וחיזוקן במרחב התנסות ואימון מונחה ובקבוצה תומכת, שיפור מיומנויות חברתיות חיוניות* 
.  ספרי-המשפיעים על ההתפתחות האישית ועל האקלים הכיתתי והבית–חיזוק החוסן האישי והחברתי ותחושת השייכות * 

?איך כל זה קורה
.  צוות/ מפגשי ליווי והדרכה עם תלמידים 2-מפגשים קבוצתיים ו12סדנה בת 

.ונפגשים אחת לשבוע לשני שיעורים רצופים, בקבוצה קטנה של תלמידים החווים קושי דומה, הסדנה מועברת בצורה חווייתית
.  שיסייע בדיוק הקבוצה, ס ובשיתוף עם צוות רקפת"י צוות רלוונטי מביה"איתור התלמידים ובניית הקבוצה נעשה ע

המודל מבוסס על כלים . או חרדה חברתית/דפוסי הימנעות ו, שפותח לעבודה עם ילדים ונוער המתמודדים עם קושי חברתי, הפעילות מבוססת על מודל רקפת
. חווייתיות ועקרון האוניברסליות בהנחיית קבוצות, המיושמים במשחקיות, (SEL)רגשית -בשילוב עם כלי למידה חברתית( CBT)קוגניטיביים -התנהגותיים

לצוותי חינוך וייעוץ ולהורים, לתלמידים, רגשי-חינוכיות לחיזוק חברתי-מגוון תכניות פסיכו-מודל רקפת לחינוך 

(  סדנת מאותרים)חברתי -לתלמידים עם קושי רגשיסדנת רקפת להעצמה אישית וחברתית 

למחירון 
והזמנה
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רקפת 
חינוךל

מספר תכנית  
במאגר התכניות  

:  במשרד החינוך
12616

התכנית מאושרת  
:  ומותאמת לסלים

מענים פדגוגיים  "
מענים  "-ו" ורגשיים

"  לאוכלוסיות במיקוד
ן"גפבמערכת 

.לניהול פדגוגי

כאלואו,חברתיתדחייהרקעעלקושיאו/וחברתיתחרדהעםכמתמודדיםשזוהותלמידיםעבור,רגשילחיזוקבטוחמרחבהמהווה,קטנהלקבוצהייעודיתסדנה
-קוגניטיבייםכליםעלבדגש,מקצועיתמונחיתהסדנה.ונשירהלניתוקסיכוןכדיעדלעתים,הלימודייםבהישגיהםמחבלותהחסרותהחברתיותשמיומנויותיהם

דרכיםיחדהתלמידיםמתרגלים(SEL)חברתיתרגשיתלמידהמבוססיכליםבשילוב.בהשתלבות-הימנעותדפוסילהחלפתהפועלים(CBT)התנהגותיים
מאפשרהמותאםהקבוצתיהמענה.ותומכתחווייתיתבסביבה,ורגישמקצועיליוויתוך,החברתיתההתמודדותולשיפורוהרגשיהאישיהחוסןלחיזוקאפקטיביות

.לוומחוץספריהביתבמרחב,המוגנותתחושתקידוםתוךוחברתיתרגשית,אישיתהתפתחות

:ועונה על מספר מטרות מרכזיות, היא סדנה לקבוצה קטנה המעניקה מענה מקצועי וייחודיCBT-סדנת ה
.  לחיזוק מיומנויות וכישורים שנשחקו או שלא היו מבוססים בצורה מיטבית ושפוגעים בהשתלבות ובתהליכי הלמידה, חברתית-מעטפת מוגנות ורווחה רגשית* 
. וויתור על דפוסי הימנעות, למידה ותרגול של כלים להתמודדות מיטיבה עם סיטואציות חברתיות הנתפסות כמאיימות או המפורשות בדרך שגויה* 
.במרחב אימוני מוגן ומונחה, אינטראקציות וקשרים חברתייםותירגול, והפעולות בהן הם בוחרים ביומיום, רגשות והתנהגות, הבנת הקשר בין מחשבות* 

?איך כל זה קורה
. ומפגש נוסף לליווי והדרכה, מפגשים קבוצתיים10סדנה בת 

,  בהנחיית איש מקצוע טיפולי, ונפגשים אחת לשבוע לשני שיעורים רצופים, בקבוצה קטנה של תלמידים החווים קושי דומה, הסדנה מועברת בצורה חווייתית
.  שיסייע בדיוק הקבוצה, ס ובשיתוף עם צוות רקפת"י צוות רלוונטי מביה"איתור התלמידים ובניית הקבוצה נעשה ע. מיומן ורגיש מטעם העמותה

המודל מבוסס על כלים . או חרדה חברתית/דפוסי הימנעות ו, שפותח לעבודה עם ילדים ונוער המתמודדים עם קושי חברתי, הפעילות מבוססת על מודל רקפת
. חווייתיות ועקרון האוניברסליות בהנחיית קבוצות, המיושמים במשחקיות, (SEL)רגשית -בשילוב עם כלי למידה חברתית( CBT)קוגניטיביים -התנהגותיים

לצוותי חינוך וייעוץ ולהורים, לתלמידים, רגשי-חינוכיות לחיזוק חברתי-מגוון תכניות פסיכו-מודל רקפת לחינוך 

(קבוצה קטנה)קוגניטיביים -בכלים התנהגותייםחברתית -להעצמה אישיתCBTקבוצת 

למחירון 
והזמנה
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רקפת 
חינוךל

מספר תכנית  
במאגר התכניות  

:  במשרד החינוך
11941

התכנית מאושרת  
:  ומותאמת לסלים

מענים פדגוגיים  "
"  ורגשיים

"  חינוך חברתי"-ו
ן"גפבמערכת 

.לניהול פדגוגי

והסולידריות הקבוצתית ועל  החיברותהמשפיע באופן מובהק על תהליכי , הסדנאות לחינוך חברתי של רקפת פועלות לשיפור ההתמודדות של הפרט בקבוצה
.  כתוצאה מהמציאות החברתית המאתגרת שחווינו, הן מהוות מענה ערכי ואיכותי לשורה ארוכה של קשיים המלווים את התלמידים והצוותים. האווירה בכתה

ונקדם תהליכים , נעניק כלים להתמודדות מיטיבה עם קשיים ואתגרים נפוצים, (SEL)רגשית -תוך חיזוק והטמעה של למידה חברתית, בעבודה מונחית ומקצועית
,  מודל רקפת פועל לצמצום פערים חברתיים רגשיים בבתי הספר ומסייע ביצירת סביבת למידה והתפתחות. רגשי בכיתות-משמעותיים לשיפור האקלים החברתי

. סולידריות ותחושת שייכות, דיאלוג מיטיב, בה יוכלו התלמידים וגם המורים ליהנות מתקשורת מקרבת, אישית וקבוצתית

ומקנות לפרט ולקבוצה כלים אפקטיביים ויומיומיים לחיזוק  , הכלה וקבלה, כיתתי של סובלנות-סדנאות החינוך החברתי נמצאו כמקדמות אקלים חברתי
:בין מטרות הסדנה. החוסן האישי והחברתי ולהתמודדות טובה יותר בסיטואציות חברתיות

חיזוק האחריות והסולידריות הקבוצתית לרווחת -ולצידם , בדידות וריחוק חברתי, עם דגש על אלו החווים קושי, חיזוק היכולות והחוסן החברתי של הפרט בקבוצה
ההעצמה  . והסדנה לחינוך חברתי תאפשר סיוע לרבים מתלמידי הכיתות, תלמידים רבים חווים קושי, לאחר תקופה ארוכה של ריחוק ופגיעות. הקבוצה כולה

.באקלים של שייכות וקבלה, ללא ביקורת ושיפוטיות, לקחת חלק ולהשתלב, בה ניתן להעז, החברתית והאישית מייצרות חוויה מתקנת וסביבה מיטיבה

?איך כל זה קורה
.  ומפגש הכנה ותיאום ציפיות עם הצוות( א"דקות כ45בני )מפגשים שבועיים 10סדנה בת 

קבוצות 2-מנחים מקצועיים מטעם העמותה אשר יחלקו את הכיתה ל2הסדנה מועברת  על ידי . לצרכי המסגרת, בשיתוף הצוות, תוכן הסדנה מודולרי ומותאם
. המפגשים משלבים פעולות ייעודיות שפותחו ברקפת בשילוב משחקים חווייתיים ושיח קבוצתי, (בכל קבוצה נדרשת נוכחות איש צוות בית הספר)קטנות 

המודל מבוסס על כלים . או חרדה חברתית/דפוסי הימנעות ו, שפותח לעבודה עם ילדים ונוער המתמודדים עם קושי חברתי, הפעילות מבוססת על מודל רקפת
. חווייתיות ועקרון האוניברסליות בהנחיית קבוצות, המיושמים במשחקיות, (SEL)רגשית -בשילוב עם כלי למידה חברתית( CBT)קוגניטיביים -התנהגותיים

לצוותי חינוך וייעוץ ולהורים, לתלמידים, רגשי-חינוכיות לחיזוק חברתי-מגוון תכניות פסיכו-מודל רקפת לחינוך 

לשיפור האקלים החברתירגשי -סדנה כיתתית לחינוך חברתי

למחירון 
והזמנה
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רקפת 
חינוךל

מספר תכנית  
במאגר התכניות  

:  במשרד החינוך
12616

התכנית מאושרת  
:  ומותאמת לסלים

מענים פדגוגיים  "
מענים  "-ו" ורגשיים

"  לאוכלוסיות במיקוד
ן"גפבמערכת 

.לניהול פדגוגי

וכן לתפקידם של , היקפה באוכלוסייה והשלכותיה, להעלאת המודעות לתופעת החרדה החברתית, פעילות שיא מעשירה וחווייתית לכלל תלמידי השכבה והצוות
.קבלת השונה ושמירה על חוסן חברתי ואישי, כל אחד ואחת מאיתנו בשמירה על אקלים חברתי מיטיב

נעודד לתהליכים קבוצתיים ואישיים לשיפור תחושת השייכות והאווירה , ובהובלה של תלמידים שייבחרו לכך מראש, בהנחיה מקצועית ורגישה מטעם העמותה
נחווה ונתרגל מיומנויות תקשורת  , נקיים שיח על ערכים של סולידריות ואחריות אישית וקבוצתית. ולחיזוק תחושת המוגנות של התלמידים והצוות, בכיתות

דבר , בימי השיא של רקפת לוקחים התלמידים חלק פעיל ומשמעותי. אישית וקבוצתית, שהן הבסיס לכל סביבת למידה והתפתחות, מקרבת ודיאלוג מיטיב
.  לפני ואחרי היום עצמו, ורתימה אפקטיבית לעשייה חברתית וערכית במהלך, המאפשר חיבור אישי דרך תחושות וחוויות

כתוצאה מהמציאות  , רגשיים המלווים את התלמידים והצוותים-מהווה מענה ערכי ואיכותי לשורת קשיים חברתיים" המהפכה השקטה"יום השיא 
:ועונה על מספר מטרות מרכזיות, המאתגרת שחווינו

.  והגברת הסולידריות הקבוצתית לרווחה של הקבוצה כולה, בדידות וריחוק חברתי, עם דגש על אלו החווים קושי, חיזוק היכולות והחוסן של התלמידים* 
.  ויצירת תחושת מעורבות ולקיחת אחריות של הפרט והקבוצה בהתמודדות עם סיטואציות חברתיות, הכלה וקבלה, קידום אקלים חברתי של סובלנות* 

?איך כל זה קורה
לפני , ואלו מקבלים הדרכה וליווי צמוד מצוות העמותה, בפורמט חדשני וייחודי נבנים ימי השיא בשיתוף עם צוות תלמידות ותלמידים הנבחרים מראש למשימה

ולאחריה פעילות חווייתית ומעגלי , וכולל הרצאה מקצועית של מרצה מטעם העמותה, המפגש עצמו אורך שעה וחצי במתכונת שכבתית. במהלך ואחרי היום
.לאחר יום הפעילות יתבצעו עם קבוצת התלמידים והצוות שיחת סיכום ועיבוד חוויות ומסקנות היום. שיח שיובילו ויעבירו התלמידים

.  ובתפקידם של הפרט והקבוצה ביצירתה ושמירתה, והעמקה באווירה החברתית הרצויה אל מול המצויה, הפעילות מאפשרת חיבור אישי דרך תחושות וחוויות

לצוותי חינוך וייעוץ ולהורים, לתלמידים, רגשי-חינוכיות לחיזוק חברתי-מגוון תכניות פסיכו-מודל רקפת לחינוך 

"המהפכה השקטה"–יום שיא שכבתי 

למחירון 
והזמנה
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רקפת 
חינוךל

מספר תכנית  
במאגר התכניות  

:  במשרד החינוך
1704

התכנית מאושרת  
:  ומותאמת לסלים

מענים פדגוגיים  "
"  ורגשיים

"  מנהיגות חינוכית"-ו
ן"גפבמערכת 

.לניהול פדגוגי

. ס ולשיפור רווחת התלמידים"רגשי בביה-מודל רקפת לחינוך רואה בצוותי החינוך והייעוץ את מתווי וסוללי הדרך המשמעותיים ביותר לשינוי האקלים החברתי
וכדי שיוכלו להנחות את  , לשם כך. רגשיים עמם מתמודדים רבים מהתלמידים-לצוותים תפקיד קריטי בהחזקת האתגרים החברתיים, ההוראהפרקטיקתלצד 

. הבנה וכלים מקצועיים ועדכניים, זקוקים הצוותים לידע, תלמידיהם בחיזוק יכולותיהם החברתיות
,  רגשיים נפוצים-בסדרה מודולרית של הרצאות ומפגשים נקנה ידע איכותי תוך חיזוק תחושת המסוגלות של הצוותים להתמודדות עם דילמות ואתגרים חברתיים

ס  "בביה, הכלה וקבלה, קידום אקלים חברתי של מוגנות: המטרה. תוך מיקוד בתלמידים החווים ריחוק והימנעות, ולחיזוק החוסן האישי והחברתי של התלמידים
. כל אחד בכיתתו, כדי שיוכלו לסייע ולייצר שיפור ושינוי, חשוב לנו במיוחד להעשיר ולחזק את צוותי החינוך והייעוץ-כחלק בלתי נפרד ממעטפת רקפת . ובחברה

ומקנות פיתוח מקצועי חשוב ומענה איכותי  , רגשי-סדנאות והרצאות רקפת לצוותים מתמקדות בצמצום פערים חברתיים ושיפור האקלים החברתי
ולשיפור משמעותי  , הן של תלמידים והן של הצוותים, הן פועלות לחיזוק והעצמה. לשורה ארוכה של קשיים שהתעוררו כתוצאה ממציאות חברתית מאתגרת

,  ומקדם שיח מקרב, מודל רקפת פועל לחיזוק כוחות ומיומנויות חברתיות נחוצות. בלעדיו לא תיתכן למידה ולא תתאפשר מוגנות, ומיידי בחוסן האישי והקבוצתי
.התמודדות עם קונפליקטים ואמפתיה, סולידריות חברתית, שייכות, תקשורת בין אישית עם דגש על קבלת האחר

?איך כל זה קורה
-ומתמקדות באתגרים חברתיים, המשלבות ידע תיאורטי עם התנסות חווייתית, סדנאות והכשרות לצוותי החינוך והייעוץ, מודל רקפת לחינוך מציע מגוון הרצאות

.  בהתאמה לצורך, מפגש חד פעמי או מקבץ מפגשיםניתן להזמינן במתכונת של . רגשיים ומעניקות כלים אפקטיביים לחיזוק החוסן של הפרט והקבוצה בכתה
-המודל מבוסס על כלים התנהגותיים. דפוסי הימנעות וחרדה חברתית, המתמחה בקשיים חברתיים, התכנים נשענים על ידע וניסיון רב שנצבר בעמותת רקפת

כל הסדנאות מועברות  . חווייתיות ועקרון האוניברסליות בהנחיית קבוצות, המיושמים במשחקיות,(SEL)רגשית -בשילוב למידה חברתית(CBT)קוגניטיביים 
.תוך דיוק לצרכים וליעדים הספציפיים, ס"בחירת התכנים ודיוקם תעשה בשיתוף עם ביה. י נשות מקצוע ייעודיות לנושא מטעם העמותה"ע, פרונטלית או אונליין

לצוותי חינוך וייעוץ ולהורים, לתלמידים, רגשי-חינוכיות לחיזוק חברתי-מגוון תכניות פסיכו-מודל רקפת לחינוך 

רגשי-הכיתה כמרחב חברתי, סדנאות והכשרות לצוותים, הרצאות

למחירון 
והזמנה
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רקפת 
חינוךל

מספר תכנית  
במאגר התכניות  

:  במשרד החינוך
12539

התכנית מאושרת  
:  ומותאמת לסלים

מענים פדגוגיים  "
"  ורגשיים

"  מנהיגות חינוכית"-ו
ן"גפבמערכת 

.לניהול פדגוגי

.  מעולם לא היו קריטיים ומשמעותיים כמו בימים אלו, הימנעות וחרדה חברתית, וספציפית הורי התלמידים החווים קושי, השותפות החינוכית בין הצוות וההורים
בו הם מבלים שעות רבות בכל יום הן משפיעות על , ס"בביה. וגם בביתם, גם במרחב הבית ספרי-חרדות והתמודדויות אישיות וחברתיות מלוות תלמידים , קשיים

שלא פעם מרגישים  , מקבלים אותם ההורים-כשהם חוזרים הביתה . יכולת הלמידה וההשתלבות החברתית של התלמיד וכך גם על האקלים החברתי הבית ספרי
ויתאפשר באופן פרודוקטיבי  , החברתי והלימודי, הסיוע לתלמידים המתקשים בסיטואציות חברתיות ישפיע על חוסנם האישי. חסרי אונים לנוכח הקושי הגובר

חשוב להשקיע בציוד הצוותים וההורים בידע והבנה לגבי הקושי עמו  . באמצעות שילוב כוחות בין צוותי החינוך והייעוץ ובין הורי התלמיד-ומשמעותי הרבה יותר 
מתן כלים אפקטיביים להתמודדות וביסוס השותפות בין ההורים והצוות יחזק את תחושת  . ס ובבית"מתמודדים התלמידים וכיצד הוא בא לידי ביטוי בביה

.ואת היכולת לקדם את רווחתם של התלמידים וגם של הצוותים וההורים, את שיתוף הפעולה, המסוגלות והמעורבות

-אנו רותמים לתהליך את אותן דמויות משמעותיות וחשובות בחיי התלמידים , כחלק מהמעטפת המקצועית שמעניקה רקפת לתלמידים החווים קושי חברתי
חידוד תפקידו ומעורבותו , המורים וההורים, הבנת האתגרים העומדים בפני התלמידים: המטרות. ומאפשרים בניה וחיזוק של השותפות ביניהם, ההורים והצוותים

הן של ההורים , הן של המורים, חיזוק תחושת המסוגלות, ההבנה והכלים העומדים בפניהם, שיפור הידע. ובשילוב הכוחות המעצים-של כל אחד מאלו בתהליך 
. שיסייעו בשיפור ההישגים הלימודיים וההתפתחות האישית של התלמידים, והן של התלמידים

?איך כל זה קורה
.בהתאמה לצרכי המסגרת–ביחד או לחוד , ס"או לצוות ביה/להורי התלמידים ו, במפגש חד פעמי או בסדרת מפגשים

בחיזוק תחושת המסוגלות והערך של ההורים , בתפקיד המשותף להורים ולצוות, וממוקדים בקשיים חברתיים, המפגשים משלבים ידע תאורטי עם כלים יישומיים
י מנחות  "והמפגשים מועברים ע, לצרכים העולים מן השטחומדוייקיםכל התכנים מותאמים . והצוות ובחיזוק חוסנם האישי והחברתי של התלמידים החווים קושי

(.הסמכה להנחיית הורים וקבוצות)מקצועיות ייעודיות לנושא מטעם עמותת רקפת 

לצוותי חינוך וייעוץ ולהורים, לתלמידים, רגשי-חינוכיות לחיזוק חברתי-מגוון תכניות פסיכו-מודל רקפת לחינוך 

מורים-חיזוק וקידום השותפות הורים, הרצאות וסדנאות להורי התלמידים ולצוות

למחירון 
והזמנה
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 ,רשומהעמותהואנומאחר
.מ”מעתוספתאין

<<<והזמנותלפרטים

ומופנמיםביישניםלתלמידים,וחברתיתאישיתהעצמה-קבוצתיתסדנהם
(.א"ש22, מפגשי ליווי2+ מפגשים קבוצתיים 12כל סדנה כוללת )11,700₪מפגשים 14המחיר לסדנה בת 

(קטנהקבוצה)קוגניטיביים-התנהגותייםבכליםחברתיתלהעצמהממוקדתCBTסדנת-קבוצתיתסדנהם
(.א"ש20, מפגש ליווי+ מפגשים קבוצתיים 10כל סדנה כוללת )9,500₪מפגשים 11המחיר לסדנה בת 

רגשי-חברתילחינוךכיתתיתהסדנם
(.מפגש ליווי+ מפגשים קבוצתיים 10כל סדנה כוללת )8,000₪מפגשים 11המחיר לסדנה בת 

.  כיתות בשעות עוקבות להזמנה3נדרש מינימום של * 

"השקטההמהפכה"-שכבתישיאיוםם
(.להכנה ועיבוד, מפגשי ליווי2-יום השיא כולל מפגש שכבתי ו)3,750₪המחיר ליום שיא 

רגשי-הכיתה כמרחב חברתי-סדנאות והכשרות לצוותי החינוך והייעוץ , הרצאותם
.שכבתי/המותאמים לצורך הכיתתי, ניתן להזמין במתכונת של מפגש חד פעמי או כמקבץ מפגשים לבחירתכם

(נשות צוות50עד )1,200₪המחיר למפגש 

מורים-חיזוק וקידום השותפות הורים–הרצאות וסדנאות להורי התלמידים ולצוות ם
(מפגשים3-6)ניתן להזמין מפגש חד פעמי או סדנה מודולרית 

.מדורג, המחיר לסדנה יתומחר בהתאם למספר המפגשים, 1,200₪למפגש המחיר 

מחירון
רקפת 

חינוךל
מחירון–לחינוךרקפתמודל

mailto:edu@rakefet-group.org.il?subject=פניה%20מתוך%20קובץ%20תכניות%20חינוכיות%20עמותת%20רקפת


"שייכותסיימתי עם תחושה של -בדידותהתחלתי עם תחושה של "
מתוך סקר הערכה בסיום סדנה, תלמידה

מהתלמידים ציינו את  80%
ההפעלות והמשחקיםרכיב  

מהתלמידים ציינו את      78%
השיח הקבוצתירכיב  

מהתלמידים ציינו את רכיב 70%
המשימות לתרגול אישי

מהתלמידים ציינו את תרומת המשתתפים 75%
הקשרים עם קבוצת השייכות

מהתלמידים ציינו את תרומת   82%
הקשר עם המנחים  

מדידה  
והערכה

תהליך מדידה והערכה של תכניות מודל רקפת לחינוך

.ומשתפריםמשפרים,מהןלומדים,בקבוצותהפעילותשלוהערכהמדידהעלמקפידיםאנחנו,וצומחלומד,מקצועיכארגון
.במיוחדואפקטיבימשמעותימענהומתןוהפעילויותהמשימותדיוק,המשתתפיםשעובריםהתהליךשלבחינה:לנומאפשרותההערכהתוצאות

.השטחמןהעוליםלצרכיםשלנוהמעניםדיוקלצורךשוטףבאופןמהםולומדים,ובפיקוחהספרבבתיהצוותיםעםהדוקקשרעלמקפידיםאנו,בנוסף

העידו הרוב המכריע של  2021-בתהליך ההערכה שהתבצע בסדנאות רקפת ב. מהווים מערך משולב וייחודי בפעילות רקפתשלושה מרכיבים עיקריים 
:התלמידים כי כל אחד מהמרכיבים הללו תרם להם

:                          ובין קבוצת שייכות ומרחב החברתי, המשלב בין הנחיה וסמכות מקצועית, ניכרת חשיבות רבה בתרומת הפורמט, בנוסף

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/מודל-רקפת-לחינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2022


ברצוני להודות על סדנה משמעותית המעניקה כלים כל  "
המפגשים הועברו בצורה . כך חשובים לחיים לתלמידים

בכל מפגש היה ניתן לראות  . מקצועית ומכוונת מטרה
את השיפור וההתקדמות של התלמידים שאט אט  

איבדו את הביישנות ורכשו ביטחון עצמי  , נפתחו
".  ניכר כי נהנו מכל רגע. 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

,  הודגשה חשיבות איתור תלמידים ומתן כלים להתמודדות. ההשתלמות הייתה מקדמת ומעשירה"
מושגים ומגוון  , המורות למדו כלים. על מנת לקדמם ולתת להם מענה מותאם במרחבים השונים

והתאמת המענה לכל תלמיד  , פתרונות לאיתור התלמידים ומתן מענים לקשת התלמידים בכיתה
מפגשים מלאים  , מענה מקצועיתודה לצורית רוסו מנחת ההשתלמות על מתן . בהתאם לקשייו

."מגוונים ומחזקים, ישומייםבתוכן וכלים 
אשדוד, ס אופק"מנהלת בי, מכלוףסימה 

,  התרשמתי מאוד מהמקצועיות ומההנחיה המשמעותית"
שינוי דפוסיי , פיתוח תחושת המסוגלות והחוסן הנפשיאין לי ספק כי 

אפשרו לבנות למצוא  , החשיבה ויכולת ההתמודדות במצבים מורכבים
.  בתקופת המעבר לחטיבהקבוצת שייכות ויכולת גדילה 

חשוב לי לציין כי קבוצת רקפת אפשרה לבנות ארגז כלים להתמודדות  
".חברתית ועל כך אנו מודים וממליצים בחום

בנות, יועצת אור תורה רמות, לאה לוי

https://rakefet-group.org.il/מודל-רקפת-לחינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2022


!ביחד-חברתיתחרדהעלמתגבריםרקפתעמותת

לידיבאההיא.חברתיתוחרדהלהימנעותלהובילעלולהשקיצוניתוביישנותמופנמותהיאלרובנו"שקופות"האךהכואבותהחברתיותהתופעותאחת
חוסרוריחוקפעםלאמשמעותהו,(התיידדות,עזרהבקשת,ומענהשיח,עיןקשריצירת)ומיומיותיחברתיותמסיטואציותוריחוקבקושיביטוי

מתקדמותברמות.(משפחתי/זוגיתפקודחוסר,בעבודהלהתמידיכולתחוסר,לצבאגיוסאי,מלימודיםנשירה)השוניםהחייםבמעגליהשתלבות
.אובדנותכדיועד,דכאון,בדידות,חברתייםממצביםמוחלטתלהימנעותלהובילועלולה,תגובתיות-פיזיולוגיותבתופעותגםכרוכהתהיהיותר

.חייםמשנהבגדרממשלהיותשיכול,טווחקצרואפילוטיפולברתלחלוטיןשהיאהןהטובותהחדשות

היא אקוטית  ,  לאחר כשנתיים של ריחוק חברתיבודאי, התופעהכיההבנהמתוךנולדווסדנאות רקפת לתלמידים ולצוותים שלנוהחברתיותהקבוצות
-והצוותים נאלצים להתמודד עם השלכות חברתיות, יותר ויותר תלמידים מתמודדים היום עם מצוקות חברתיות ואישיות. ומחייבת מענה רב מערכתי

לפעולישחברתייםוקשייםאתגריםעםלהתמודדכדיאנחנו ברקפת מאמינים כי . שניכרות היטב באקלים החברתי בבתי הספר, רגשיות של התקופה
.בקבוצות. ביחד–דווקאהיאחיברותומיומנויותביטחוןולפיתוחהחוסן החברתי והאישי לחיזוקדרךוכי ה,ברתיותוהחינוכיותהחבזירות

-קוגניטיבייםכליםבובפעילויות,חברתיותלסיטואציותוחשיפהתרגולבאמצעות,פורמליוהבלתיהפורמליבחינוך,קטנותבקבוצותפועליםאנו
SEL)רגשיים-חברתיים & CBT).בצורהבהןפוגשיםכשהםאולם,"מאיימות"חברתיותסיטואציותאותןאתהמשתתפיםפוגשיםהקבוצתיתבפעילות
כליםשלורכישהצמיחהמעודדותרקפתקבוצות.חלקולקחתלהעז,הביישנותמחסוםאתלשבורלומדיםהםתומוגנבטוחהובסביבהחווייתית
.לקבוצהמחוץ”האמיתייםחיים”בשמסייעיםפרקטיים

,  לראות שמדברים את זה–חשוב לתת להם באמת מקום "
".לאן אפשר לפנות, שיש כתובת, שמעבדים את זה

ב בתיכון אורט שפירא כפר סבא"רכזת שכבת י, גלית ממן

עמותת
רקפת

https://rakefet-group.org.il/מודל-רקפת-לחינוך/?campaignprogram=EDU&utm_source=FOLDER&utm_medium=file&utm_campaign=folderEDU_2022
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לצמיחה חברתיתקלפי רקפת-חשבה להחלפה מ
,  הערכה מאפשרת שיח רגשי פתוח ומנרמל. ככלי עזר למנחי הקבוצות והסדנאות, י צוות עמותת רקפת"פותחה ע"מחשבה להחלפה"ערכת הקלפים

.  לשתף ולהתחבר למחשבות ולרגשות שמעצבים את חייהם, ומסייעת למשתתפים להיפתח

.  לדפוסים של הימנעות וריחוק ועד לכדי חרדה חברתית, עלולות להוביל לקושי חברתי, בשילוב עם דפוסי חשיבה שאינם אדפטיביים, מופנמות וביישנות
.התיידדות, שיתוף, שיחה, חרדה הבאה לידי ביטוי בחשש מוקצן מלקיחת חלק בסיטואציות חברתיות יומיומיות ומפעולות שגרתיות כמו יצירת קשר עין

חברתי בתהליכים מוּנְחים וקצרי  -אפשר לשפר משמעותית את תחושת המסוגלות החברתית ואת החוסן האישי!החדשות הטובות הן שיש מה לעשות
.בקבוצת השווים ובאופן חווייתי ומשנה חיים, טווח

שעולות לא פעם בראשם , מחשבות מעכבות40מציעה אוסף של " מחשבה להחלפה"ערכת הקלפים 
שניתן וכדאי לאמץ במקומן  –מקדמות , מחשבות חלופיות60אוסף של לצדן, של החווים קושי חברתי

.לשימוש השלכתי, קלפי תמונות מעוררות מחשבה40ובנוסף . במצבים חברתיים מאתגרים

,  למאמנים, למטפלים, להורים, לצוותי חינוך וייעוץ, ערכת הקלפים מיועדת למנחי קבוצות
.הערכה מתאימה גם לעבודה עצמית. בני נוער ובוגרים, ומאפשרת עבודה פרטנית וקבוצתית עם ילדים

–וחינוךייעוץולצוותיספרלבתי
כחלקהקלפיםאתלרכושניתן

רכשבסעיףוכןהצטיידותמתקציבי
."בטובבאים"בתקציבוהצטיידות

להזמנות
<<ס "לביה

לפרטים     
<<נוספים 

קלפי
רקפת 
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נוספיםולפרטיםלשאלות, קשרליצירת
:כאןאנחנו

edu@rakefet-group.org.il יצירת קשר / / 054-6636168
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