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מעורבות הורים בלמידה רגשית־חברתית1

פרק זה נחדד סוגיות הקשורות ללמידה רגשית־חברתית וליחסים בין המסגרת ב

החינוכית והבית.

יחסי הגומלין בין בית הספר והבית ללמידה רגשית־חברתית  

כדי שלמידה רגשית־חברתית תהיה יעילה ומשמעותית, על הילדים לחוות אותה וליישמה בעקביות – הן 
במסגרת החינוכית, הן בבית. בכל אחת מהסביבות האלה הילדים חשופים למסרים על ההתנהגות הרצויה 
מידת  על  מהם,  הציפיות  על  לרגשותיהם,  מתייחסים  מבוגרים  שבה  הדרך  על  וחברתית,  רגשית  מבחינה 
האמפתיה שמגלים כלפי הקשיים שלהם ועוד. כאשר המסרים במסגרות השונות משתלבים יחד ותואמים 
חינוך המבקשת  יותר. מערכת  וחברתיות בשלות  יכולות רגשיות  ולפתח  לילדים להפנימם  זה, קל  זה את 

לקדם למידה רגשית־חברתית בקרב הילדים חייבת אפוא לשתף בכך גם את המשפחה ובפרט את ההורים. 

שותפות בין בית הספר והמשפחה ותרומתה ללמידה רגשית־חברתית

בספרות על למידה רגשית־חברתית, שותפות בית ספר-משפחה היא מושג מפתח. מושג זה מתייחס לתהליך 
שבו מחנכים ומשפחות עובדים יחד כדי לקדם את התפתחותם הרגשית, החברתית, הלימודית והחינוכית 
של הילדים. הדגש במושג שותפות הוא לא רק על הפעולות שנוקטים ההורים וצוות בית הספר, אלא גם על 
האופן שבו הם תופסים את מערכת היחסים ביניהם. שותפות זו חשובה בכל טווח הגילים, ובמיוחד בהקשר 

של הורים לילדים בגילים הצעירים יותר. 

הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של פרק 7 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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לשותפות מוצלחת בין בית הספר והמשפחה דרושים שלושה מרכיבים חיוניים: 

אחריות משותפת של הורים ומחנכים לקידום למידה רגשית־חברתית

הרגשית־ הלמידה  את  יחד  לטפח  ומחנכים  הורים  של  מחויבות  על  מושתתת  משותפת  אחריות  תפיסת 
חברתית של הילדים. עקרון השותפות מחייב את בית הספר לערב את ההורים בהגדרת החזון של למידה 
רגשית־חברתית ובתהליכים לבחירת התוכניות שיקדמו את הלמידה הזו. יש לזכור שכל תוכנית מדגישה 
ערכים, נטיות וכישורים מסוימים, לכן חשוב שגם קולם של ההורים יישמע, במטרה למצוא מכנים משותפים 
מוסכמים. עוד חשוב לציין שאין צורך להגיע להסכמה מלאה על כל הסוגיות. עמדה בסיסית של אחריות 
ולאמון הדדי ותמנע חיכוכים גם במקרים של  משותפת תיצור תשתית של שיתוף פעולה, תביא לתיאום 

חוסר הסכמה בין בית הספר והמשפחה.

תקשורת הדדית בין בית הספר והבית

תקשורת טובה בין מחנכים והורים מתאפיינת בשיתוף 
וכן בהתמקדות של שני הצדדים  הדדי ופתוח במידע 
בקידום טובתו של הילד. להורים יש ידע רב על ילדם 
משלימות,  שלהם  המבט  נקודות  למחנכים.  גם  וכך 
ולכן תקשורת טובה ביניהם מאפשרת תיאום ומציאת 
פתרונות יעילים לבעיות. לשם כך חשוב ליידע ולשתף 
את ההורים בתכנים שמציעות התוכניות הספציפיות 

לקידום למידה רגשית־חברתית, בשפה הייחודית להן ובשיטות הננקטות בהן. שיתוף כזה יאפשר להורים 
לשלב את התכנים והשיטות שמציעות התוכניות גם בסיטואציות בבית, ובכך להמשיך את הלמידה גם בבית. 

שיתוף כזה עשוי לשפר גם את הכישורים הרגשיים־חברתיים של ההורים עצמם.

ישנן דרכים רבות לתקשר עם ההורים וכל בית ספר צריך לבחור בדרך המתאימה לו. הצוות החינוכי בבית 
הספר יכול למשל לשלוח להורים חומרים כתובים על התוכנית, לפרט במייל שבועי מה עשו עם הילדים 
באותו שבוע, להציג להורים את השיטות ואת התכנים המרכזיים בתוכנית ועוד. חברי הוועדה ממליצים על 
גישת ה"תפריט" שבה בית הספר מציע דרכים שונות לשיתוף במידע, וההורים והמחנכים בוחרים בדרכים 

המתאימות לסגנונם, לצורכיהם וליכולותיהם.

עקרונות מרכזיים לקידום תקשורת הדדית טובה בין הורים ומחנכים:

כל הורה אוהב לקבל מידע ספציפי על ילדו, לכן דרך יעילה לגייס הורים לקידום  התמקדות בילד:   
למידה רגשית־חברתית היא להתמקד בילד או בילדה: להחליף מידע על התקדמותם, לשתף באתגרים 
שעימם הם מתמודדים, להציע גישות חינוכיות המתאימות להם או להציע מטרות שכדאי להציב להם 

בתחום הלמידה הרגשית־חברתית וכדומה. 

להורים  למסור  להקפיד  החינוכי  הצוות  על  תרבותית:  ומותאמת  קונסטרוקטיבית  בהירה,  גישה   
מידע ברור ושימושי, ולא להציף אותם במידע רב מדי, מאיים או בלתי מאורגן. גישה חיובית לפתרון 
בעיות, החותרת להתפתחות ולשיפור, היא הגישה המועילה ביותר לגיוס הורים לחשיבה משותפת על 
דרכים לקדם את ילדם במישור החברתי, הרגשי והלימודי. תקשורת עם המשפחות מצריכה גם רגישות 
תרבותית. חשוב לזכור כי להורים יש עמדות, הנחות סמויות וציפיות המשקפות את תרבותם או את 

ניסיון חייהם, והן עשויות להיות שונות מאלו של צוות בית הספר.  

דוגמאות לתוכניות בעולם שמשתפות 
הורים בתהליך: 

PATHS, Second Step, Open Circle, 
Raising Healthy Children

https://pathsprogram.com/
http://Second Step
https://www.open-circle.org/
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הכשרה מתאימה וסגל ייעודי: שיתוף פעולה עם הורים לקידום למידה רגשית־חברתית דורש הכשרה   
ייעודי בבית הספר האחראי  ועד לקביעת סגל  מקצועית מתאימה לצוות ההוראה: מפיתוח מקצועי 

ַלנושא ולשיתוף הפעולה עם הורים. 

פעילויות לעידוד מעורבות הורים בלמידה רגשית־חברתית

המרכיב השלישי של שותפות בין בית הספר והמשפחה לקידום למידה רגשית־חברתית הוא השתתפות של 
הורים בפעילויות שמציע בית הספר ַּבתחום. השתתפות זו נוגעת לא רק לפעילויות שמתקיימות בתחומי 
בית הספר אלא גם לפעילויות בבית. רצוי להציע מגוון רחב של אפשרויות למעורבות ההורים, מגוון שיותאם 

לצרכים, למשאבים ולערכים של ההורים וגם לרקע התרבותי שלהם.

הדרך השכיחה ביותר לערב הורים היא לתת לילדים מטלות בית הנוגעות ללמידה רגשית־חברתית וכוללות 
רגשית־ למידה  בנושא  בישיבות  להשתתף  למשל  יכולים  הורים  הספר  בבית  ההורים.  את  לשתף  הנחיה 

חברתית או ללוות פעילויות של הכיתה בנושא זה.

מחסומים ואתגרים בדרך ליצירת שותפות

ברור לכול כי שותפות בין בית הספר והמשפחה היא חשובה, אך קיימים כמה קשיים בדרך ליצירת השותפות 
הזו. 

התנגדות הורים ליוזמות ולתוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית בבית הספר   

של  בהוראה  יפגעו  שהן  מחשש  רגשית־חברתית  למידה  לקידום  לתוכניות  להתנגד  עלולים  הורים 
בידע  אותם  לשתף  חשוב  וכדומה.  ומהמערכת  מהמורים  ומשאבים  זמן  יגזלו   – הלימוד  מקצועות 
הנרחב המראה כי קידום למידה רגשית־חברתית דווקא משפר הישגים לימודיים, ומסייע להתמודד 
עם האתגרים הנוכחיים והעתידיים שניצבים בפני הילדים. הורים עלולים להתנגד לתוכניות כאלו גם 
מתוך תפיסה שהם האחראים להקניה של כישורים רגשיים וחברתיים ולא בית הספר. חשוב לומר להם 
ולכן בהכרח מה שקורה בו משפיע על עיצוב היכולות  כי הילדים נמצאים שעות רבות בבית הספר 

הרגשיות והחברתיות שלהם. 

מעורבות הורים מועטה   

יש הורים שאינם מעוניינים כלל להיות מעורבים בטיפוח הכישורים הרגשיים והחברתיים של ילדיהם, 
אלא רוצים שבית הספר יעשה זאת. חשוב להסביר להם כי מה שקורה בבית משפיע בכל מקרה על 
הלמידה הרגשית־חברתית של ילדם לכן מסרים סותרים או לא תואמים מצד ההורים יבלבלו את ילדם 

ויפגעו ביכולתו להפנים את הלמידה הרגשית־חברתית שמציע בית הספר. 

מסוגלות הורים נמוכה   

לעיתים ההורים נתונים בלחצים רבים ואין להם המשאבים הנחוצים כדי לתמוך כראוי בטיפוח הלמידה 
הרגשית־חברתית של ילדיהם. גם במקרים כאלו חשוב לנסות ליצור תקשורת טובה עם ההורים ולעודד 
אותם להיות מעורבים כמיטב יכולתם. עבור ילדים ממשפחות כאלו בית הספר יכול לשמש גורם מגן 
התומך בהם ומקדם את הלמידה הרגשית־חברתית שלהם, החשובה כל כך להסתגלותם בהווה ובעתיד. 
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הורים הממעטים להגיע לפעילויות בבית הספר    

המחקר  בספרות  ביותר  השכיחה  הבעיה  אולי  הם  הספר  בבית  לפעילויות  להגיע  הממעטים  הורים 
בכל הנוגע לשותפות בין בית הספר והמשפחה. חשוב להציע להורים להשתתף ולאפשר להם להיות 
מעורבים בזמנים ובאופנים המתאימים להם ביותר, ובכלל זה בפעילות מקוונת. התנסות חיובית אחת 
עשויה לעורר בהם רצון להשתתף גם בהמשך. כאשר ההורים אינם מגיעים לפעילויות ואינם מעורבים 
בהן כמעט כלל, עלול הדבר להצביע על כך שילדיהם נמצאים בסיכון מוגבר וזקוקים לתמיכה רבה יותר 

מצד בית הספר בתחום הלמידה הרגשית־חברתית.

אי־הסכמות וקונפליקטים בין הבית ובית הספר באשר ללמידה רגשית־חברתית   

כאמור, עלולות להתעורר אי־הסכמות בין ההורים ובין הצוות החינוכי באשר ללמידה רגשית־חברתית. 
כדי לקיים תקשורת בונה עם ההורים, על אנשי הצוות החינוכי ליישם את אותן המיומנויות והרגישויות 
כלפי ההורים תסייע  גישה אמפתית  ויסות. אימוץ  או  לילדים כמו אמפתיה  שהם מבקשים להקנות 
שילוב  המתרס.  של  צד  באותו  נמצאים  והבית  הספר  בית  כי  להבין  להם  ותאפשר  התנגדויות  לפוגג 
הורים בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לתוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית, מסייע אף הוא 

בהפחתה של אי־הסכמות והתנגדויות ולעיתים אף במניעתן.

   קושי של מנהלים לקדם שותפות אמת עם הורים

יש מנהלים המעדיפים להדגיש את האוטונומיה של בית הספר ומונעים מעורבות של גורמי חוץ ובכלל 
זה ההורים. מנהלים אחרים מעוניינים לקדם מעורבות הורים, אך חוששים ממעורבות יתר שלהם, ואילו 
אחרים מתקשים להבין את התרבות ואת הערכים של הורים השונים מהם. מיפוי החששות והמעצורים 
רגשית־חברתית  למידה  בקידום  הורים  מעורבות  של  חשיבותה  בדבר  ההבנה  והעמקת  מנהלים  של 
יסייעו להם להיפתח לשילוב הורים בתהליכים אלו. לשם כך מומלץ למנהלים להיעזר במומחים לקידום 

למידה רגשית־חברתית מקרב סגל בית הספר, מנהלים עמיתים, משרד החינוך, האקדמיה וכדומה. 

סיכום והמלצות הוועדה

ביוזמות בית ספריות לקידום למידה רגשית־חברתית באמצעות שיתופם בתהליכי  יש לשלב הורים   .1

קבלת ההחלטות של בית הספר.

חשוב להעניק הכשרה מקצועית לפרחי הוראה ולקדם פיתוח מקצועי לצוות בית הספר בנושא עבודה   .2

הספר  בית  בין  מוצלחת  שותפות  וליצירת  רגשית־חברתית  למידה  לקידום  חשובים  אלו  הורים.  עם 
והבית.

יש למנות אנשי סגל ייעודיים בבית הספר אשר יהיו אחראים לקידום למידה רגשית־חברתית, ובכלל זה   .3

לשיתוף הורים ַּבתחום. אנשי סגל אלו ישמשו כתובת לשאלות ולהתייעצויות.

רצוי להציע "תפריט" מגוון של דרכים שבהן הורים יכולים להיות מעורבים בפעילויות לקידום למידה   .4

רגשית־חברתית מתוך הבנת ההבדלים בין המשפחות.

להסתגלותם  רגשית־חברתית  למידה  של  חשיבותה  בנושא  הקיים  הידע  את  להורים  להנגיש  חשוב   .5

ולהצלחתם של ילדיהם בהווה ובעתיד.
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