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הטמעה מערכתית של למידה רגשית־חברתית1  

רק 11 במסמך המסכם של ועדת המומחים עוסק במדיניות חינוכית המכוונת פ

בישראל.  החינוך  רגשית־חברתית במערכת  למידה  ולהטמעה של  לקידום 

בתקציר זה נציג תובנות באשר לקשיים ולהצלחות בהטמעה רחבת היקף 

של תוכניות בתחום הלמידה הרגשית־חברתית. על בסיס תובנות אלו נציע 

כללים מרכזיים להטמעה מערכתית של תוכניות אלו בישראל.

הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של פרק 11 מהמסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח למידה רגשית־  1
חברתית במערכת החינוך. עבודת התקצור וההנגשה נערכה בידי היוזמה לשם נוחות הקריאה. את הפרקים המלאים 

ואת ההפניות ומראי המקום המדויקים ניתן למצוא במסמך המסכם וברשימת המקורות בסופו.

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231
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אתגרים בהטמעה מערכתית של תוכניות חדשות בבתי ספר

המחקר העשיר על שינויים ורפורמות במערכות חינוך ועל הניסיונות להטמיע תוכניות חדשות בבתי ספר, 
מלמד יותר מכול על הקושי המובנה בתהליכים מסוג זה. לקושי זה הוצעו שתי סיבות מרכזיות: 

עבודה  החינוך:  מערכת  של  לייחודיות  המתייחס  הארגוני  מהעולם  מונח  זהו   – רופפים"  "חיבורים   
עצמאית יחסית של המורים; שיתוף פעולה מועט עם גורמים אחרים; ויכולת מוגבלת של פיקוח יעיל 
מצד הדרגים הגבוהים במערכת. מקבלי החלטות נוטים לרוב להתעלם מהאופי הייחודי של מערכת 

החינוך ומנסים לכפות מדיניות באמצעים בירוקרטיים שמתגלים כלא יעילים. 

הכניסה  סף  זאת  עם  אי־ודאות.  של  רבה  במידה  ומאופיינת  מורכבת  והמורים  המורות  של  עבודתם   
למקצוע, תנאי השכר וסביבת העבודה שלהם נחותים לאין ערוך מאלו של עובדים אחרים המתמודדים 
עם רמת מורכבות דומה, כמו רופאות או פסיכולוגים. משום כך סבורים חוקרי חינוך כי מורות ומורים 
ומורים  מורות  של  נטייתם  כלומר,  אפשרי.  כישלון  מהם  שימנעו  מוכרים  לדפוסים  להיצמד  נוטים 

לשמרנות פדגוגית וכן התנגדותם לשינויים הם תוצר של מאפייני המקצוע ושל סביבת העבודה.

שלוש גישות מרכזיות להטמעה מערכתית של תוכניות

הספרות המחקרית מציעה שלוש נקודות מבט מרכזיות, לעיתים שלובות זו בזו, על האופן שבו מערכות 
חינוך מטמיעות תוכניות חדשניות בבתי הספר. 

יישום – implementation. לפי גישה זו תפקידם של מקבלי החלטות הוא לברור תוכניות שהוכחה   
בעיקר  שמתרחשת  בהטמעה  מדובר  שנקבע.  המודל  פי  על  ספר  בבתי  ליישומן  ולפעול  יעילותן, 
באמצעות העברת ידע והכוונה אנכית "מלמעלה למטה" – top-down, כלומר ממקבלי ההחלטות אל 

השטח. 

scaling up – הגדלת קנה המידה. לפי גישה זו אפשר למנף הצלחה מקומית ולהרחיבה לכלל המערכת.   
אופן הפעולה נוטה להיות אופקי ומתבסס על שיתוף פעולה ולמידה מהצלחה של שחקנים אחרים 
בשדה. על פי גישה זו, תפקידם המרכזי של ראשי המערכת הוא לעודד את התהליך ולסייע בהעברת 
ידע ובמתן הכשרה. בהקשר לכך ראוי להדגיש את חשיבות "הבעלות" על השינוי. אם מורים ומנהלים 
מזדהים עם השינוי שהמערכת מבקשת להפיץ, הסיכוי שהוא ִייָּטמע גדול יותר לעומת מצב שבו הוא 

נתפס כהנחתה מלמעלה.  

אופן הביצוע – enactment.  על פי גישה זו הוצאה לפועל של מדיניות אינה תוצר ישיר של ביצוע   
ההנחיות המופיעות במסמכי המדיניות, אלא תהליך מורכב שבו הצוות החינוכי והניהולי מפרש את 
מסמכי המדיניות על פי הידע והתפיסות הפדגוגיות שלו ועל פי מגוון אינטרסים ואילוצים ארגוניים. 

נקודת מבט זו רלוונטית למערכת חינוך ריכוזית כמו המערכת בישראל. 
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מחקר על הטמעת תוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית

רוב המחקר על הטמעת תוכניות למידה רגשית־חברתית נערך בצפון אמריקה והתבסס על גישת היישום. 
מבחנו המרכזי של היישום הוא באיכותו. ספרות המחקר מבחינה בין ארבעה סוגים של יישום והטמעה של 

למידה רגשית־חברתית בבתי ספר:

תוכניות ממוקדות וקצרות טווח.  .1

התערבויות הנשענות על הוראה ישירה של למידה רגשית־חברתית, בדומה לשיעורי "כישורי חיים"   .2

המתקיימים במערכת החינוך בישראל.

שינויים רחבים ברמה הבית ספרית, שבהם עקרונות של למידה רגשית־חברתית מיושמים בתהליכי   .3

למידה בתחומי דעת שונים ובמגוון הפעילויות השגרתיות של בית הספר.

הטמעת למידה רגשית־חברתית באמצעות שינויים באקלים החברתי והמוסרי של בית הספר.  .4

תוכניות מסוג שלוש וארבע מחייבות תהליכי יישום שונים מאלו הנדרשים בתוכניות התערבות ממוקדות 
וקצרות טווח, המבוססות על תוכנית להוראה ישירה של מיומנויות.

גורמים המשפיעים על איכות היישום של תוכניות  

סקירת־על של מחקרים בנושא הטמעת תוכניות בצפון אמריקה הצביעה על כמה גורמים המשפיעים על 
איכות היישום: 

נאמנות )fidelity( למרכיבים המקוריים של התוכנית כפי שעוצבו בידי הוגיה.   

היקף היישום של התוכנית:  

אחוז המרכיבים בתוכנית שיושמו.   

מידת החשיפה של התלמידים לתוכנית.    

מעורבות )engagement( של המשתתפים בתוכנית והמוטיבציה שלהם להיות חלק ממנה.  

הכשרה מספקת לצוות החינוכי המאפשרת לו להבין את הידע ואת התיאוריה שבבסיס התוכנית.   

הערכה מלווה לבחינה של  הצלחת התוכנית ולצורך שיפורה בעתיד.   

התאמות מקומיות השומרות על המרכיבים המרכזיים של התוכנית ולא משנות אותה באופן מהותי.   

סיוע לבתי ספר בבחירת תוכניות המתאימות לצורכיהם וליכולותיהם.  

שיתופי פעולה בין מקבלי החלטות, בעלי תפקידים ברמות ניהול שונות, מפתחי תוכניות וחוקרים.  

תובנות ממערכת החינוך באנגליה

גם באנגליה, כמו בישראל, מדיניות החינוך ריכוזית, והופעלו בה כמה תוכניות רחבות היקף לקידום למידה 
רגשית־חברתית בכלל מערכת החינוך. מכמה מחקרים אשר בחנו התערבויות אלו, עולות תובנות חשובות 

הן באשר ליישומן בהיקף רחב, הן באשר ליישומן במערכת חינוך ריכוזית וסמכותנית. 

אחד המחקרים המקיפים שנערכו התמקד בדרכים שבהן מעביר הצוות החינוכי את התוכנית לתלמידים 
ובטיבן. מרכיב זה כמעט שלא נבדק במחקרים בארצות הברית. שתי מסקנות מרכזיות עלו מהמחקר:  
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היכולת ליצור אצל המורות והמורים חיבור משמעותי לתוכנית ההתערבות (ownership( והאופן שבו   
הם מיישמים את עקרונות התוכנית בכיתות עם התלמידים )enactment( חשובים לאין ערוך מהיבטים 

פורמליים של היישום, שלהם ניתנת בדרך כלל מרבית תשומת הלב. 

להיצמדות מלאה לתוכנית ההתערבות יכולות להיות גם השפעות שליליות על הצלחתה.   

הדרישה מן המורות והמורים לבצע את כל חלקי התוכנית עלולה להביא ליישום כושל של התוכנית וללא 
תועלת.  תביא  בתוכניות  שינויים  לערוך  ולמורות  למורים  אוטונומיה  שמתן  ייתכן  ליעדיה.  אמיתי  חיבור 
עם  היכרותם  על  אותה  לבסס  שלהם,  וליכולת  לידע  התוכנית  את  להתאים  להם  תאפשר  האוטונומיה 

התלמידים, להיות מעורבים בתכנים ובכך להגביר את המוטיבציה להשיג את יעדי התוכנית. 

מחקר חשוב נוסף שהתמקד בבתי ספר על־יסודיים הראה כי לתוכנית ההתערבות שנבחנה הייתה השפעה 
זניחה על התלמידים שהשתתפו בה. נמצא שבמרבית המקרים היישום של התוכנית היה שטחי, חלקי וללא 
מעורבות אמיתית של המורות והמורים. החוקרים טענו שתופעה זו קשורה אולי למבנה הארגוני המורכב 

של בית הספר העל־יסודי ולריבוי המשימות שיוצר עומס פדגוגי ואדמיניסטרטיבי על הצוות החינוכי.

כי תוכניות המתעלמות מההקשרים החברתיים והמשפחתיים של בני הנוער, כמו רקע כלכלי  עוד נמצא 
קשה, נכשלות גם הן ואף מהוות מקור לתיוג שלילי של תלמידים.

עקרונות להטמעה מערכתית של למידה רגשית־חברתית בישראל

הממלכתית  החינוך  במערכת  רגשית־חברתית  למידה  של  הטמעה  ועל  חינוך  מדיניות  על  חשיבה  בעת 
בישראל כדאי להביא בחשבון כמה עקרונות מרכזיים:

ולכן תוכנית אחידה אינה  מערכת החינוך בישראל מגוונת מאוד מבחינה חברתית, תרבותית ודתית,    .1 
יכולה להתאים לכל בתי הספר. משרד החינוך יכול להיות היוזם של המהלך וליצור חזון חינוכי בנושא 
שילוב תוכניות למידה רגשית־חברתית, אולם יש לעבד את החזון ולהתאימו לבתי ספר שונים במערכת 
רשויות  הורים,  ארגוני  מורים,  מנהלות,  עם  בשיתוף  להיעשות  צריכים  וההתאמה  העיבוד  החינוך. 

מקומיות, ארגונים מהמגזר השלישי ואנשי אקדמיה. 

למרות הגיוון הרב המאפיין את מערכת החינוך הממלכתית בישראל היא נוטה לפעול באופן ריכוזי. כפי    .2

שמעיד המחקר, תוכניות המונחתות מלמעלה באופן בירוקרטי עשויות להיתקל באדישות, בהתנגדות 
או להביא לשיתוף פעולה שטחי ולכן מועדות לכישלון. עניין זה רלוונטי במיוחד כיוון שתוכניות למידה 

רגשית־חברתית נשענות על מוטיבציה פנימית של הסגל בבית הספר. 

הגישה המנחה קהילות למידה )Professional Learning Communities - PLC( רלוונטית במיוחד    .3

זאת משום  שהיא תומכת ביצירת אקלים של שיתוף פעולה בבית  לקידום למידה רגשית־חברתית. 
רגשית־ למידה  של  ליישום  החשובים  אתיים  היבטים  ולצידו  מקצועי  ידע  לפתח  ומאפשרת  הספר 

חברתית בקרב תלמידים.

בהתאמת התוכניות יש להביא בחשבון את העומס הקיים ואת המשאבים המוגבלים העומדים לרשותם    .4

של מנהלים, מנהלות, מורות ומורים. כשמחליטים לשלב תוכניות חדשות בבתי הספר, רצוי לחשוב גם 
על מה אפשר לוותר כדי לפנות משאבים. 

מהעולם  מודלים  של  התאמתם  את  לבחון  מאפשרת  מערכתית(  לרמה  )התאמה   scaling up גישת    .5

להקשר הישראלי לפני פיתוח של מדיניות לאומית. נוסף על כך, הישענות על הצלחה מקומית ועל 
שיתופי פעולה בין בתי ספר המצויים בקרבה גאוגרפית יכולה ליצור מנגנון תמיכה מוטיבציוני חשוב. 
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עם זאת, יש לזכור כי התרחבות איטית מדי עלולה להיות בעייתית בשל נטייתה של המערכת לשנות 
בכל כמה שנים את יעדיה ואת הדגשיה. 

בשל חשיבותם המכרעת, תפקידו המרכזי של משרד החינוך הוא להקצות משאבים ולהקים מנגנוני    .6

ויכולת, אולם  ידע  גורמים בעלי  בידי מגוון של  יכולים להתבצע  וליווי. אלו  פיתוח מקצועי, הכשרה 
תהליכים  יאפשר  זה  שמימון  לוודא  החינוך  משרד  ועל  החינוך,  משרד  מתקציב  להגיע  המימון  על 

משמעותיים לאורך זמן. 

להקשר  התייחסות  מתוך  הספר  לבית  יותאמו  רגשית־חברתית  למידה  לקידום  שהתוכניות  חשוב    .7

וארגונים אחרים  רווחה  גורמי  גם קשר עם  יכולה לכלול  זו  פועל. התייחסות  הוא  הוא  החברתי שבו 
הפועלים בקרב האוכלוסייה שבית הספר משרת.  

על מערכת החינוך ליזום ולממן מחקרים הבוחנים את יישום התוכניות במסגרת מערך מחקרי רחב.    .8

היקף  רחבי  כמותיים  מחקרים  וכן  בכיתה  היישום  את  הבוחנים  עומק  מחקרי  לשלב  צריך  זה  מערך 
הנותנים תמונה מהימנה של קידום יעדי הלמידה הרגשית־חברתית במערכת כולה.

סיכום והמלצות הוועדה 

ועל העקרונות המנחים בנושא הטמעת מדיניות בתחום הלמידה הרגשית־ בהתבסס על סקירת הספרות 
חברתית, ממליצה ועדת המומחים כמה המלצות: 

יש להתאים את החזון של משרד החינוך לבתי הספר ולתלמידים, בשיתוף פעולה עם גורמי החינוך   .1

המקומיים ועם גורמים בקהילה.

ובהתאמתן  התוכניות  בבחירת  מקומיים  וגורמים  הוראה  עובדי  הנהלה,  צוותי  לשתף  מאוד  חשוב   .2

להקשר המקומי. 

קהילות למידה הן אמצעי אפקטיבי לקידום ההבנה והיישום של למידה רגשית־חברתית בקרב מורים.   .3

יש לאפשר לצוות החינוכי פִניּות, כדי שיוכל לקלוט וליישם את השינויים.   .4

חשוב להשקיע את המשאבים הדרושים לבנייה של מערך הכשרה, הדרכה, פיתוח מקצועי וליווי, שכן   .5

בלעדיהם לא ניתן לבצע הטמעה מוצלחת.

יש ללוות את המהלך במחקרים ברמות שונות )המקומית המערכתית(, בדגשים שונים )מעצב, מעריך־  .6

מסכם( ובשיטות מחקר שונות. 

לפרקים המלאים במסמך המסכם - לחצו כאן
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